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 INTRODUÇÃO 

 

 

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

exercício de 2013, e foi elaborado em cumprimento às disposições das Instruções Normativas do 

Tribunal de Contas da União/TCU nºs 63/2010, de 01/09/2010, e 72/2013, de 15/05/2013, da 

Decisão Normativa TCU nº 127/2013, de 15/05/2013, da Portaria TCU nº 175/2013, de 09/07/2013 

e da Portaria da Controladoria Geral da União/CGU nº 650/2014, de 28/03/2014, que aprovou a 

Norma de Execução nº 01/2014, diplomas estes que tratam dos procedimentos de apresentação dos 

Relatórios de Gestão referentes ao exercício findo em 31/12/2013.  

 

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. Em consonância com o  PPA 2012 – 2015 a EPE  é responsável por quatro ações 

finalísticas: Estudos para o Planejamento do Setor Energético – 20LI, Estudos para Expansão da 

Malha de Gasodutos – 20LH, Estudos de Inventário e Viabilidade Para Expansão da Geração 

Hidrelétrica - 20LF, Estudo De Expansão de Transmissão de Energia Elétrica – 20LG, sendo as três 

últimas mencionadas pertencentes ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 

 

O Planejamento Estratégico Institucional – PEI da EPE para o ciclo 2012-2015 foi aprovado 

pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas, 

respectivamente, nos dias 17 e 22 de janeiro de 2013. A estratégia de implementação do PEI da 

EPE no ano de 2013 esteve centrada em dois pilares: a priorização dos principais projetos e a 

definição e aplicação do método de gerenciamento dos projetos. 

 

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. 
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 2013 a EPE realizou o desligamento de 14 (quatorze) 

empregados, últimos 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, cumprindo oportunamente 

todas as disposições vencidas que foram fixadas no ajuste. As rescisões do Contrato de 

Trabalho dos últimos integrantes do quadro inicial ocorreram em dezembro/2013 e a 

correspondente homologação das mesmas foi procedida pelos sindicatos no mês de janeiro 
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de 2014. A documentação pertinente foi protocolada no Ministério Público do Trabalho, 

dando-se ciência ao Dr. Juiz do Trabalho da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e ao Dr. 

Procurador do Trabalho, a respeito do total cumprimento por parte da EPE da ACP. 

 

Oportuno informar que permaneceu vinculado a EPE um empregado do Quadro Inicial, em 

decorrência de afastamento por acidente do trabalho, cujo atestado médico esteve vigente até 

abril de 2014. O Ministério Público do Trabalho, em vista de o empregado fazer jus a 

estabilidade acidentária adquirida em razão do citado afastamento, concordou com a EPE 

quanto a sua permanência na empresa até o término do prazo da referida estabilidade (12 

meses a contar de 22/04/2014). 

 

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 deverão estar alinhados com os objetivos estabelecidos. A EPE 

definiu os referidos indicadores e a metodologia de avaliação, a qual foi aplicada a partir do 

segundo semestre do exercício de 2013. O resultado obtido no exercício de 2013 e a situação 

atual dos projetos encontram-se demonstrados no documento “Balanço de 2013 e 

Perspectivas 2014 – 2015 do Planejamento Estratégico Ciclo 2012 – 2015”. 
 

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 de Administração nas 

reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 de janeiro de 2013. 
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As licitações referentes aos serviços integrantes do projeto CEDOC foram concluídas no 

inicio de 2013 e os contratos estão em andamento. 

 

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI da EPE foi aprovado em 

setembro/2013 e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI foi concluído em 

2013 e aprovado em janeiro/2014.  

 
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 estava 

prevista para julho de 2013. 

 

Em setembro/2013 foi aprovado o PETI, com o estabelecimento de objetivos, indicadores e 

metas de Tecnologia da Informação. 
  

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. 

 

Em 2013 foram 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. 

 

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

detalhadas na forma definida na Norma de Execução n° 1/2014 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). 
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Ao elaborar essa peça de Prestação de Contas Ordinária Anual do exercício de 2013, a EPE 

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

referência estrutural definidos no Anexo II da DN nº 127/2013, 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 4: 

 Subitem 4.1.3.2 – Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos 

Originários – Executados Diretamente Pela UJ; 

 Subitem 4.1.3.4 – Despesas por Frupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 

– Valores Executados Diretamente pela UJ; 

 Subitem 4.1.3.5 -  Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de 

Movimentação; 

 Subitem 4.1.3.6 - Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de 

Movimentação; 

 Subitem 4.5.2 – Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”; 

 Subitem 4.6 – Renúncias Sob Gestão da EPE (subitens 4.6.1 e 4.6.2); 

 Subitem 4.7 – Gestão de Precatórios. 

 

 

 Item 5: 

 Subitem 5.1.4 - Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas; 

 Subitem 5.1.5.4 – Atos sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico; 

 Subitem 5.2.2 - 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 6: 

 Subitem 6.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial; 

 Subitem 6.2.2 – Discriminação dos Bens Imóveis sob a Responsabilidade da UJ – 

Exceto Imóvel Funcional; 

 Subitem 6.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob 

Responsabilidade da UJ; 

 

 Item 10: 

 Subitem 10.2 – Mecanismos Para Medir a Satisfação dos Cidadão-Usuários ou 

Clientes dos Produtos e Serviços Resultantes da Atuação da Unidade; 

 Subitem 10.3 – Demonstração dos Resultados de Eventuais Pesquisas de Opinião 

Feitas nos Três Últimos Anos com Cidadãos em Geral, Segmentos Organizados da 

Sociedade ou Usuários dos Produtos e Serviços Resultantes da Atuação do Órgão ou 

Entidade; 
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 Item 11: 

 Subitem 11.3 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Previstas na Lei nº 

4.320/1964 e pela NBCT 16.6 aprovada pela Resolução CFC Nº 1.133/2008; 

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, Indicando os Principais 

Acionistas e Respectivos Percentuais de Participação, Assim Como a Posição da 

Entidade Como Detentora de Investimentos Permanentes em Outras Sociedades 

(Investidora); 

 Subitem 11.5.2 – Composição Acionária do Capital Social. 

 

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 2013: 

 

Parte A – Conteúdo Geral: 

 

 Item 2 

 

 Subitem 2.2.2 Objetivo; 

 Subitem 2.2.3.2 - Ações/Subtítulos – OFSS; 

 2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento - OI 

  

 

 Item 4: 

 Subitem 4.2 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou 

Recursos 

 Subitem 4.4.4 – Informações Sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios 

e de Contratos de Repasse; 

 

 Item 5: 

 Subitem 5.1.5.4. - Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico 

 

 

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 2013. 

 

 

 

Diretoria da EPE 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA EPE 

1.1 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; 

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

Institucional: Relatório de Administração 2012, 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 2012 (maio/2013); 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 2013; Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2013; 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 2013-2018; 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 (2014-2023) (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); Boletim consumo  anual de energia elétrica por classe (nacional) 

1995-2013; Boletim consumo mensal de energia elétrica por classe (regiões e subsistemas) 2004-2014; 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); Livro Mercado de Energia Elétrica 2006-2015; Prestação de Contas Anual 2012; Plano Decenal de 

Expansão da Malha de Transporte Dutoviário – PEMAT 2022; Plano Nacional de Energia 2008; Plano de Expansão de 

Longo Prazo (PELP) 2019-2028; Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (10/10/2013). 

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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1.2 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; 



21 

 

 

 

 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. 

 

 

1.2.1 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. 
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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. 

 

 

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 aprovação do Planejamento Estratégico Institucional 2012-2015, o 

planejamento e a contratação dos serviços para a realização do 7° concurso público, o 

desenvolvimento e implantação do Projeto CEDOC que busca dotar a empresa de melhorias em 

seus mecanismos de gestão, o que contribuirá para o aumento da sua eficiência .. 

 

O Planejamento Estratégico 2012/2015 da EPE foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em janeiro/2013 e se reveste de grande importância para a ordenação dos grandes 

desafios que têm que ser enfrentados para a consolidação da Empresa em seu papel de instituição 

estratégica para suporte ao planejamento energético do país. 

 

A construção desse processo abordou diferentes perspectivas, tais como questões 

institucionais, de governança corporativa, de mercado, de gestão de processos de trabalho e de 

pessoas, e seguiu a diretriz básica de focar no reforço da capacidade interna da empresa para fazer 

frente à demanda de trabalho, de acordo com seus propósitos e sua missão. O resultado consolidado 

está representado por um Mapa Estratégico dividido em três dimensões - Pessoas, Processos e 

Atribuições – que permitiram identificar 13 Objetivos Estratégicos divididos em 22 projetos para o 

primeiro ciclo 2013/2015, conforme figura a seguir: 
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Pela natural complexidade que o estabelecimento de um maior nível de competência 

organizacional representa para qualquer empresa, está previsto, após o primeiro ano da implantação 

do PE, um diagnóstico com o objetivo de delinear possíveis ajustes nos anos seguintes. 

 

A metodologia implantada contempla a realização de reuniões de acompanhamento mensal 

com os líderes de projeto e monitoramento trimestral pela Diretoria Executiva permitindo, dessa 

forma, a identificação de eventuais entraves na execução e a definição das ações corretivas 

necessárias à garantia de cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos. 

 

Assim, o Planejamento Estratégico da EPE deve ser capaz de assimilar mudanças e avanços 

ao longo do tempo. Caberá a esse processo endereçar corretamente esses desafios, prover formas de 

alinhamento das pessoas, principalmente das lideranças quanto às necessidades presentes e futuras 

da empresa. 

 

Projeto CEDOC- Centro de Documentação da EPE 

 

O Projeto CEDOC integra o Planejamento Estratégico da EPE e tem por objetivo o 

desenvolvimento e a implantação de metodologia de gestão de processos e gestão documental na 

empresa, com vistas aumentar a eficiência dos processos de negócio, atendendo, ainda, às 

orientações dos órgãos de controle. 

 

O CEDOC está estruturado em três frentes com implantação total até fevereiro/2016:  

 

o Elaboração e implantação do Sistema Normativo; 

o Implantação da plataforma de Gestão de Processos; e 

o Criação e implantação da plataforma de Gestão Documental e operação do Centro de 

Documentação . 

 

Em 2013 foram concluídas as contratações das consultorias para desenvolvimento dos três 

projetos integrantes do CEDOC, todavia restrições orçamentárias implicaram a suspensão dos 
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serviços a partir de agosto/2013 com retomada somente em dezembro, exigindo a reformulação do 

cronograma inicialmente estabelecido. 

 

1.3 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 

 

 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 
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 Superintendência de Projetos de Geração 

 

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

Ronaldo Nunes (até 10 de novembro de 2013)  

 Superintendência de Petróleo e Gás Natural 

 Superintendência de Derivados do Petróleo e Biocombustíveis 

 

V – Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) – Titular: Álvaro Henrique Matias Pereira 

 Superintendência de Recursos Logísticos 

 Superintendência de Recursos Financeiros 

 Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações 

 

 

                                                  ORGANOGRAMA 

 

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO FISCAL 

ASSESSORES PRESIDÊNCIA 

CONSULTORIA JURÍDICA 

CHEFE DE GABINETE 

PRESIDENTE 

DIRETORIA EXECUTIVA 

DIRETORIA DE 

ESTUDOS DO 

PETRÓLEO, GÁS E 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

DIRETORIA DE 

GESTÃO 

CORPORATIVA 

DIRETORIA DE 

ESTUDOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

DIRETORIA DE 

ESTUDOS ECONÔMICO-

ENERGÉTICOS E 

AMBIENTAIS 

SECRETARIA GERAL 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

CHEFE ESCRITÓRIO BRASÍLIA 

AUDITORIA INTERNA 
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A descrição das competências e atribuições de cada unidade organizacional da EPE é 

estabelecida em seu Regimento Interno aprovado pela DCA nº 01/82ª de 14/10/2011, 

conforme a seguir apresentamos: 

Das atribuições da Diretoria Executiva 

 

Art. 18. Compete à Diretoria Executiva da EPE, em regime de colegiado: 

I - aprovar, para encaminhamento ao Conselho de Administração, as propostas de ações da 

EPE, bem como as normas de operação e de administração, mediante expedição de 

regulamentos específicos; 

II - submeter ao Conselho de Administração propostas orçamentárias da EPE; 

III - submeter ao Conselho de Administração proposta de normas gerais de administração de 

pessoal, inclusive as relativas à fixação do quadro; 

IV - requisitar e designar servidores para o exercício de Cargo Comissionado ou Função 

Gratificada, bem como restituí-los ao órgão de origem, na forma da lei; 

V - autorizar a cessão de empregados, assim como a contratação, por prazo determinado, de 

pessoal técnico especializado, observada a legislação pertinente; 

VI - submeter ao Conselho de Administração proposta de estrutura organizacional da EPE e 

seu regimento interno, bem como de criação de escritórios ou representações; 

VII - submeter ao Conselho de Administração proposta de alteração do Estatuto Social da 

EPE; 

VIII - submeter ao Conselho de Administração proposta para aquisição, alienação e 

oneração de bens imóveis e valores mobiliários; 

IX - submeter ao Conselho de Administração as propostas de alteração do capital social da 

EPE; 

X - elaborar as demonstrações financeiras da EPE, encaminhando-as aos Conselhos de 

Administração e Fiscal; 

XI - encaminhar aos Conselhos de Administração e Fiscal os resultados do exercício findo e 

o plano de aplicação dos saldos obtidos após o pagamento dos dividendos, nos termos 

referidos do Estatuto Social da EPE; 

XII - autorizar a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, 

obrigações ou compromissos para a EPE, observado o disposto no inciso IX do art. 18 deste 

Regimento Interno; 

XIII - pronunciar-se sobre todas as matérias a serem submetidas ao Conselho de 

Administração; 

XIV - submeter ao Conselho de Administração proposta de remuneração dos integrantes da 

Diretoria Executiva; 

XV - conceder férias aos seus membros, conforme disciplinado pelo Conselho de 

Administração; 

XVI - fazer publicar, no Diário Oficial da União, depois de aprovado pelo Conselho de 

Administração e pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, o regulamento de licitações e 

contratação de obras, bens, serviços, compras e alienações de interesse da EPE; 

XVII - fazer publicar, no Diário Oficial da União, depois de aprovado pelo Conselho de 

Administração e pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

a) o regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar 

e as normas sobre apuração de responsabilidade; 

b) o quadro de pessoal, com a indicação do total de empregados e os números de empregos 

providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro 

de cada ano; e 
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c) o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 

componham a retribuição dos empregados; 

XVIII - fazer publicar no Diário Oficial da União, depois de aprovado pelo Ministro de 

Estado da Fazenda, a destinação do lucro líquido, no prazo de trinta dias, a contar da data 

em que for aprovada; 

XIX - encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, observado 

o Estatuto Social da EPE, proposta de criação de cargos e a fixação de salários, benefícios e 

vantagens; 

XX - encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a proposta de instituição de câmaras 

técnicas setoriais com vistas a promover a articulação com entidades governamentais, 

agentes econômicos que atuam na área de energia, órgãos de licenciamento ambiental e 

outras instituições afins; e 

XXI - exercer quaisquer outras atribuições não reservadas ao Conselho de Administração. 

Parágrafo único. Compete, ainda, à Diretoria Executiva promover a gestão da qualidade, 

baseada em critérios de excelência compartilhados pela Administração Pública e pela 

sociedade civil, e ainda deliberar sobre: 

I – o planejamento de expansão e melhoria das instalações da Empresa; 

II – a criação e a extinção de cargos da Empresa, respeitados os limites aprovados pelo 

Conselho de Administração e observada a legislação pertinente, e a designação dos titulares 

dos Cargos Comissionados e das Funções Gratificadas, exceto o de Auditor Interno; 

III – a admissão de pessoal para os órgãos da Empresa, bem como sua dispensa. 

 

Das Atribuições dos Membros da Diretoria Executiva 

 

Art. 21. O Presidente tem especificamente a seu cargo a coordenação das áreas definidas no 

art. 4º deste Regimento e, ainda, as atividades de planejamento empresarial, de 

responsabilidade social, de supervisão das atividades das Diretorias e de coordenação do 

relacionamento da Empresa com o Poder Público e o Terceiro Setor, em especial no que se 

refere a aspectos regulatórios e de meio ambiente, bem como representar a Empresa nos 

fóruns externos, e ainda: 

I - representar a Empresa em juízo ou fora dele, podendo delegar atribuições e constituir 

mandatários ou procuradores com poderes específicos; 

II - dirigir as atividades operacionais e administrativas da EPE, em conformidade com as 

diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração; 

III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

IV - designar, ad referendum do Conselho de Administração, o seu substituto e dos demais 

Diretores, nos casos de afastamentos de até trinta dias consecutivos; 

V - propor ao Conselho de Administração a distribuição de competências e de atribuições 

entre os membros da Diretoria Executiva; 

VI - submeter ao Conselho de Administração a designação do Auditor Interno; 

VII - manter o Conselho de Administração informado sobre as atividades da EPE; 

VIII - submeter aos Conselhos de Administração e Fiscal, até 31 de março do ano 

subsequente ao exercício social, as demonstrações financeiras anuais, acompanhadas da 

manifestação da Diretoria Executiva, dos pareceres dos auditores internos e independentes; 

IX - encaminhar ao Ministro de Estado de Minas e Energia, nos prazos legais, as 

demonstrações financeiras do exercício findo, com o parecer do Conselho de Administração 

e o pronunciamento do Conselho Fiscal, bem como os documentos necessários ao exercício 

da supervisão ministerial, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 

1967; 
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X - submeter ao Ministro de Estado de Minas e Energia, após a aprovação do Conselho de 

Administração, na forma da legislação em vigor, a proposta orçamentária para os planos 

anuais e plurianuais da EPE; e 

XI - praticar os demais atos inerentes às suas funções. 

Parágrafo único. O Presidente, por decisão da Diretoria Executiva, poderá assumir 

interinamente quaisquer das atribuições dos demais membros da Diretoria. 

 

Art. 22. A cada Diretor compete: 

I - sem prejuízo das atribuições a ele conferidas pelo Conselho de Administração, auxiliar o 

Presidente na direção e coordenação das atividades da EPE; 

II - participar das reuniões da Diretoria, concorrendo para assegurar a definição de políticas 

a serem adotadas pela EPE e relatando os assuntos da respectiva área de responsabilidade; 

III - exercer as atividades operacionais e administrativas que lhe forem atribuídas pelo 

Conselho de Administração; 

IV – dirigir e supervisionar os serviços da Empresa de acordo com a distribuição de 

atribuições definidas pelo Presidente e aprovada pelo Conselho de Administração, em 

conformidade com o disposto neste Regimento e no Estatuto Social; 

V – administrar os bens patrimoniais móveis e os contratos relativos à área de suas 

atribuições específicas, podendo delegar; 

VI – propor a normatização referente à organização interna e administração em geral da área 

de atividade que lhe for atribuída; 

VII – propor a designação dos titulares dos Cargos Comissionados e das Funções 

Gratificadas das respectivas estruturas organizacionais; e 

VIII – representar a Empresa em órgãos e entidades que tratem das atividades sob sua 

responsabilidade, podendo delegar. 

 

Das Atribuições das Áreas de Assessoramento e Assistência 

 

Art. 23. Compete à Assessoria da Presidência: 

I – interagir com as Diretorias e seus Assessores, com as Superintendências e com agentes 

externos visando colher informações que subsidiem a realização de estudos técnicos 

necessários ao exercício do assessoramento ao Presidente; 

II – coordenar a realização de estudos técnicos de caráter interdisciplinar, apresentando ao 

Presidente, para fins de designação, os nomes indicados pelas respectivas Diretorias para 

representarem as áreas no desenvolvimento de tais estudos; 

III – elaborar, de acordo com as instruções da Presidência, as Propostas de Deliberação do 

Conselho de Administração – PDCA – e de Resolução de Diretoria – PRD - sobre assuntos 

de responsabilidade da Presidência; 

IV – coordenar a elaboração do Relatório de atividades da EPE no âmbito da Presidência e 

junto às Assessorias das Diretorias, bem como consolidá-lo para fins de aprovação pelo 

Presidente; 

V – coordenar a elaboração das propostas orçamentárias da Presidência, de forma articulada 

com as demais áreas; e 

VI – exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 

 

Art. 24. Compete à Chefia de Gabinete da Presidência: 

I – assessorar o Presidente na coordenação e execução de suas atividades; 

II – coordenar e supervisionar os trabalhos do Gabinete; 

III – interagir com os responsáveis pelas áreas integrantes da estrutura organizacional da 

Empresa visando agilizar o encaminhamento e a solução dos assuntos de interesse da 

Presidência; e 
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IV – exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 

 

Art. 25. Compete à Consultoria Jurídica da EPE: 

I – assistir ao Presidente e aos Diretores da Empresa em assuntos de sua competência, 

procedendo à análise jurídica de assuntos técnico-administrativos que lhe sejam submetidos 

e emitindo o parecer competente; 

II – participar, em conjunto com outras áreas da EPE, de estudos técnico-administrativos de 

caráter interdisciplinar que se refiram, entre outras, à implementação de novas ações de 

negócio, interpretação e orientação acerca de legislação nova e tratamento de controvérsias 

contratuais; 

III – exercer a representação judicial ou extrajudicial, em qualquer instância ou tribunal, 

recomendar ações e medidas acautelatórias ou preventivas e pronunciar-se sobre as linhas de 

ação e teses a serem adotadas no contencioso; 

IV – emitir parecer sobre as matérias submetidas ao Conselho de Administração; e 

V – harmonizar a interpretação da Constituição, das Leis, dos Tratados e demais normativos 

a serem observados pelas diversas unidades organizacionais da EPE. 

 

Art. 26. Compete à Secretaria-Geral: 

I – realizar o planejamento e organização das reuniões do Conselho de Administração, do 

Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, tomando as providências cabíveis e elaborando as 

respectivas pautas e atas; 

II – coordenar a distribuição da documentação produzida antes, durante e depois de 

realizadas as reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria 

Executiva; 

III – produzir as súmulas das atas de reuniões da Diretoria Executiva com o objetivo de 

divulgar internamente as decisões tomadas; 

IV – atualizar e manter sob guarda os Livros de Atas das reuniões do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; 

V – informar sobre o andamento dos processos colocados em diligência; 

VI – tomar as providências necessárias a conferir validade aos atos praticados pelo Conselho 

de Administração; 

VII - providenciar a convocação do Conselho Fiscal para as reuniões em que for objeto de 

apreciação matéria de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do art. 10 do Estatuto 

Social da Empresa; 

VIII – exercer outras atribuições inerentes à função de secretaria do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; e 

IX - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 

 

Das Atribuições do Escritório Sede 

Art. 27. O Escritório Sede no Distrito Federal tem como principal atribuição representar a 

Empresa junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e à comunidade do Distrito 

Federal, promovendo e protegendo sua imagem institucional, e em particular: 

I - encaminhar assuntos junto aos ministérios, agências reguladoras e demais entidades com 

as quais a EPE mantém relacionamentos; 

II – prestar apoio logístico aos Diretores e demais empregados da EPE quando em viagem a 

serviço a Brasília; e 

III - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 

 

Art. 28. Compete à Assessoria de Comunicação Social da EPE, de acordo com a orientação 

da Presidência, executar as atividades relacionadas aos processos de informação e 
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divulgação institucionais, de comunicação com os agentes setoriais e demais segmentos da 

sociedade, dando publicidade aos atos da Empresa, e: 

I – coordenar e executar as ações de publicidade institucional da empresa, identificando os 

diversos segmentos de público e respectivas informações a serem veiculadas; 

II – realizar contatos com a mídia, visando conhecer, selecionar e interpretar notícias e fatos 

que digam respeito à EPE, propondo as ações necessárias; 

III – colher e consolidar informações de interesse público que se refiram às ações e 

resultados produzidos pela EPE, com o propósito de bem informar a sociedade em 

atendimento ao princípio da transparência; 

IV – estabelecer as instruções para atualizar a página da EPE na Internet em colaboração 

com a Superintendência de Recursos Logísticos, assim como analisar criticamente o 

conteúdo a ser veiculado; 

V – atender a pedidos de informação feitos à EPE por profissionais de veículos de 

comunicação; 

VI - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 

 

Art. 29. Compete à Auditoria Interna: 

I - acompanhar e avaliar a conformidade da execução e do cumprimento das metas dos 

Planos Plurianuais; 

II - analisar e avaliar a execução orçamentária quanto à conformidade, aos limites e às 

destinações estabelecidas na legislação pertinente; 

III - apoiar e assessorar a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos 

humanos, assim como dos demais sistemas administrativos e operacionais, examinando os 

resultados quanto à economicidade, eficiência, eficácia, legalidade e legitimidade dos atos; 

IV - exercer a interface institucional com entidades externas de controle, atuando no 

provimento de informações e no apoio às auditagens realizadas por estas; 

V - examinar e emitir prévio parecer sobre a prestação de contas anual da Empresa e 

tomadas de contas especiais; 

VI - avaliar o desempenho dos processos organizacionais, propondo medidas visando ao 

aperfeiçoamento contínuo das práticas gerenciais, à eficiência no uso dos recursos e à 

compatibilização das competências das Superintendências; 

VII – elaborar e submeter à apreciação do Conselho de Administração o Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna – PAAAI; 

VIII – acompanhar as ações implementadas pelas Diretorias e Superintendências da EPE 

provenientes das recomendações contidas nos relatórios de auditorias internas e externas; 

IX – recomendar à Diretoria a adoção de providências que visem a prevenir a ocorrência de 

possíveis falhas no funcionamento da EPE; e 

X - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelos Conselhos de 

Administração e Fiscal. 

 

Das Atribuições das Diretorias 

 

Da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais 

Art. 31. A Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais tem a seu cargo 

coordenar, orientar e acompanhar as 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 
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socioambiental de empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica e de 

expansão da capacidade de oferta de outros energéticos. 

 

Art. 32. A Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais conta, em sua 

estrutura organizacional, com a Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos e a 

Superintendência de Meio Ambiente. 

 

Art. 33. Compete à Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos: 

I - elaborar estudos macroeconômicos necessários à formulação de cenários referenciais para 

os estudos de expansão da oferta e da infraestrutura de energia; 

II – promover estudos de mercado visando a definir cenários de demanda dos energéticos, aí 

incluídos energia elétrica, de combustíveis fósseis e de biocombustíveis; 

III – desenvolver estudos setoriais, inseridos no planejamento integrado de recursos 

energéticos a longo prazo, sobre o uso da energia, sobre a competitividade entre os 

energéticos e sobre a capacidade de financiamento do setor de energia; 

IV – promover o acompanhamento e a análise regular do mercado dos diferentes 

energéticos; 

V – promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de 

desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência energética; 

VI – promover planos de metas voltadas para a utilização racional e conservação de energia; 

VII – realizar estudos e projeções da Matriz Energética Brasileira; 

VIII – elaborar e providenciar a publicação do Balanço Energético Nacional; 

IX – realizar estudos que identifiquem e quantifiquem os potenciais de recursos energéticos, 

bem como sua perspectiva de uso no longo prazo; 

X– desenvolver os estudos do planejamento integrado dos recursos energéticos no longo 

prazo visando à formulação de alternativas para a composição da oferta de energia; 

XI– desenvolver estudos setoriais, inseridos no planejamento integrado de recursos 

energéticos a longo prazo, sobre o desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade 

ambiental; e 

XII – promover as ações técnicas e administrativas necessárias à viabilização das atividades 

sob sua responsabilidade. 

 

Art. 34. Compete à Superintendência de Meio Ambiente: 

I – desenvolver, acompanhar, subsidiar e realizar os estudos socioambientais necessários ao 

planejamento energético; 

II – desenvolver, acompanhar, subsidiar e realizar os estudos socioambientais necessários ao 

dimensionamento dos projetos de geração, transmissão de energia elétrica e infraestrutura de 

combustíveis contemplados nos planos de expansão de curto, médio e longo prazos do 

sistema energético nacional; 

III – desenvolver, acompanhar, subsidiar e realizar os estudos socioambientais necessários à 

prospecção e inventários de recursos energéticos e a gestão do licenciamento prévio 

ambiental de novos empreendimentos selecionados; e 

IV – desenvolver estudos e produzir informações socioambientais para subsidiar planos e 

programas de desenvolvimento energético ambientalmente sustentável. 

 

Art. 35. À Diretoria de Estudos de Energia Elétrica compete coordenar, orientar e 

acompanhar as 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 
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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. 

 

Art. 36. A Diretoria de Estudos de Energia Elétrica conta, em sua estrutura organizacional, 

com a Superintendência de Planejamento da Geração, Superintendência de Projetos de 

Geração e a Superintendência de Transmissão de Energia. 

 

Art. 37. Compete à Superintendência de Planejamento da Geração: 

I – desenvolver os estudos para os planos de expansão de curto, médio e longo prazos do 

parque de geração de energia elétrica nacional; 

II – desenvolver, acompanhar, subsidiar e realizar os estudos necessários à definição dos 

parâmetros técnicos e econômicos para a realização dos leilões de compra de energia elétrica 

no ambiente de comercialização regulado; 

 

Art. 38. Compete à Superintendência de Projetos de Geração: 

I– desenvolver, acompanhar, subsidiar e realizar os estudos necessários para a habilitação 

técnica dos empreendimentos de geração de energia elétrica que participarão dos leilões de 

energia nova; e 

II– desenvolver, acompanhar, subsidiar e realizar os estudos necessários ao 

dimensionamento dos projetos de engenharia dos empreendimentos de geração de energia 

elétrica tanto de inventário, quanto de viabilidade técnica e econômica. 

 

Art. 39. Compete à Superintendência de Transmissão de Energia: 

I – desenvolver e realizar os estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de 

expansão de curto e médio prazos do sistema de transmissão de energia elétrica nacional, 

bem como acompanhar e subsidiar os estudos de longo prazo; 

II – desenvolver, acompanhar, subsidiar e realizar os estudos necessários à definição dos 

parâmetros técnicos e econômicos para a realização dos leilões de concessão das instalações 

de transmissão de energia elétrica da rede básica nacional; e 

III – desenvolver, acompanhar, subsidiar e realizar os estudos necessários à definição dos 

projetos de engenharia das instalações de transmissão de energia elétrica e das conexões de 

cargas elétricas e usinas geradoras de energia elétrica ao sistema. 

 

Art. 40. À Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis compete coordenar, 

orientar e acompanhar as atividades de estudos de gestão dos recursos e reservas de petróleo 

e seus derivados, gás natural e biocombustíveis; de estudos sobre a infraestrutura, oferta, 

produção, transformação, comercialização e abastecimento de petróleo e seus derivados, gás 

natural e biocombustíveis; de estudos para o desenvolvimento tecnológico desses 

energéticos. 

 

Art. 41. A Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis conta, em sua estrutura 

organizacional, com a Superintendência de Petróleo e Gás Natural e a Superintendência de 

Derivados de Petróleo e e Biocombustíveis. 

 

Art. 42. Compete à Superintendência de Petróleo e Gás Natural: 

I - elaborar estudos de gestão dos recursos e reservas de petróleo e, gás natural; 

II - elaborar estudos sobre a infraestrutura, oferta, produção e abastecimento de petróleo e 

gás natural ; 

III - elaborar estudos para o desenvolvimento tecnológico sobre o petróleo e o gás natural; 
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Art. 43. Compete à Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis: 

I - elaborar estudos sobre a infraestrutura, oferta, produção, transformação, comercialização 

e abastecimento de derivados de petróleo e biocombustíveis; 

II- elaborar estudos para o desenvolvimento tecnológico na oferta de derivados de petróleo e 

biocombustíveis; 

III - identificar linhas de pesquisa e desenvolvimento de projetos de biocombustíveis 

articulando inclusive alternativas de fomento. 

 

Art. 44. À Diretoria de Gestão Corporativa compete orientar, coordenar e acompanhar as 

atividades econômicas, financeiras, orçamentárias, patrimoniais e contábeis da Empresa 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. 

 

Art. 45. A Diretoria de Gestão Corporativa conta, em sua estrutura organizacional, com a 

Superintendência de Recursos Financeiros, a Superintendência de Recursos Logísticos e a 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações. 

 

Art. 46. Compete à Superintendência de Recursos Financeiros: 

I - Propor e acompanhar a execução do orçamento de investimentos e de custeio; 

II - Promover a administração dos recursos financeiros; 

III - Efetuar a execução e a análise contábil, fiscal e tributária; e 

IV - Efetuar o controle contábil e patrimonial dos ativos e passivos. 

 

Art. 47. Compete à Superintendência de Recursos Logísticos: 

I - Promover a administração dos serviços gerais e do apoio administrativo; 

II - Proceder às licitações e contratações de bens e serviços; 

III - Promover a gestão, a capacitação e o desenvolvimento de pessoas; 

IV – Promover a gestão e a organização de processos. 

 

Art. 48. Compete à Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações : 

I - Promover a gestão e a administração dos recursos de tecnologia da informação e 

comunicações; 

II - Prover os sistemas de apoio às áreas finalísticas da Empresa; 

III - Prover os sistemas de apoio à gestão da Empresa; 

IV – Promover a Segurança da Informação e Comunicações. 

 

 

1.4 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 
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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. . 

 

1.5 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. 

 

 

1.6 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.  

 

 

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 Brasileira de Energia Eólica – ABEEÓLICA; 



35 

 

 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; 

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ, no âmbito do acordo 

de cooperação técnica Brasil/Alemanha; 

 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 (ICMBio); 

 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.; 

 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.; 
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2 PLANEJAMENTO DA EPE E RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

 

Conforme preconizado no Planejamento Estratégico aprovado pela Diretoria Executiva e 

pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 17 e 22 de 

janeiro de 2013, fez-se um diagnóstico do primeiro ano com o objetivo de realizar um balanço do 

seu andamento, bem como delinear possíveis ajustes para os próximos anos. 

 

A estratégia de implantação do planejamento estratégico da EPE no ano de 2013 esteve 

centrada em dois pilares: a priorização dos principais projetos e a definição e aplicação do método 

de gerenciamento dos projetos. 

 

Foram realizadas reuniões trimestrais para acompanhamento das metas, ocasião em que a 

diretoria executiva recomendava ajustes na execução dos projetos. Cada reunião de 

acompanhamento é resultante da consolidação de informações levantadas mensalmente com a 

coordenação da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) e o apoio das áreas. 

 

Em 2013, 22 projetos tiveram seu andamento monitorado, dos quais 14 tiveram as suas 

metas concluídas. De modo geral, o desempenho da EPE pode ser avaliado seguindo o roteiro 

estabelecido no mapa estratégico, dividindo os projetos em 4 grupos: 

 O primeiro diz respeito às atribuições cotidianas da EPE, como o apoio aos leilões de 

expansão do setor elétrico e o acompanhamento dos mercados de energia e cujo atraso pode 

provocar prejuízos à administração pública;  

 o segundo grupo diz respeito majoritariamente aos estudos para subsidiar o planejamento 

das expansão do setor energético e cujo andamento está intimamente ligado à interação dos 

trabalhos junto ao MME;  

 o terceiro está ligado aos estudos de inventário das bacias hidrográficas, estudos de 

viabilidade técnica e econômica e de estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos 

visando o aproveitamento energético desses recursos naturais; e 

 por último, àquelas atividades que tem como objetivo a melhoria dos processos, e a melhoria 

do desempenho da organização e estão vinculadas majoritariamente às atividades de gestão 

corporativa. 

 

Durante 2013, a EPE foi fortemente impactada pelo volume de atividades relacionadas à 

análise de projetos e emissão de habilitação técnica para os empreendimentos de geração de energia 

elétrica que se cadastraram para o leilão de reserva; leilão A-3; e os dois leilões A-5. Foram 654 

projetos que se cadastraram para o leilão de reserva; 68 para o 1º leilão A-5; 783 projetos para o 

leilão A-3 e 932 projetos para o 2º leilão A-5. Destaca-se a análise de 129 projetos de fontes 

fotovoltaica e heliotérmica, para os quais houve necessidade de elaboração de diretrizes específicas 

para cadastramento dessas novas fontes. Ao todo foram analisados 2.438 empreendimentos, sendo 

1.526 habilitados, e tiveram como resultante a contratação de 243 projetos nos referidos leilões. 
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O processo de habilitação técnica dos empreendimentos envolve uma grande quantidade de 

profissionais de todas as superintendências da Diretoria de Energia Elétrica (DEE), de grande 

quantidade de profissionais da Superintendência de Meio Ambiente da Diretoria de Estudos 

Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) e da Consultoria Jurídica e também de profissionais 

da Superintendência de Tecnologia da Informação e de Comunicações da Diretoria de Gestão 

Corporativa (DGC). 

 

Ainda em 2013, houve uma intensa agenda de trabalho do MME em decorrência dos 

desdobramentos da MP 579 de 2012; da Resolução do Conselho Nacional de Política Energética – 

CNPE nº 03/2013; e ainda, das rodadas de licitação promovidas pela ANP (11ª e 12ª rodadas de 

licitação de blocos em regime de concessão e 1ª rodada de licitação de área em regime de partilha 

de produção), e que impactaram as agendas tanto do MME quanto da EPE para debater os planos de 

médio e longo prazo: o PNE, o PDE e o PEMAT. 

 

Os estudos ambientais, de inventário e de viabilidade técnica e econômica dos 

empreendimentos hidrelétricos, cuja realização deve considerar fatores econômicos, ambientais e 

sociais, exigindo constante interação com comunidades, agentes reguladores, empresas privadas, 

entidades civis e órgãos ambientais, sofreram atraso em 2013 decorrentes de sua complexidade e da 

demora na obtenção de autorizações para o início dos estudos. 

 

Com relação às atividades de melhoria de processos, as empresas contratadas para 

desenvolver os projetos visando aperfeiçoar a normatização, a estruturação do Centro de 

Documentação e a implantação da sistemática de gestão de processos apresentaram dificuldades de 

compor suas equipes técnicas, e entregaram alguns produtos com baixa qualidade o que ocasionou 

retrabalho e atrasos nos projetos.  Ao mesmo tempo foi identificada pela EPE a necessidade de 

replanejamento e redefinição da metodologia de execução dos projetos, impactando no 

cumprimento dos prazos.  

 

Por fim, as restrições orçamentárias, decorrentes da publicação do Decreto nº 8.062 

(29/7/2013) e das Portarias nº 267 e 268 (30/7/2013 – MP), pelas quais a empresa passou no 2º 

semestre de 2013 e que se prolongam para esse exercício exigiram a suspensão de contratos e a 

posterior prorrogação dos prazos anteriormente acordados. 

 

Foram 14 projetos com metas concluídas em 2013, dez deles dentro da normalidade o que 

representa 71,4% dos projetos, dois (14,3%) foram realizados com pequeno atraso e dois (14,3%) 

foram encerrados com atraso superior a 25% do prazo previsto. Os dois projetos com maior atraso 

(relativos à execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e à internalização de 

processos que eram executados por empresa prestadora de serviços de contabilidade e folha de 

pagamento constante do Projeto: Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA) tiveram esse 

desempenho porque os prazos estabelecidos no Planejamento Estratégico eram extremamente 

apertados. Todavia, suas metas foram concluídas ainda em 2013, o que significou um avanço 

importantíssimo para um melhor desempenho das atribuições da Diretoria de Gestão Corporativa.   

 

A seguir, a lista dos projetos com metas concluídas em 2013:  

 Projeto: Programa de Expansão da Transmissão (PET) 

 Projeto: Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT) 

 Projeto: Habilitação dos Empreendimentos para os Leilões de Geração 

 Projeto: Estudos de Suporte aos Leilões de Transmissão 

 Projeto: Resenha Mensal de Energia Elétrica 

 Projeto: Anuário Estatístico de Energia Elétrica 
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 Projeto: Balanço Energético Nacional (BEN) 

 Projeto: Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis 

 Projeto: Projeção Decenal da Demanda de Energia Elétrica 

 Projeto: Plano Decenal de Energia (PDE) – PDE 2022 

 Projeto: Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

 Projeto: Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA): (Internalizar a hospedagem 

do SIGA no ambiente computacional da EPE) 

 Projeto: Planejamento Estratégico 

 Projeto: Comunicação Interna 

 
Além disso, foram excluídas algumas metas estabelecidas originalmente no Planejamento 

Estratégico do ciclo 2012-2015 relativas aos seguintes projetos: 

 No Projeto: Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário 

(PEMAT), foi cancelada a Meta 2: Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2023. 

 No Projeto: Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Estudos 

Ambientais – PAC), foram canceladas a Meta 6: Obtenção de autorização dos órgãos 

públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de meio ambiente da UHE Salto 

Augusto Baixo e a Meta 7: Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a 

realização dos estudos de engenharia e de meio ambiente da UHE São Simão Alto.  

 No Projeto: Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), foi cancelada a Meta 

2: Internalizar a operação das atividades de contabilidade e folha de pagamentos na EPE. 

 No Projeto: Aperfeiçoar os Recursos Humanos, foram canceladas a Meta 2: Capacitar 

100% do Público-Alvo em Desenvolvimento de Lideranças e a Meta 3: Desenvolver as 

competências requeridas para execução dos principais processos da EPE. 

 No Projeto: Melhoria do Clima Organizacional, foi cancelada a Meta 2: Obter melhor 

avaliação no clima organizacional na 2ª pesquisa (em relação à 1ª pesquisa).  

 

 

Constava ainda a previsão, no mapa estratégico definido quando da aprovação no Planejamento 

Estratégico, de elaboração de estudos específicos para o MME. Ao longo de 2013, a EPE foi 

demandada a contribuir em diversos assuntos, dos quais destacamos 2 deles: o cálculo do VNR (MP 

579/2012) e a incorporação dos mecanismos de aversão ao risco (CVaR) no NEWAVE. 

 

A EPE recebeu a incumbência de calcular o Valor Novo de Reposição – VNR dos 

empreendimentos hidrelétricos vinculados a contratos de concessão outorgados anteriormente à Lei 

nº 8.987, de 1995, por meio da Medida Provisória 579/2012 de setembro de 2012, convertida em 

janeiro de 2013 na Lei 12.783/2013 (que dispôs sobre as prorrogações das concessões de geração e 

transmissão de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade 

tarifária) e o Decreto nº 7.805/2012. 

 

O VNR foi calculado a partir das informações do Projeto Básico do Empreendimento fornecido à 

ANEEL pela concessionária de geração. Para calculá-lo de forma isonômica, a EPE estabeleceu as 

diretrizes utilizadas nos cálculos dos projetos enviados pelo MME, emitindo em novembro de 2012, 

a Metodologia, os Critérios e as Premissas adotadas. 

 

No decorrer de 2013, algumas concessionárias questionaram o MME sobre o cálculo do VNR. Em 

alguns casos, esses valores foram corrigidos a partir de alterações feitas pela ANEEL na 

depreciação das usinas. Em outros, as discussões se estenderam até o final de 2013 até emissão de 

parecer técnico da EPE esgotando o assunto. 
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Em relação à incorporação dos mecanismos de aversão ao risco (CVaR) no NEWAVE, o Conselho 

Nacional de Política Energética - CNPE editou, em 6 de março de 2013, a Resolução CNPE 

03/2013, que determinou que a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas 

Computacionais do Setor Elétrico – CPAMP desenvolvesse e implementasse essa metodologia.  A 

EPE, como membro da CPAMP, participou desse processo realizando testes que subsidiaram a 

escolha da metodologia e dos parâmetros de calibração, bem como para validar a implementação no 

modelo NEWAVE. 

 

Os resultados foram publicados no Relatório Técnico “Desenvolvimento, implementação e testes de 

validação das metodologias para internalização de mecanismos de aversão a risco nos programas 

computacionais para estudos energéticos e formação de preço” e apresentados em um workshop 

para os agentes do setor elétrico. 

 

Em síntese, a experiência do primeiro ano de execução do Planejamento Estratégico revela uma 

resposta bastante positiva da empresa, especialmente em relação àquelas atividades relacionadas aos 

leilões de aquisição e de transmissão de energia elétrica ocorridos em número recorde em 2013 e 

cumprindo fielmente todos os prazos estabelecidos. 

 

Por outro lado, os estudos para subsidiar a expansão de longo prazo do setor energético e os 

projetos relacionados aos processos de melhoria de gestão não tiveram o mesmo resultado, seja 

porque dependem de interação com órgãos cuja governança não está sob o controle da EPE, seja 

pelo acúmulo de atividades extraordinárias, a demanda por estudos específicos originalmente não 

previstos ou ainda por restrições orçamentárias. 

 

Tal diagnóstico ensejou uma reavaliação do cronograma referente aos demais anos relativos ao 

ciclo do Planejamento Estratégico da EPE. Os projetos do Planejamento Estratégico no ciclo 2014-

2015, com suas respectivas metas, são relacionados a seguir: 

 Projeto: Plano Nacional de Energia (PNE) 

o Meta: Enviar a minuta do PNE 2050 ao MME em Dezembro de 2014. 

 Projeto: Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 

o Meta: Envio ao MME da minuta da atualização do estudo e da BIZROG em Janeiro de 

2015. 

 Projeto: Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Estudos 

Ambientais - PAC) 

o Meta 1: Conclusão do Relatório Final do Pré-Inventário da Bacia do Rio Negro até 

Dezembro de 2015. 

o Meta 2: Aprovação do Inventário do Rio Trombetas pela ANEEL até Junho de 2017. 

o Meta 3: Obtenção de Licença Prévia para UHE Castanheira até Agosto de 2016 e 

Aprovação do Estudo de Viabilidade até Setembro de 2016. 

o Meta 4: Obtenção de Licença Prévia para UHE Bem Querer até Setembro de 2017 e 

Aprovação do Estudo de Viabilidade até Outubro de 2017. 

o Meta 5: Obtenção de Licença Prévia para UHE Prainha até Setembro de 2017 e 

Aprovação do Estudo de Viabilidade até Outubro de 2017. 

 Projeto: Plano Decenal de Energia (PDE) 

o Meta 1: Envio da minuta do PDE 2023 ao MME em Junho de 2014. 

o Meta 2: Envio da minuta do PDE 2024 ao MME em Março de 2015. 

o Meta 3: Envio da minuta do PDE 2025 ao MME em Fevereiro de 2016. 

 Projeto: Projeção Decenal da Demanda de Energia Elétrica 

o Meta 1: Divulgar a Nota Técnica de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2024 em 

Dezembro de 2014. 
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o Meta 2: Divulgar a Nota Técnica de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2025 em 

Dezembro de 2015. 

 Projeto: Programa de Expansão da Transmissão (PET)  

o Meta 1: Enviar relatórios do PET 2014-2019 em Março e Setembro de 2014. 

o Meta 2: Enviar relatórios do PET 2014-2019 em Março e Setembro de 2015. 

 Projeto: Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT) 

o Meta: Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2024 até Fevereiro de 2015. 

 Projeto: Habilitação dos Empreendimentos para os Leilões de Geração 

o Meta: Emissão das habilitações técnicas para realização dos respectivos leilões de energia 

elétrica, conforme cronograma estabelecido em portaria do MME. 

 Projeto: Estudos de Suporte aos Leilões de Transmissão  

o Meta 1: Realizar 55 estudos em 2014. 

o Meta 2: Realizar 56 estudos em 2015. 

 Projeto: Resenha Mensal de Energia Elétrica 

o Meta: Divulgar Resenha Mensal até o dia 27 de cada mês (ou 1º dia útil após). 

 Projeto: Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

o Meta 1: Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2013) em Julho de 2014.  

o Meta 2 : Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2014) em Julho de 2015. 

 Projeto: Balanço Energético Nacional (BEN) 

o Meta 1: Divulgar o BEN 2014 (ano base 2013) em Setembro de 2014.  

o Meta 2 : Divulgar o BEN 2015 (ano base 2014) em Setembro de 2015. 

 Projeto: Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis 

o Meta 1: Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis – Ano 2013 em Maio de 

2014.  

o Meta 2 : Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis – Ano 2014 em Maio de 

2015. 

 Projeto: Sistema Normativo 

o Meta: Implantar o Sistema Normativo até Outubro de 2014. 

 Projeto: Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC) 
o Meta: Implantar o CEDOC (inclusive o tratamento do passivo do acervo) até Outubro de 

2015. 

 Projeto: Gestão de Processos 
o Meta: Mapear e implantar os principais processos da EPE no sistema de automação de 

processos até Agosto de 2016. 

  Projeto: Planejamento Estratégico 
o Meta: Cumprir 100% das etapas de monitoramento da execução do planejamento 

estratégico. 

 Projeto: Comunicação Interna 

o Meta 1: Divulgar em até 10 dias as decisões da Diretoria e do Conselho de Administração 

para o corpo gerencial. 

o Meta 2: Realização de reuniões trimestrais entre Diretoria e corpo gerencial. 

 Projeto: Aperfeiçoar os Recursos Humanos da EPE 

o Meta: Capacitar 100% do Público-Alvo em Gestão de Projetos até Agosto de 2015. 

 Projeto: Melhoria do Clima Organizacional 

o Meta: Implementar 100% das ações prioritárias recomendadas (a partir de pesquisa de 

melhoria do clima organizacional realizada com os empregados) até Março de 2016. 

Ainda assim, o ajuste de cronograma dos projetos demanda das equipes muita disciplina para além 

da execução das atividades do dia-a-dia, bem como de maior agilidade na interação com os órgãos 

externos à EPE visando alcançar os objetivos traçados. 
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Com relação aos processos cujos objetivos consistem em melhorar o desempenho da empresa e 

aperfeiçoar a gestão de recursos humanos, o desafio é evitar, na medida do possível, que haja 

descontinuidade na execução de suas respectivas metas, pois a consecução dos projetos é 

fundamental para se alcançar uma gestão cada vez melhor.  

 

Uma avaliação mais acurada de todo o processo só ocorrerá ao fim do primeiro ciclo de 

Planejamento Estratégico da empresa, mas temos a certeza de que a experiência de 2013 em muito 

contribuirá para a celeridade na execução dos projetos, contemplando as necessidades do presente e 

os desafios futuros da EPE na busca contínua da excelência de seus trabalhos. 

 

2.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS 

ALCANÇADOS – ENERGIA ELÉTRICA 

 

2.2.1. INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE 

DA EPE – ENERGIA ELÉTRICA 

QUADRO A.2.2.1– PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – ENERGIA ELÉTRICA 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2033 

Título Energia Elétrica 

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

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Dotação 

Posição final - 

2012 

c)  Dotação 

Posição final - 

2013 

d) Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 

OFSS 
351.161.000 15.050.000 7.177.000 328.934.000 

Orçamento de Investimentos - OI 43.984.905.000 0 0 43.984.905.000 

Outras Fontes 132.888.867.000 0 0 132.888.867.000 

Total 177.224.933.000 15.050.000 7.177.000 177.202.706.000 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2013        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e) Despesa Empenhada 

  

f) Despesa 

Liquidada 
g) Despesa Paga 

h) Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i) Despesa 

Realizada h.1) Processados 
h.2)  Não 

Processados 

3.705.740,87 3.292.100,49 2.269.428,36 1.022.672,13 413.640,38 0 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j) Posição em 

1/01/2013 

k) Valor 

Liquidado 
l) Valor Pago 

m) Valor 

Cancelado 
n) Valor a Pagar 

Não processados 246.947,83 242.246,94 242.246,94 4.700,89 0 

Processados 1.432.192,61 
 

1.432.192,61 
 

0 

 Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 7.177.000 Dotação OI   Outras Fontes 

 Fonte: Lei nº 12.798/2013 – Anexo I  

 

 

O item “a)  Global PPA 2012-2015” representa o montante de recursos estimados no PPA 

para fazer face ao programa no período 2012 a 2015, constante do Anexo I da Lei do PPA 2012 – 

2015. O valor de R$ 177.224.933 mil inclui recursos referentes à execução compartilhada por 

outros órgãos vinculados ao MME. 
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2.2.2 OBJETIVO 

Quadro A.2.2.2 – Objetivo – Não se aplica à EPE 

 

De acordo com Anexo I da Lei nº 12.593, de 18/01/2012, que instituiu o PPA 2012-2015, o 

órgão responsável pelo controle do objetivo no qual as ações da EPE estão inseridas (Objetivo 0034 

- Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o desenvolvimento 

do setor) é o Ministério de Minas e Energia. 

 

2.2.3 AÇÕES 

 
QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÃO: ESTUDOS DE INVENTÁRIO E VIABILIDADE PARA EXPANSÃO DA 

GERAÇÃO HIDRELÉTRICA 

Identificação da Ação 

Código 20LF         Tipo: Atividade 

Título Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica 

Iniciativa  001Q - Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

Objetivo 

Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o 

desenvolvimento do setor Código: 034 

Programa Energia Elétrica Código: 2033                                                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária (x ) Sim      (  )Não          Caso positivo: ( x )PAC       (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 
15.436.000,00 6.736.000,00 3.705.740,87 3.292.100,49 2.269.428,36 1.022.672,13 413.640,38 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Documento Produzido      unidade  11  0  10 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

246.947,83 242.246,94 4.700,89 Documento Produzido unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

Análise Crítica:  

 

A Ação 20LF reúne os estudos realizados pela EPE visando à identificação do potencial de 

bacias hidrográficas e a oferta de projetos hidrelétricos para os leilões de energia nova. A execução 

orçamentária dessa Ação apresenta um componente de execução indireta pela necessidade de 

contratação de serviços técnicos especializados. 

 

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. 
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No ano de 2013 foi dado prosseguimento aos estudos remanescentes de 2011 e iniciados 

outros estudos, conforme detalhamento a seguir: 

Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica - EVTE 

 Estudo de Viabilidade da UHE São Manoel - Os estudos de impacto ambiental e do 

componente indígena foram protocolados em 2010 no IBAMA e na FUNAI respectivamente. 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. Em setembro de 2013 foram 

realizadas três audiências públicas nos municípios de Jacareacanga e Itaituba no Pará e Paranaita no 

Mato Grosso, que permitiram a inclusão do empreendimento no 18° leilão de energia elétrica 

ocorrido em 13/12/2013, cujo vencedor foi o Consórcio EDP/Furnas. 

  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 

integrou o leilão de energia nova A-5a/2013, em 29/08/2013, cujo vencedor foi o Consórcio SINOP 

Energia (ALUPAR, CHESF e Eletronorte). 

 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 

Em 2013 foram contratados os serviços de consultoria técnica especializada para elaboração 

de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 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 impacto ambiental (contrato CT-EPE-019/2013) da viabilidade da UHE 

Castanheira previa o recebimento de três produtos (1, 2 e 3) em 2013, totalizando um valor de R$ 

369.902,75. Os produtos 1 e 2 (R$ 295.922,20) foram aprovados e seus pagamentos ocorreram  em 

2013. O produto 3 (R$ 73.980,55) foi reprogramado  de dezembro de 2013 para janeiro de 2014. 

Portanto, a previsão de pagamento desse produto não se realizou, impactando a execução 

orçamentária da Ação. 

 

    O estudo de viabilidade da UHE BEM QUERER - A Usina Hidrelétrica Bem Querer, 

localizada no rio Branco a 402 km de sua foz, tem potência instalada de referência (Estudos de 

Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Branco) de 708 MW e reservatório a fio d’água com 

aproximadamente 559 km², em área rural dos municípios de Cantá, Boa Vista, Iracema, Mucajaí e 

Caracaraí, no estado de Roraima.  
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Em 2013 foram concluídos os Estudos Cartográficos, com a elaboração do mapeamento 

planialtimétrico do sítio e do reservatório, bem como da APP, para elaboração dos Estudos de 

Viabilidade. 

 

No decorrer de 2012 e 2013 foi apresentada pela FEMARH, proposta de Termo de 

Referência (TR) para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que está sendo discutida 

para aprimoramento e adequação dos estudos e levantamentos propostos. 

 

O estudo de impacto ambiental da viabilidade da UHE Bem Querer teve a abertura do 

processo de licenciamento ambiental solicitada à Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos de Roraima), em 30/01/12 (Ofício nº 0143/EPE/2012), iniciando-se com isso os 

procedimentos para emissão, pelo órgão ambiental, do Termo de Referência (TR) para o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e a contratação, pela EPE, dos serviços relativos aos estudos 

socioambientais da UHE. A Femarh enviou o TR (Ofício 0212/13/PRESIDENCIA/Femarh) 

somente em 07/02/13. Ao longo de  2013, foram realizadas diversas tratativas visando adequar o 

escopo do estudo e a emissão da versão final do TR . Sem essas adequações a EPE não pôde dar 

andamento ao processo de contratação dos estudos socioambientais da UHE Bem Querer que estava 

prevista para o exercício de 2013, implicando a reprogramação dessa meta para 2014. 

 

Os resultados apurados se destinam, entre outros fins, à obtenção da Licença Prévia, para 

disponibilização desse empreendimento em leilão de energia nova. 

 

Em julho de 2013 foi assinado o contrato para a realização dos estudos de engenharia 

relativos ao EVTE da usina. A fase de planejamento dos estudos e serviços foi concluída e a fase de 

levantamentos de campo encontra-se em desenvolvimento. 

 

Estudos de Inventários de Bacias Hidrográficas 

 

Com relação aos estudos de inventário, em 2013, foram concluídos os estudos da bacia do 

rio Sucunduri e iniciados os estudos de pré-inventário da bacia do rio Negro e o processo de 

contratação dos estudos de inventário e avaliação ambiental integrada da bacia do rio Trombetas: 

 

• Estudos de inventário da bacia do rio Sucunduri  - Foram aprovados pela ANEEL em 

01/03/2013, por meio do Despacho nº 534/2013.  A avaliação ambiental integrada não foi realizada 

por não ter sido identificado nenhum potencial técnico-econômico e ambiental viável. 

 

• Estudos de pré-inventário da bacia do Rio Negro - Tendo concluído cinco estudos de 

inventário hidrelétrico em grandes bacias hidrográficas amazônicas, nos últimos seis anos, a EPE 

tem encontrado dificuldades recorrentes na obtenção de autorizações para realização de serviços de 

campo em terras indígenas no âmbito desses estudos. A bacia do rio Negro é ocupada em cerca de 

50% de sua área por terras indígenas, predominantes em sua área de maior declive, onde se espera 

haver potencial hidrelétrico, e sobrepondo-se em grande parte ao canal principal do rio, onde está o 

potencial remanescente estimado. Como forma de reduzir as incertezas sobre o potencial 

hidrelétrico da bacia e melhor localizar as áreas que possam ser alvos de levantamentos específicos 

de campo para meio ambiente e engenharia, a EPE desenvolve um pré-inventário, com dados 

secundários, dadas as dificuldades de se conseguir autorizações para entrada nas unidades de 

conservação e terras indígenas, para a elaboração dos estudos. Caso os esforços envidados no pré-

inventário indiquem potencial considerável para a bacia, na continuidade dos estudos, serão 

contratados serviços de campo para complementação dos dados secundários. Os estudos que não 

dependem de serviços de campo estão descritos na sequência.  



45 

 

 

No decorrer de 2013, foram retomadas as tratativas junto a Diretoria de Serviço Geográfico - 

DSG do Exercito Brasileiro, para cessão dos dados cartográficos do Projeto Radiografia da 

Amazônia, referentes à área de interesse do Inventario Hidrelétrico dessa bacia, a serem utilizados 

para avaliação do potencial da bacia do rio Negro.   

 

Foram contratados os serviços técnicos especializados para a elaboração dos estudos para o 

Diagnóstico Socioambiental e dos Usos Múltiplos da Água da bacia do rio Negro. O contrato CT-

EPE-017/2013, assinado em 18/06/2013, prevê a conclusão dos estudos para maio de 2014.   

 

Nos estudos de meio ambiente (Diagnóstico Socioambiental e de Usos Múltiplos da Água) 

do pré-inventário da bacia hidrográfica do rio Negro, a previsão de despesas correspondia ao 

pagamento integral dos produtos 1, 2 e 3. Contudo, o contrato prevê o pagamento integral ou parcial 

dos produtos, de acordo com o conteúdo apresentado. Sendo assim, em 2013 a EPE recebeu e 

aprovou integralmente o Produto 1 e parcialmente o Produto 2 (50 %). Os 50 % restantes do 

Produto 2 só foram autorizados em 2014, por causa da necessidade de correções no produto 

encaminhado. O Produto 3 teve  sua data de entrega reprogramada  para 14/01/2014, com a 

consequente inscrição em Restos a Pagar. 

 

• Estudos de inventário da bacia do rio Trombetas - A região da bacia do rio Trombetas, 

alvo dos estudos de inventário hidrelétrico, apresenta um potencial da ordem de 2.000 MW. 

 

No decorrer de 2013, a EPE obteve a Autorização AU nº 2329/2013, de 21/06/2013, da 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará – SEMA-PA, para realização dos serviços de 

campo de meio ambiente, hidrométricos, geológico-geotécnicos e topográficos nas unidades de 

conservação existentes na bacia do rio Trombetas administradas pela SEMA-PA.   

 

Foi realizada análise da nova base cartográfica realizada com tecnologia LIDAR (laser) para 

identificar os locais prováveis dos aproveitamentos e estimar as quantidades e os tipos de serviços 

de campo necessários para o desenvolvimento dos estudos, visando subsidiar a elaboração dos 

documentos para a contratação, em 2014, de empresa de consultoria para apoio ao desenvolvimento 

dos estudos de Engenharia. 

 

Foi realizada a licitação para contratação dos serviços de consultoria técnica especializada 

para elaboração de estudos socioambientais para subsidiar o Diagnóstico Socioambiental e de Usos 

Múltiplos da Água, a Avaliação de Impactos e a Avaliação Ambiental Integrada, que integram os 

estudos de inventário. O contrato para prestação desses serviços – CT-EPE-032/2013, foi assinado 

em 03/02/2014. Para esses estudos, o valor previsto correspondia ao pagamento integral dos 

produtos 1 e 2. Necessidades técnicas relacionadas a diligências e providências quanto ao envio de 

documentos relativos à constituição do consórcio vencedor postergaram a assinatura do Contrato 

para 03/02/2014, inviabilizando a execução orçamentária conforme programado.  

 

 Estudos de impacto ambiental da UHE Prainha: 
 

Parte da previsão orçamentária da UHE Prainha não se confirmou pois a EPE optou por 

realizar o estudo de cartografia antes de prosseguir com o processo de licenciamento. Há 

possibilidade, nesse caso, de interferência direta do reservatório com o PARNA dos Campos 

Amazônicos (cota 42m). Após a conclusão da cartografia é que poderá ser esclarecido qual o órgão 

ambiental licenciador e ser aberto o processo de licenciamento ambiental da UHE. 
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Além disso, houve atraso nos serviços de campo que impediram a entrega de produtos do 

CT-EPE-015/2013 que objetivava a  elaboração da base cartográfica planialtimétrica da área de 

estudos de viabilidade da UHE Prainha. Esse atraso decorreu da  necessidade  de realizar serviço de 

nivelamento geométrico do RN do IBGE até área de interferência com PARNA Campos 

Amazônicos, totalizando cerca de 130km em área de floresta. Os serviços iniciados 8/11/13 

sofreram atrasos em decorrência de dificuldade de acesso aos locais, devido a interferências com os 

índios da região, e foram concluídos em 10/02/14.     

 

 Estudo de migração de peixes na bacia do rio Juruena: 

 

A previsão de gastos do Estudo de Migração de Peixes na Bacia do Rio Juruena era de R$ 

713.820,00 (CT-EPE-036/2012). Foram realizados e pagos dois produtos de R$ 237.940,00 (abril e 

maio de 2013). O terceiro pagamento, previsto para novembro de 2013 no valor de R$ 237.940,00, 

não ocorreu devido à rescisão de contrato com a empresa contratada, em razão do  descumprimento 

de obrigações contratuais pela contratada, que comprometeram de forma critica os cronogramas 

inicialmente estabelecidos no contrato. 

 

Diante do exposto, registramos que, tempestivamente, os recursos não aplicados foram 

disponibilizados ao Órgão Setorial de orçamento para reprogramação orçamentária e financeira. 

 
QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÃO: ESTUDOS DE EXPANSÃO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Identificação da Ação 

Código 20LG         Tipo: Atividade 

Título Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica 

Iniciativa 001Q - Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

Objetivo 

Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o 

desenvolvimento do setor Código: 034 

Programa Energia Elétrica Código: 2033                      Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária (x ) Sim      (  )Não          Caso positivo: ( x )PAC       (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 
630.000,00 441.000,00 0 0 0 0 0 
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Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Documento Produzido      unidade 8  0  52 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0 0 0 Documento Produzido unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

Análise Crítica  

A execução orçamentária da Ação 20LG está relacionada com a realização de estudos de 

detalhamento técnico e ambiental (Relatórios R2 e R3) do segundo bipolo em corrente contínua 

associada à expansão da rede de transmissão entre as regiões norte e sudeste, particularmente 

influenciada pela instalação da UHE Belo Monte, tais estudos são realizados a partir de demandas 

do Ministério Supervisor, que não ocorreram no exercício, o que implicou a não contratação de 

estudos específicos de suporte ao processo de análise de responsabilidade da EPE. Os  estudos que 

foram realizados  para atender ao objetivo específico dessa ação foram desenvolvidos pela equipe 

técnica da EPE, cujos custos não são computados no valor orçado para a Ação.. 

 

A não realização dessa despesa permitiu a EPE realocar  recursos no valor de R$ 189.000  

entre a ação 20LG - Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica e a ação 8785 - 

Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, conforme autorizado 

pelo  de Decreto de 24 de Outubro de 2013, permitindo a otimização da execução orçamentária. 

 

A execução física da Ação Orçamentária 20LG superou o valor previsto devido ao 

acréscimo de grande quantidade de estudos de conexão de usinas resultantes dos leilões de energia 

realizados em 2013 não possíveis de se antever à época em que a previsão foi realizada.  O aumento 

do quadro técnico da Superintendência de Transmissão de Energia em 2013 (área responsável por 

esses estudos) possibilitou a realização interna desses estudos adicionais. 

 

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 exercício.  

 

Ainda que não tenha ocorrido a contratação de serviços de terceiros, foram realizados 

diversos estudos pela equipe da EPE, conforme detalhado a seguir: 

 

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

leilões de instalações de transmissão. 

• Programa de Expansão da Transmissão - PET: 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 6 anos, inclusive com a 

estimativa de custos destes empreendimentos, em duas edições anuais – fevereiro e agosto. 
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• Análise Técnico-econômica de 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, incluindo a análise socioambiental dos 

empreendimentos, que visa comparar os aspectos socioambientais das alternativas de 

transmissão em estudo, de maneira integrada aos demais aspectos técnicos, de forma a 

demonstrar 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 cerca de 40 estudos realizados pela EPE em 2013, citam-se os 

estudos da transmissão: 

• Região Nordeste: Estudo para escoamento do potencial eólico da Região Central da Bahia; dois 

novos pontos de suprimento do estado do Piauí; três novas subestações (instalações 

compartilhadas de geração – ICG) associadas aos parques eólicos do A-5 de 2011; além de 

reforços na Rede Básica dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. 

• Região Norte: Estudo de suprimento à Palmas, que proporcionou o atendimento à capital do 

Estado do Tocantins pela Rede Básica; Estudo para o suprimento de localidades situadas nas 

margens direita e esquerda do rio Amazonas que atualmente são supridas através de geração 

térmica;  Estudo para aumento de confiabilidade no atendimento da região oeste do Pará;  Estudo 

de suprimento às regiões metropolitana de Belém e nordeste do Pará, que recomendou a 

implantação de uma nova subestação 500/230/69 kV na capital do Estado. 

• Região Sudeste/Centro-Oeste: Estudo para o atendimento elétrico ao Estado de Minas Gerais 

que definiu reforços para aumentar a confiabilidade no suprimento da região Metropolitana de 

Belo Horizonte, bem como majorar a capacidade de transmissão entre as regiões norte e central 

do Estado; Estudo de atendimento às regiões de Mairiporã, Santo Ângelo e Bragança Paulista, 

considerando, ainda, uma previsão de crescimento da demanda do Aeroporto de Guarulhos; 

Estudo de reforços para suprimento à SE Bandeirantes 345 kV, que recomendou a implantação 

da nova linha de transmissão subterrânea em 345 kV Bandeirantes – Piratininga II, garantindo 

um grau de confiabilidade diferenciado no atendimento à capital de São Paulo. No estado do 

Espírito Santo foram realizados estudos que reforçaram o sistema para atendimento à região 

centro, na Grande Vitória, onde se concentra a maior parte da carga do estado; além da 

recomendação de novos pontos de suprimento na região norte do estado, em São Mateus, e na 

região sul, em Rio Novo do Sul. No estado do Mato Grosso foram recomendados novos pontos 

de suprimento para atendimento a Cuiabá e região do Baixo Araguaia. 

• Região Sul: Estudo prospectivo para avaliação da integração do potencial eólico do Estado do 

Rio Grande do Sul e definição da  expansão do sistema de transmissão visando o adequado 

escoamento dos futuros parques de geração eólica; Estudo de atendimento elétrico às regiões sul 

e extremo sul do Estado de Santa Catarina; Estudo para avaliação das interligações em tensão de 

distribuição entre os Estados de São Paulo e Paraná, de modo a viabilizar o aumento dos níveis 

de intercâmbio entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste e solucionar os problemas elétricos 

do sistema de distribuição local. 

 

Como consequência desses estudos, foram consolidados os resultados obtidos nas análises 

anteriores e determinado o cronograma de obras necessárias no período de 2017 a 2022, 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. 

 

Foram realizados em 2013 quatro licitações de outorgas de concessão, contemplando cerca 

de 2.955 km de linhas de transmissão e  11.314 MVA de subestações em diversos Estados. 
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Visando fornecer subsidio para a definição do sistema de transmissão para escoamento das 

usinas hidrelétricas da região Amazônica que comporão o sistema brasileiro em um horizonte de 

longo prazo, e considerando como referência a expansão da geração prevista no PDE 2022, foram 

realizados diversos estudos de sensibilidade, em parceria com o MME que deram suporte às 

indicações de expansões das interligações entre os subsistemas. 

 

Além disso, estudos específicos para as interligações Sul-Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste-

Sudeste foram continuamente realizados durante o ano de 2013 entre as equipes de estudo de 

geração e de transmissão da EPE. 

 

2.2.3.2 AÇÕES/SUBTÍTULOS – OFSS 

 

Não se aplica à EPE, pois a Empresa não foi responsável por executar integralmente a ação. 

 

 

2.2.3.3 AÇÕES NÃO PREVISTAS NA LOA 2013 – RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS - OFSS 

QUADRO A.2.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR – OFSS – ESTUDOS PARA 

PLANEJAMENTO DO SETOR ELÉTRICO 

Identificação da Ação 

Código 6907                                Tipo: Atividade 

Título Estudos para Planejamento Setor Elétrico 

Iniciativa n/a 

Objetivo n/a                        Código: n/a                         

Programa Gestão da Política de Energia Código: 0276               Tipo: : Temático 

Unidade Orçamentária  

Ação Prioritária (    ) Sim      (x)Não                Caso positivo: (     )PAC                   (     ) Brasil sem Miséria 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 

01/01/2013 
 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

3.505,35 0 3.505,35 Documento Publicado unidade 0 

Ação pertence ao PPA 2008-2011 - Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008. 

Conforme demonstrado no quadro A.2.2.3.3, a inscrição em RP 2012 foi cancelada no exercício 

2013 sem que ocorresse desembolso.  

 

 

Ação 20LG Vinculada ao Programa Energia Elétrica 

 

2.3 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS 

ALCANÇADOS – PETRÓLEO E GÁS 

 

2.3.1. INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE 

DA EPE – PETRÓLEO E GÁS 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.653-2008?OpenDocument
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QUADRO A.2.3.1– PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – PETRÓLEO E GÁS 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2053 

Título Petróleo e Gás 

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

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) 

Dotação 

Posição 

final   - 

2012 

c) Dotação 

Posição final -  

2013 

d) Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

- OFSS 
815.011.000 

3.000.00

0 
1.500.000 810.511.000 

Orçamento de Investimentos - OI 166.836.539.000 0 0 166.836.539.000 

Outras Fontes 60.138.345.000 0 0 60.138.345.000 

Total 277.789.895.000 
3.000.00

0 
1.500.000 277.785.395.000 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 

g)Despesa 

Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

458.239,96 289.979,61 285.927,52 4.052,09 168.260,35 0 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2013 

k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago 

m)Valor 

Cancelado 
n)Valor a Pagar 

Não processados 0 0 0 0 0 

Processados 0  0 0 0 

 Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 1.500.000,00 

Dotação 

OI  0 

Outras 

Fontes 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

Obs.: O item “a) Global PPA 2012-2015” representa o montante de recursos estimados no PPA para fazer face ao 

programa no período 2012 a 2015, constante do Anexo I da Lei do PPA 2012 – 2015. O valor de R$ 21.241.870 inclui 

recursos referentes à execução compartilhada por outros órgãos. 

 

 

2.3.2 OBJETIVO 

Quadro A.2.3.2 – Objetivo – Não se aplica à EPE 
 

Não se aplica, pois de acordo com Anexo I da Lei do PPA 2012-2015, o órgão responsável 

pelo controle do objetivo ao qual as ações da EPE estão inseridas (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) é o Ministério de Minas e Energia. 
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2.3.3 AÇÕES 

 
QUADRO A.2.3.3.1 – AÇÃO: ESTUDOS PARA EXPANSÃO DA MALHA DE GASODUTOS 

Identificação da Ação 

Código 20LH       Tipo: Atividade 

Título 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) 

Objetivo 

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. Código: 0529 

Programa Petróleo e Gás Código: 2053                     Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária (x ) Sim      (  )Não          Caso positivo: ( x )PAC       (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 
3.000.000,00 1.500.000,00 458.239,96 289.979,61 285.927,52 4.052,09 168.260,35 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Documento Produzido      unidade 1 0 2 

 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0 0 0 Documento Produzido unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 
 

Análise Crítica  

 

Parte significativa do orçamento dos estudos PEMAT é destinada à contratação de serviços 

de projeto de engenharia para definição do Gasoduto de Referência. A definição do Gasoduto de 

Referência tem por finalidade o detalhamento dos projetos de gasodutos selecionados pelo MME 

para efeito da definição das tarifas e receitas anuais máximas a serem consideradas nos processos de 

chamada pública e licitação da concessão (conduzidos pela ANP), posterior a publicação do 

PEMAT. 

 

A Minuta do Relatório dos estudos do PEMAT 2022 foi enviada pela EPE ao MME em 06 

de março de 2013. Todavia, o MME solicitou à EPE, ao longo de 2013, a incorporação de 

alterações de condicionantes e aperfeiçoamentos metodológicos no próprio ciclo do PEMAT 2022, 

inclusive a apresentação em um único documento das avaliações dos estudos para a proposição de 

gasodutos de transporte por iniciativa própria do MME e por provocação de terceiros. Após a 

reestruturação acordada, a versão preliminar do PEMAT 2022 foi enviada pela EPE ao MME, em 

13/01/2014, para sua disponibilização para a Consulta Pública (período de 13/01/2014 

a26/02/2014).  
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A versão final do PEMAT 2022 foi aprovada pelo MME, incorporando sugestões levantadas 

no processo de Consulta Pública, em março 2014, por intermédio da Portaria MME nº 128, de 26 de 

março de 2014 - DOU de 27 de março de 2014. 

 

Dessa forma, o valor previsto em 2013 que seria aplicado para definição de Gasoduto de 

Referência foi adiado para 2014, impactando significativamente na execução orçamentária da ação 

orçamentária 20LH. 

 

Por ocasião do atraso da entrega dos estudos do PEMAT 2022 a contratação do 

levantamento do mercado potencial de gás natural por segmentos de consumo e projeções de 

demanda no horizonte decenal, destinando-se a  subsidiar os estudos do PEMAT ciclo 2023 foi 

adiado para 2014. (DEA) 

 

Além disso, algumas contratações planejadas originalmente não foram efetivadas no ano de 

2013. A postergação na efetivação destas contratações deveu-se:  

 

i) a indefinição, inerente ao processo, até meados de 2013, quanto à necessidade de 

contratação de serviços de projetos de engenharia para definição de Gasoduto de 

Referência – em particular, o relativo ao gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ, o qual, 

originalmente, constava do elenco de alternativas estudas pela EPE e foi, posteriormente, 

avaliado por meio de requerimento de provocação de terceiros (o que, ao final do processo, 

tornou dispensável a contratação de serviços para o detalhamento de gasoduto de 

referência);  

 

ii) a complexidade envolvida na elaboração e efetivação dos processos de contratação de 

alguns produtos. 

 

Assim, com a baixa execução orçamentária da ação 20LH, a EPE realizou cancelamento de 

dotação orçamentária no valor R$ 1.500.000, através do Decreto de 12 de Dezembro de 2013. 

 

Ainda que não tenha ocorrido a contratação de serviços de terceiros de projeto de engenharia 

para definição do Gasoduto de Referência, foram realizados diversos estudos pela equipe da EPE, 

conforme serão descritos nos parágrafos 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”. 

 

Em 2013, foram executadas as seguintes providências visando o suporte ao MME na 

elaboração do PEMAT 2022: 

 Aperfeiçoamento da capacitação institucional da EPE para a elaboração dos estudos do 

PEMAT; 
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 Envio de Minuta do Relatório dos estudos do PEMAT 2022, em março de 2013 (conforme 

estabelecido na meta 1 do Projeto: Estudos de Suporte ao PEMAT no âmbito do 

Planejamento Estratégico da EPE – Ciclo 2012 / 2015);  

 Avaliação de Requerimentos de Provocação de Terceiros para Expansão ou Construção de 

Gasodutos de Transporte nos termos da Portaria nº 94/2012.  

o Encaminhamento pela EPE ao MME, em maio de 2013, do Relatório acerca da 

avaliação do Requerimento de Provocação de Terceiros protocolizado no MME pela 

Petrobras para a construção do Gasoduto de Transporte Guapimirim-COMPERJ II 

(posteriormente, denominado Gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ); 

 Elaboração e disponibilização do Manual de Fornecimento de Dados para o Plano Decenal 

de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País (PEMAT). O documento traz os 

procedimentos a serem seguidos pelos agentes da indústria do gás natural e demais 

interessados para o repasse de informações de infraestrutura à EPE por via de site seguro, 

com vistas à elaboração do referido Plano; 

 Revisão pela EPE da Minuta do Relatório dos estudos do PEMAT 2022 a fim de incorporar 

alterações acordadas na interação com o MME nas diferentes etapas dos estudos: 

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); 

 Elaboração do PEMAT 2022, incorporando alterações de condicionantes e aperfeiçoamentos 

metodológicos, conforme solicitação do MME, para a colocação do Plano em Consulta 

Pública (período de 13/01/2014 a 26/02/2014). 

 

A conclusão do primeiro ciclo dos estudos do PEMAT (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. 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. 

 

Com relação à execução física, a variação entre o valor planejado e o executado é devido à 

realização de Estudos do PEMAT 2013-2022 não previstos à época da previsão inicial. Dessa 

forma, em 2013, foram realizados dois estudos: Estudos do PEMAT 2013-2022 e a Publicação do 

Zoneamento Nacional de O&G. 

 

A execução orçamentária dessa Ação apresenta um componente de execução indireta pela 

necessidade de contratação de serviços técnicos especializados. 
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O permanente monitoramento e acompanhamento da execução orçamentária e financeira 

permitiu ceder ao órgão setorial de orçamento do MME o montante de R$ 1.500.000,00, resultando 

em uma dotação disponível de R$ 1.500.000,00. A contratação de serviços técnicos especializados 

de projeto de engenharia para definição do Gasoduto de Referência a fim de detalhar alternativas 

recomendadas nos estudos da EPE e propostas pelo MME 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 consolidação e validação do Sistema de Coleta 

Informatizado, via web, para envio do fluxo de dados pelos agentes setoriais. Já no contexto dos 

estudos de infraestrutura de gás natural para o PEMAT, operacionalizou-se o procedimento para 

fornecimento de informações por via do sítio seguro do portal eletrônico da EPE. 

 

Ainda que não tenha ocorrido a contratação de serviços de terceiros de projeto de engenharia 

para definição do Gasoduto de Referência, foram realizados diversos estudos pela equipe da EPE, 

conforme serão descritos nos parágrafos 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”. 

 

Em 2013, foram executadas as seguintes providências visando o suporte ao MME na 

elaboração do PEMAT 2022: 

 Aperfeiçoamento da capacitação institucional da EPE para a elaboração dos estudos do 

PEMAT; 

 Envio de Minuta do Relatório dos estudos do PEMAT 2022, em março de 2013 (conforme 

estabelecido na meta 1 do Projeto: Estudos de Suporte ao PEMAT no âmbito do 

Planejamento Estratégico da EPE – Ciclo 2012 / 2015);  

 Avaliação de Requerimentos de Provocação de Terceiros para Expansão ou Construção de 

Gasodutos de Transporte nos termos da Portaria nº 94/2012.  

o Encaminhamento pela EPE ao MME, em maio de 2013, do Relatório acerca da 

avaliação do Requerimento de Provocação de Terceiros protocolizado no MME pela 

Petrobras para a construção do Gasoduto de Transporte Guapimirim-COMPERJ II 

(posteriormente, denominado Gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ)
1
; 

 Elaboração e disponibilização do Manual de Fornecimento de Dados para o Plano Decenal 

de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País (PEMAT). O documento traz os 

procedimentos a serem seguidos pelos agentes da indústria do gás natural e demais 

                                                 
1
 Cabe apontar que, com base nesse Relatório da EPE, o MME propôs por meio da Portaria MME nº 317, de 13 de 

setembro de 2013, a construção do gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ e estabeleceu que a ANP elaborasse o edital de 

chamada pública e a promova, diretamente, para contratação de capacidade de transporte do gasoduto. Posteriormente, 

o Ministério publicou a Portaria MME nº 450, em 12 de dezembro de 2013, que dispõe que a ANP deverá promover, ao 

término de Processo de Chamada Pública, a Licitação para a construção e operação, sob regime de concessão, de 

Gasoduto de Transporte proposto entre os Municípios de Itaboraí/RJ e Guapimirim/RJ. 
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interessados para o repasse de informações de infraestrutura à EPE por via de site seguro, 

com vistas à elaboração do referido Plano; 

 Revisão pela EPE da Minuta do Relatório dos estudos do PEMAT 2022 a fim de incorporar 

alterações acordadas na interação com o MME nas diferentes etapas dos estudos: 

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); 

 Elaboração do PEMAT 2022, incorporando alterações de condicionantes e aperfeiçoamentos 

metodológicos, conforme solicitação do MME, para a colocação do Plano em Consulta 

Pública (período de 13/01/2014 a 26/02/2014)
2
. 

A conclusão do primeiro ciclo dos estudos do PEMAT (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. 

 

2.3.4 AÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI 

 

Não se aplica à EPE, pois a Empresa é integrante do Orçamento Fiscal. 

 

 

2.4 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO  

 

2.4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E 

SERVIÇOS AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA EPE 

                                                 
2
 A versão final do PEMAT 2022 foi aprovada pelo MME, incorporando sugestões levantadas no processo de Consulta 

Pública, em março 2014, por intermédio da Portaria MME nº 128, de 26 de março de 2014 - DOU de 27 de março de 

2014. 
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QUADRO A.2.4.1.1– PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – OPERAÇÕES ESPECIAIS: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 0901 

Título Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 

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

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Dotação 

Posição final   

- 2012 

c) Dotação 

Posição final -  

2013 

d) Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS  6.300 300.000  

Orçamento de Investimentos - OI     

Outras Fontes     

Total     

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013 (em R$ 1,00) 

Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

Orçamento 

de 

Investimento 

e)Despesa Empenhada 

 

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

9.282 9.282 9.282 0 0 0 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2013 

k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago 

m)Valor 

Cancelado 

n)Valor a 

Pagar 

Não processados 0 0 0 0 0 

Processados 0 
 

0 
 

0 

 Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 300.000 Dotação OI 

 

Outras Fontes 

 Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 
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QUADRO A.2.4.1.2 – AÇÃO: PAGAMENTO DE DEPÓSITOS RECURSAIS DEVIDOS POR EMPRESAS 

ESTATAIS - NACIONAL 

Identificação da Ação 

Código 00H2         Tipo: Atividade 

Título Pagamento de Depósitos Recursais Devidos por Empresas Estatais - Nacional 

Iniciativa  

Objetivo Código: 

Programa 

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901                   

Tipo: Operação Especial 

Unidade Orçamentária 325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x )Não          Caso positivo: (   )PAC       (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 

 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

100.000 100.000 0 0 0 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

n/a       

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0 0 0 n/a   

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

QUADRO A.2.4.1.3 – AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS POR EMPRESAS 

ESTATAIS 

Identificação da Ação 

Código  0022        Tipo: Atividade 

Título Cumprimento de sentenças judiciais devidas por empresas estatais 

Iniciativa   

Objetivo                   Código:  

Programa 

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901                   

Tipo: Operação Especial 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x )Não          Caso positivo: (   )PAC       (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 
200.000 200.000 9.282 9.282 9.282 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

n/a         

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0 0 0 n/a   

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 
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Análise Crítica 

 

Não obstante a imaterialidade da ação, a empresa efetivou quitação de condenação com 

trânsito em julgado do processo trabalhista nº 0098100-37-2008-501-0040 da 40ª vara de trabalho 

do RJ no valor de R$ 9.282, bem como vem envidando esforços no sentido de mitigar riscos de 

eventuais ações trabalhistas como responsável solidária. 
 

QUADRO A.2.4.1.4– PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – 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 Minas E Energia 

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

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Dotação 

Posição final   - 

2012 

c) Dotação 

Posição final -  

2013 

d) Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 

OFSS 
4.707.534.000 78.233.014 82.177.458 4.547.123.528 

Orçamento de Investimentos - OI 348.133.000 0 0 348.133.000 

Outras Fontes 0 0 0 0 

Total 5.055.667.000 
  

5.055.667.000 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

 

Orçamento 

de 

Investiment

o  

e)Despesa Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

77.698.967,37 73.867.531,05 70.914.516,58 2.953.014,47 3.831.436,32 0 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2013 

k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago 

m)Valor 

Cancelado 

n)Valor a 

Pagar 

Não processados 2.252.537,83 1.536.635,49 1.536.432,49 639.033,39 77.071,95 

Processados 3.345.424,62  2.980.228,39  2.180,18 

0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 82.177.458,00 Dotação OI 0 

Outras 

Fontes 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

Obs.: O item “a) Global PPA 2012-2015” representa o montante de recursos estimados no PPA para fazer face ao 

programa no período 2012 a 2015, constante do Anexo I da Lei do PPA 2012 – 2015. O valor de R$ 5.055.677.000 

inclui recursos referentes à execução compartilhada por outros órgãos. 

 

Análise Crítica 

 

O programa 2119 contempla todas as atividades de custeio da infraestrutura e pessoal 

necessárias à consecução das atribuições institucionais da EPE, incluindo a ação finalística Estudos 

para o Planejamento do setor Energético. 
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Quadro A.2.4.1.5 – AÇÃO: ESTUDOS PARA EXPANSÃO DO SETOR ENERGÉTICO 

Identificação da Ação 

Código 20LI       Tipo: Atividade 

Título Estudos Para Expansão Do Setor Energético 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x)Não          Caso positivo: (  )PAC      ( ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

3.302.013,00 2.641.611,00 1.413.117,26 903.977,68 898.722,35 5.255,33 509.139,58 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Documento Produzido      unidade 43 0 100 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

848.403,86 698.803,97 94.660,32 Documento Produzido unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

Análise Crítica:  

 

A execução orçamentária da ação 20LI - Estudos Para Expansão do Setor Energético – foi 

impactada expressivamente pela definição de limite de empenho e pagamento das Portarias nºs 267 

e 268 de 30 de Julho e 2013 e Ofício no 103/2013-SPOA/SE-MME e está detalhada no item 2.4.2 – 

Detalhamento de Limite de Empenho e Pagamento desse documento. 

 

Ademais, foi realizada transferência orçamentária, na categoria econômica investimento 

para custeio, da ação 20LI para ação 2000 – Administração da Unidade, no valor de R$ 660.402, 

através do Decreto de 15 de Julho de 2013. 

 

QUADRO A.2.4.1.6 – AÇÃO: PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO 

Identificação da Ação 

Código 20TP       Tipo: Atividade 

Título Pagamento De Pessoal Ativo da União 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x)Não          Caso positivo: (  )PAC      ( ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

52.805.196,00 56.107.606,00 56.099.782,02 54.691.155,06 52.602.096,50 2.089.058,56 1.408.626,96 
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Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

n/a          

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

412.920,98 271.248,43 141.672,55 n/a   

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

 

Análise Crítica:  

 

A ação orçamentária 20TP - Pagamento De Pessoal Ativo da União – foi suplementada no 

valor total de R$ 3.302.410, através dos Decretos de 14 de outubro de 2013 (R$ 1.702.410) e 12 de 

dezembro de 2013 (R$ 1.600.000) para atender a despesas previstas no momento da elaboração da 

PLOA 2013 e não atendidas pela SOF. Sua realização foi representativa e teve 99% dos recursos 

empenhados e 97% liquidados. 

 
QUADRO A.2.4.1.7 – AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Identificação da Ação 

Código 2000       Tipo: Atividade 

Título Administração da Unidade 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x)Não          Caso positivo: (  )PAC      ( ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

13.534.923,00 14.195.325,00 11.888.349,96 10.636.976,08 10.487.125,43 149.850,65 1.251.373,88 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

n/a          

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

725.187,26 518.861,23 184.916,65 n/a   

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

 

Análise Crítica: 

  

A execução orçamentária da ação 2000 – Administração da Unidade – foi impactada 

expressivamente pela definição de limite de empenho e pagamento das Portarias nºs 267 e 268 de 

30 de Julho e 2013 e Ofício no 103/2013-SPOA/SE-MME e está detalhada no item 2.4.2 – 

Detalhamento de Limite de Empenho e Pagamento desse documento. 
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Ademais, foi realizada transferência orçamentária, na categoria econômica investimento 

para custeio, da ação 20LI para ação 2000 – Administração da Unidade, no valor de R$ 660.402, 

através do Decreto de 15 de Julho de 2013. 

 
QUADRO A.2.4.1.8 – AÇÃO: ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, 

EMPREGADOS E MILITARES E SEUS DEPENDENTES 

Identificação da Ação 

Código 2004       Tipo: Atividade 

Título 

Assistência Médica E Odontológica Aos Servidores Civis, Empregados E Militares E 

Seus Dependentes 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x)Não          Caso positivo: (  )PAC      ( ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

819.060,00 904.060,00 885.736,62 863.753,44 863.753,44 0 21.983,18 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pessoa beneficiada      unidade 294 0 471 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0 0 0 Pessoa beneficiada  unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

 

Análise Crítica:  

 

A ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados e 

Militares e seus dependentes - foi suplementada em R$ 85.000, através do Decreto de 12 de 

dezembro de 2013. 

 

 
QUADRO A.2.4.1.9 – AÇÃO: ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES 

CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES 

Identificação da Ação 

Código 2010       Tipo: Atividade 

Título 

Assistência Pré-Escolar Aos Dependentes Dos Servidores Civis, Empregados E 

Militares 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x)Não          Caso positivo: (  )PAC      ( ) Brasil sem Miséria 
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Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

264.000,00 336.842,00 326.399,34 325.623,74 325.623,74 0 775,60 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Criança atendida      unidade 36 0 48 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0 0 0 Criança atendida unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

Análise Crítica:  

 

A ação orçamentária 2010 - Assistência Pré-Escolar Aos Dependentes dos Servidores Civis, 

Empregados e Militares – foi suplementada no valor total de R$ 72.842, através da Portaria SOF 98 

de 13 de Agosto de 2014 (R$ 2.842) e Decreto de 14 de outubro de 2013 (R$ 70.000). 

 
QUADRO A.2.4.1.10 – AÇÃO: AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E 

MILITARES 

Identificação da Ação 

Código 2011       Tipo: Atividade 

Título Auxílio Transporte Aos Servidores Civis, Empregados E Militares 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x)Não          Caso positivo: (  )PAC      ( ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

84.156,00 94.156,00 91.483,85 91.483,85 91.483,85 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pessoa Beneficiada      unidade 39 0 67 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

3.145,57 0 3.145,57 Pessoa Beneficiada  unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 
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Análise Crítica:  

 

A ação 2011 - Auxílio Transporte Aos Servidores Civis, Empregados E Militares - foi 

suplementada em R$ 10.000, através do Decreto de 24 de setembro de 2013. 

 
QUADRO A.2.4.1.11 – AÇÃO: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E 

MILITARES 

Identificação da Ação 

Código 2012       Tipo: Atividade 

Título Auxílio Alimentação Aos Servidores Civis, Empregados E Militares 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x)Não          Caso positivo: (  )PAC      ( ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

1.860.000,00 2.670.200,00 2.658.809,60 2.644.959,90 2.480.933,24 164.026,66 13.849,70 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pessoa Beneficiada      unidade 271 0 338 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

34.501,95 0 34.501,95 Pessoa Beneficiada  unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

 

 

Análise Crítica:  

 

 

A ação 2012 - Auxílio Alimentação Aos Servidores Civis, Empregados e Militares foi 

suplementada no exercício ao valor líquido de R$ 810.000,00, composto pelos seguintes atos: 

 

 Decreto de 17 de maio de 2013 = Suplementação em R$ 1.467.200,00; 

 Decreto de 14 de outubro de 2013 = Cancelamento em R$ 800.000,00 (realizado 

diretamente pela SOF); e  

 Decreto de 12 de dezembro de 2013 = Suplementação em R$ 143.000,00. 
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QUADRO A.2.4.1.12 – AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO 

DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 

Identificação da Ação 

Código 4572      Tipo: Atividade 

Título 

Capacitação De Servidores Públicos Federais Em Processo De Qualificação E 

Requalificação 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( ) Sim      (x)Não          Caso positivo: (  )PAC      ( ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

550.000,00 550.000,00 84.682,90 84.682,90 84.682,90 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Servidor Capacitado      unidade 274 0 191 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

49.266,98 47.628,98 1.118,00 Servidor Capacitado  unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

Análise Crítica:  

 

A execução orçamentária da ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação – foi impactada pela definição de limite de empenho e 

pagamento das Portarias nºs 267 e 268 de 30 de Julho e 2013 e Ofício no 103/2013-SPOA/SE-

MME e está detalhada no item 2.4.2 – Detalhamento de Limite de Empenho e Pagamento desse 

documento. 
 

QUADRO A.2.4.1.13 – AÇÃO: GESTÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 

CRESCIMENTO - PAC 

Identificação da Ação 

Código 8785      Tipo: Atividade 

Título Gestão e Coordenação Do Programa De Aceleração Do Crescimento - PAC 

Iniciativa  

Objetivo  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia  

Código: 2119                     Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária (x) Sim      ()Não          Caso positivo: ( x)PAC      ( ) Brasil sem Miséria 
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Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 
1.179.855,00 1.368.855,00 941.802,82 819.980,60 786.555,14 33.425,46 121.822,22 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
n/a          

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2013  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0 0 0 n/a   

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

Análise Crítica: 

 

A ação orçamentária 8785 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC - foi suplementada em R$ 189.000,00 por meio de transferência orçamentária 

da ação 20LG - Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica. 

 

2.4.2 – DETALHAMENTO DE LIMITE DE EMPENHO E PAGAMENTO:  

  

A execução orçamentária das despesas discricionárias da EPE foi impactada 

expressivamente pela definição de limite de empenho e pagamento das Portarias nºs 267 e 268 de 

30 de Julho e 2013 e Ofício no 103/2013-SPOA/SE-MME, e sofreram uma redução de 

aproximadamente 22%, conforme demonstrado a seguir: 

 
QUADRO A.2.4.2.1 - DEFINIÇÃO DE LIMITE DE EMPENHO 

Ação Orçamentária 
LOA + 

CRÉDITOS 

Limite 

definido 
(2)

 
Redução 

Alteração de 

Limite 

Anexo I da Lei 12.798
(1)

 – Despesas Correntes 15.914.610 12.157.187 

22% 

12.535.281 

Anexo I da Lei 12.798
(1)

 – Despesas 

Investimento 
1.472.326 1.472.326 1.094.232 

Total 17.386.936 13.629.513 13.629.513 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

(1) LOA 2013; 

(2) Limite definido pelo Ofício no 103/2013-SPOA/SE-MME. 

 

O limite de empenho e pagamento, no valor total de R$ 13.629.513, teve sua composição 

alterada entre as categorias econômicas custeio e investimento para atender despesas de manutenção 

da empresa, por solicitação da EPE, mantendo-se valor original. 
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QUADRO A.2.4.2.2 - DETALHAMENTO LIMITE DE EMPENHO – CATEGORIA ECONÔMICA CUSTEIO 

POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Ação Orçamentária 

LOA + 

CRÉDITOS 

Limite 

Definido 
Variação 

Total 

Empenhado 

% 

Empenhado 

Total 

Liquidado 

% 

Liquidado 

(a) (b) (c)=(b)/(a) (d) (e) = (d)/(b) (f) 
(g) = 

(f)/(b) 

Ação 2000: Administração da 

Unidade 
13.329.847 

12.535.281 -21% 

11.338.157 

99% 

10.593.767 

94% 

Ação 4572: Capacitação de 

Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e 

requalificação 

550.000 84.683 84.683 

Ação 20LI: Estudos para o 

planejamento do setor energético 
2.034.763 933.387 897.683 

Total: Anexo I da Lei 12.798 – 

Despesas Correntes 
15.914.610 12.356.226 11.576.133 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

O Limite de Empenho e Pagamento final da categoria econômica custeio sofreu uma 

redução de aproximadamente 21%, impactando a execução orçamentária das ações 2000 - 

Administração da Unidade, 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 

Qualificação e requalificação e 20LI - Estudos para o planejamento do setor energético. 

 

Em função da indisponibilidade orçamentária, novas práticas de gestão foram adotadas, não 

somente com o intuito de atender aos limites estabelecidos, mas principalmente para melhorar a 

qualidade dos gastos, tais como:  

 

•  Redução de postos de trabalho nos contratos de serviço de motorista e serviços gerais, 

que gerou uma variação entre os valores médios de 14% e 8% respectivamente;  

• Limitação e controle rigoroso de viagens;  

• Alteração do procedimento acionamento de refrigeração e iluminação, originando uma 

economia de 11% no gasto com energia elétrica com relação ao ano anterior;  

• Campanhas de conscientização de consumo de água e alteração de procedimento de 

manutenção de itens hidráulicos gerou economia de 10% no gasto de água com relação ao 

ano anterior; 

• Suspensão de contratos em andamento; 

• Adiamento e cancelamento de contratações previstas como: ações de capacitação, 

assinaturas de periódicos e anuidades, aquisição e manutenção de softwares, consultorias e 

serviços técnicos especializados; 

 

Com isso, a EPE empenhou e liquidou, até 31 de Dezembro de 2013, 99% e 94%, 

respectivamente, dos valores disponíveis na categoria econômica custeio. 
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QUADRO A.2.4.2.3 - DETALHAMENTO LIMITE DE EMPENHO – CATEGORIA ECONÔMICA CUSTEIO 

POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Ação Orçamentária 

LOA + 

CRÉDITOS 

Limite 

Definido 
Variação 

Total 

Empenhado 

% 

Empenhado 

Total 

Liquidado 

% 

Liquidado 

(a) (b) (c)=(b)/(a) (d) (e) = (d)/(b) (f) 
(g) = 

(f)/(b) 

Ação 2000: Administração 

da Unidade 
606.848 

1.094.232 -26% 

479.731 

94% 

6.295 

5% 

Ação 20LI: Estudos para o 

planejamento do setor 

energético 

865.478 550.193 43.209 

Total: Anexo I da Lei 

12.798 – Despesas 

Investimento 
1.472.326 1.029.924 49.504 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

O Limite de Empenho e Pagamento final da categoria econômica investimento sofreu uma 

redução de aproximadamente 26%, impactando a execução orçamentária das ações 2000 - 

Administração da Unidade e 20LI - Estudos para o planejamento do setor energético. 

 

Foi necessário, para atender ao limite estabelecido, cancelar diversas contratações como: 

aquisição de diversos softwares utilizados pela área técnica da EPE para executar seus estudos e 

aquisição de equipamentos de informática. 

 

O valor total empenhado para esse tipo de despesa foi de aproximadamente 94%. O valor 

liquidado, até 31 de Dezembro de 2013 foi de aproximadamente 5%. Vale ressaltar que as 

contratações empenhadas na categoria econômica investimento se concentraram no final do 

exercício, não havendo tempo hábil para liquidação no mesmo ano. Dessa forma, esses valores 

foram inscritos em restos a pagar para execução em 2014. 

 

 

A seguir apresentamos uma descrição das demais atividades desenvolvidas pela EPE no 

exercício de 2013: 

 

Balanço Energético Nacional 2013 – Ano base 2012 

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). 

 

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) 
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Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2013 – Ano base 2012 

 

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. 

Plano Decenal de Expansão de Energia 

 

Durante o ano de 2013, a EPE finalizou a elaboração do Plano Decenal de Expansão de 

Energia – PDE 2022, referente ao período 2013-2022. Tal Plano foi objeto de Consulta Pública em 

meados de 2013, 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 fevereiro/2014. 

Para a análise socioambiental do PDE 2022 foram consideradas premissas, critérios e 

procedimentos utilizados no ciclo anterior. A análise socioambiental compreendeu a análise das 

emissões de gases de efeito estufa, de cada fonte energética e uma análise integrada (SMA) 

 

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. 

 

Paralelamente à finalização do PDE 2022, a EPE iniciou a elaboração do PDE 2023, 

abrangendo o período 2014-2023. 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 2013 foram desenvolvidos pela EPE estudos e atividades relacionadas à Análise de 

Projetos, Estudos Energéticos e Estudos Elétricos para suporte aos seguintes Leilões de Compra de 

Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada - ACR: 

 

•  Leilão de Reserva de 2013 – LER, realizado em 23 de agosto de 2013, para 

contratação de energia de reserva proveniente de fonte eólica com início de suprimento 

previsto para 1º de setembro de 2015;  

• Primeiro Leilão A-5 de 2013, realizado em 29 de agosto de 2013, para contratação de 

energia elétrica proveniente de fonte hidrelétrica, biomassa e carvão ou gás natural em ciclo 

combinado, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2018;  

• Leilão A-3 de 2013, realizado em 18 de novembro de 2013, para contratação de 

energia elétrica proveniente de fonte hidrelétrica, eólica, solar, biomassa e gás natural 

inclusive em ciclo combinado, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2016; 

• Segundo Leilão A-5 de dezembro de 2013, realizado em 13 de dezembro de 2013, 

para contratação de energia elétrica proveniente de fonte hidrelétrica, eólica, solar, 

biomassa, carvão e gás natural em ciclo combinado, com início de suprimento em 1º de 

maio de 2018. 
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A tabela a seguir sintetiza os resultados  relativos aos leilões realizados em 2013. 

 

Qtd.
MW 

instalado
Qtd.

MW 

instalado
Qtd.

MW 

instalado

Qtd. Contratada no 

ACR (MW médio)

LER Eólica 654  16.003   377  8.999     66      1.505,2      700,7                      110,51                 

Hidrelétrica 32    2.333     17    776        10      618,5         355,0                      114,48                 

Carvão 4     2.140     3     1.840     

Biomassa 30    1.462     16    919        9        647,0         393,7                      135,58                 

Gás Natural CC 2     1.607     -  -        

Total 68    7.542     36    3.535     19      1.265,5      748,7                      124,97                 

Eólica 628  15.013   381  9.191     39      867,6         380,2                      124,43                 

Fotovoltaica 109  2.730     31    813        

Heliotérmica 10    290        -  -        

Hidrelétrica 17    340        10    190        

Biomassa 17    542        7     266        

Gás Natural CC 2     469        -  -        

Total 783  19.384   429  10.460   39      867,6         380,2                      124,43                 

Eólica 670  16.421   536  13.203   97      2.337,8      1.083,4                    119,03                 

Fotovoltaica 152  3.601     88    2.024     

Heliotérmica 10    290        7     210        

Hidrelétrica 52    3.064     35    1.782     17      1.007,8      570,3                      97,53                  

Carvão 6     3.340     4     2.140     

Biomassa 26    1.344     14    593        5        161,8         94,5                        133,75                 

Gás Natural CC 16    7.566     -  -        

Total 932  35.626   684  19.952   119    3.507,4      1.748,2                    112,81                 

243   7.145,7     3.577,8                  116,14               

Preço Médio 

Contratado pelas 

Distribuidoras 

(R$/MWh)

Leilão Fonte

Projetos 

Cadastrados

Projetos 

Habilitados
Projetos Contratados no Leilão

-

-

1º A-5

A-3

2º A-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL:
 

 

Análises dos Projetos: 

 
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, os estudos de otimização do arranjo geral da usina e do 

orçamento proposto, visando a 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. 

 

Destaca-se a inclusão em 2013, pela primeira vez, de empreendimentos de fonte solar em leilões do ACR. 

Para viabilizar a participação de empreendimentos solares, a EPE elaborou versões específicas das Instruções 

para Cadastramento e Habilitação Técnica para usinas fotovoltaicas e heliotérmicas. Além disso, em 

conjunto com a área de tecnologia da informação, foram desenvolvidas adaptações no Sistema de 

Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia - AEGE para abranger as 

especificidades desses tipos de projeto.  
 

 



70 

 

 

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 2013, a EPE recebeu e analisou tecnicamente os Projetos de Referência 

enviados pelas Distribuidoras com Sistemas Isolados relativos ao atendimento de seus mercados no 

horizonte de 2023. No decorrer destas análises, que englobam as etapas de recebimento e 

consolidação das projeções de mercado e de balanço de energia e demanda, 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. 

 

No que se refere aos Sistemas Isolados, por atribuição do Decreto nº 7.246/2010 e da 

Portaria MME nº 600/2010, a EPE se tornou responsável pela avaliação dos balanços de energia e 

demanda, além da avaliação e habilitação técnica dos Projetos de Referência.  

 

Dessa forma, a EPE recebeu e analisou tecnicamente os Projetos de Referência enviados 

pelas Distribuidoras com Sistemas Isolados.  A EPE finalizou o processo de habilitação técnica dos 

Projetos de Referência de 16 Sistemas Isolados com previsão de interligação ao SIN da Eletrobras 

Distribuição Rondônia e do Sistema Isolado de Oiapoque-AP, área de concessão da Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA.  

 

Adicionalmente, foram analisados tecnicamente 08 (oito) Projetos de Referência das 

distribuidoras Eletrobras no Acre, Amazonas, Pará e Roraima, totalizando 122 sistemas isolados. 

Vale destacar que, atualmente, alguns destes projetos já foram habilitados tecnicamente pela EPE 

no início de 2014 e outros se encontram em fase de análise técnica.  

 

No que tange ao Programa Luz Para Todos, a EPE é responsável pela avaliação e habilitação 

técnica dos Projetos de Referência do programa, tendo analisado tecnicamente os Projetos de 

Referência apresentados  pela Eletrobras Amazonas Energia e pela Eletrobras Distribuição Acre. 

 

Ressaltam-se também os estudos realizados pela STE para a integração dos sistemas 

isolados ao Sistema Interligado Nacional descritos a seguir: 

 

 Cruzeiro do Sul e Feijó, no Estado do Acre, através de linhas de transmissão em 230 kV com 

600 km de extensão; 

 Região de Machadinho d’Oeste, no Estado de Rondônia, por subestação 230/138 kV em Jaru e 

linhas de Distribuição em 138 kV; 

 Parintins, no Estado do Amazonas, e Juruti, no Estado do Pará, através de linhas de transmissão 

em 230 Kv, circuito duplo, totalizando cerca de 230 km de extensão. 

A EPE integra o Grupo de Trabalho para atendimento às regiões remotas dos Sistemas 

Isolados pelo Luz para Todos, composto pelo  MME e Eletrobras, e apoio técnico da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ no âmbito do Acordo de cooperação técnica 

Brasil/Alemanha, que emitiu o relatório “Especificações dos Projetos de Referência no âmbito do 

Programa Luz para Todos”.  
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Monitoramento, Acompanhamento e Análise do Mercado de Energia 

 

Como parte do acompanhamento do mercado de energia elétrica a COPAM – Comissão 

Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado, instituída e coordenada pela EPE, realizou 

nos meses de abril, maio, junho, agosto, novembro e dezembro de 2013, reuniões com os agentes 

dos subsistemas Sul, Norte/Nordeste Sudeste/Centro Oeste. Os estudos de monitoramento, 

acompanhamento e análise da demanda de energia são consolidados em documentos 

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

Resenhas mensais do acompanhamento do mercado de energia elétrica 

 

Editadas mensalmente, as resenhas tem por 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 regiões geográficas, subsistemas elétricos 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 

internet.  

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 2013 foram 

produzidos e publicados 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 

http://www.epe.gov.br/
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significativamente a trajetória do mercado. As revisões quadrimestrais são disponibilizadas na 

página da EPE na internet. 

 

Estudos de Cenários Econômicos e Energéticos 

 Horizonte decenal 

Caracterização do cenário macroeconômico para os próximos 10 anos (2014-2023)  

 

Esta Nota Técnica detalha elementos conjunturais e estruturais que irão determinar as 

premissas econômicas no horizonte decenal 2014-2023. Os resultados deste estudo subsidiam os 

estudos de demanda e oferta de energia do Plano Decenal de Energia respectivo.  

Projeção da demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos (2014-2023)  

 

Esta Nota Técnica, publicada anualmente em dezembro do ano corrente, contempla o 

período decenal 2014-2023. 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 2014-2018. 

 Longo prazo 

 

Como parte da técnica de elaboração de cenários, e tendo-se em mente que a visão 

estratégica de longo prazo é apenas umas das possíveis alternativas de futuro, a EPE, ao longo de 

2013, consolidou a implementação do monitoramento contínuo do conjunto de hipóteses 

consideradas em seus estudos de planejamento energético.  

 

Tais estudos contemplam:  

(a) evolução socioeconômica brasileira;  

(b) evolução da demanda energética;  

(c) potencial dos recursos energéticos;  

(d) oferta de energia elétrica; e  

(e) oferta de combustíveis e outros energéticos. 

Acordo de Cooperação Técnica Brasil/Alemanha 

 

Durante o ano de 2013, a EPE deu continuidade à 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.  
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No âmbito do Acordo, a EPE vem realizando, com o apoio da GIZ, projetos e estudos nas 

áreas de geração eólica, geração solar fotovoltaica, heliotérmica,  eficiência energética e biomassa 

para aproveitamento do biogás.  

 

No tocante à eficiência energética, destaca-se a contratação de consultoria especializada para 

a identificação de medidas de eficiência energética objetivando a elaboração de curvas de custo 

potencial de energia conservada, em setores energo-intensivos da indústria e também de edificações 

comerciais. 

 

No âmbito do acordo de cooperação técnica, foi desenvolvido estudo conjunto com o DEWI 

GmbH que resultou na definição de critérios e metodologias de cálculo de índices regionais de 

vento aplicáveis à base de dados anemométricos mantida pela EPE (“Development of a Wind Index 

Concept for Brazil”). Em conjunto com a Camargo Schubert Engenharia Eólica, foi realizado o 

trabalho “Desenvolvimento de Metodologia para a Elaboração de um Atlas Eólico para o Brasil”. 

 

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.  

 

Em março de 2013 foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre a 

União, por intermédio do MME, e a EPE (Termo de Cooperação MME/EPE nº 001/2013).  

 

No que diz respeito à EPE, os recursos do Projeto META estão orçados em R$ 9.135.231,06 

e destinam-se à contratação dos serviços técnicos especializados abaixo relacionados, a serem 

realizados a partir de 2014: 

• Pesquisa do Consumo de Energia no Setor de Serviços: Tem por objetivo a construção de banco 

de dados consolidado e convertido em tabelas aplicáveis na modelagem para projeção do consumo 

de energia, em suas diferentes formas (eletricidade e combustíveis), para o setor de serviços no 

Brasil. Em 2013 foi realizada a licitação para a realização deste estudo, não tendo obtido sucesso 

durante o certame, em virtude de nenhuma das empresas que apresentaram propostas durante a 

sessão pública ter apresentado a documentação completa exigida no Edital, tendo então, todas elas, 

a proposta recusada. Cabe destacar que nenhuma das empresas que enviaram orçamentos em 2013 – 

e que serviram de base para a estimativa do valor teto da licitação -, concorreu na licitação ocorrida 

em agosto/2013. Através de diligência realizada pela equipe da EPE, aponta-se que como possível 

causa do insucesso da licitação o fato das empresas (que enviaram os orçamentos em abril de 2013) 

não terem acompanhado a divulgação do Edital por motivos administrativos internos de cada 

empresa, mas se mostraram interessadas em participar num novo momento. A realização de nova 

licitação deste serviço está prevista para ocorrer no início do ano de 2014. 

• Análise da Eficiência Energética em Segmentos Industriais Selecionados: O objetivo da 

contratação é a coleta de dados e informações do parque industrial brasileiro referentes à forma 

como a energia é utilizada, bem como a especificação de rendimentos, consumos específicos de 

energia, custos e tecnologias alternativas, entre outros itens, por segmento industrial. Os resultados 

desta pesquisa de campo subsidiarão os profissionais da EPE na identificação dos potenciais de 

conservação de energia, bem como, as tecnologias que poderão proporcionar ganhos de eficiência 
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energética.  Como parte dos preparativos para a licitação para execução deste serviço, em 2013 

prosseguiu-se à elaboração de documentos complementares de embasamento à modalidade adotada 

para a seleção de propostas, que será baseada em qualidade e custo. 

• Avaliação do Mercado Potencial de Gás Natural na Indústria Brasileira: Tem por objetivo a coleta 

de dados, bem como a identificação e a caracterização de polos (áreas ou regiões) industriais cujo 

potencial de consumo de gás natural no horizonte de tempo de interesse justifique a expansão das 

malhas existentes de suprimento ou a instalação de uma nova malha de transporte. Como parte dos 

preparativos para a licitação para execução deste serviço, em 2013 prosseguiu-se à elaboração de 

documentos complementares de embasamento à modalidade adotada para a seleção de propostas, 

que será baseada em qualidade e custo; 
 

Base de dados anemométricos e climatológicos (Sistema AMA) 

Em 2013 foram acrescentados ao sistema AMA novos métodos matemáticos e rotinas 

computacionais destinadas à análise de consistência das medições climatológicas e anemométricas 

entre parques eólicos e à caracterização técnica do regime de ventos nos locais dos parques (análise 

de correlação linear, método de correção de medidas e de preenchimento de lacunas, entre outros). 

Também foi iniciada a programação das rotinas de controle de pendências administrativas 

relacionadas às informações prestadas pelos responsáveis pelos parques eólicos. Em dezembro de 

2013 a EPE já estava recebendo regularmente a cada quinzena, medições efetuadas em 208 parques 

eólicos. 

 

Plano Nacional de Energia 2050  

 

Durante o ano de 2013, a EPE elaborou o Termo de Referência que orienta a elaboração do 

Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050). Os estudos do PNE 2050 estão sendo conduzidos e 

desenvolvidos pela EPE a partir de diretrizes definidas pelo MME.  No ano de 2013 foram 

concluídos os estudos relacionados à evolução socioeconômica brasileira e sua demanda energética 

no horizonte de análise. Adicionalmente, a EPE iniciou, em articulação e sob coordenação do 

MME, um ciclo de reuniões temáticas, objetivando principalmente a análise de incertezas críticas. 

Estes encontros, contam com a participação-chave de renomados técnicos e profissionais, todos eles 

de notória experiência e reconhecida competência em assuntos relacionados a cada tema de 

interesse. Em 2013 foram realizadas dois encontros, relacionados aos seguintes temas:  

 

(I) Estudos socioeconômicos; 

(II) Estudos da demanda:  

  - Setor industrial (principalmente indústrias energo-intensivas); 

- Setor de transportes; 

  - Setor residencial; e 

  - Setores comercial e agropecuário. 

 

 

Estudos de Recursos Energéticos 

 

Estudos sobre a Inserção da Energia Solar  

 

Dando continuidade aos estudos que resultaram na publicação da Nota Técnica "Análise da 

Inserção da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira", em julho de 2012, a EPE, ao longo de 
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2013, aprofundou análise sobre a tecnologia fotovoltaica aplicada em geração distribuída urbana, 

apontada como a mais promissora nos próximos anos. A nota técnica referente a este estudo 

apresentará estimativa do potencial de penetração desta tecnologia na matriz de geração elétrica 

brasileira, além da avaliação de seus impactos relacionados aos principais agentes envolvidos. 

 

Estudos sobre o Aproveitamento Energético da Biomassa 

 

No que tange aos estudos relacionados à biomassa, a EPE elaborou estimativa do potencial 

técnico, econômico e de mercado do aproveitamento energético da biomassa residual (urbana e 

rural), a partir da identificação da produção de bens e da geração típica de resíduos por atividade, 

suas características físico-químicas, alternativas técnicas de aproveitamento, investimentos, custos 

de operação e manutenção – tanto da obtenção de insumos quanto de funcionamento das plantas –, 

eficiência de conversão, produção de rejeitos, atendimento às especificações regulatórias e 

avaliação dos mercados competitivos (eletricidade, combustível veicular e industrial) nas 

proximidades da oferta. 

 

Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 

 Editoração e lançamento, em 10/10/2013, da publicação 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 do país.  

 

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

 Estudos relativos à projeção de exploração e produção de recursos convencionais e não 

convencionais de petróleo e gás natural do Brasil, inclusive para o horizonte de longo prazo 

(2050) – documentos preparatórios no âmbito do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 

e do Plano Nacional de Energia (PNE); 

 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, inclusive para o horizonte de longo prazo (2050) - documentos 

preparatórios no âmbito do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e do Plano Nacional 

de Energia (PNE); 

 Estudos relativos ao mercado internacional de gás natural (contratação externa: Quantum 

Consultoria);   

 Manutenção e aperfeiçoamentos na metodologia e na 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); 
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 Apoio aos Estudos da EPE/DEA/SMA no âmbito da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar 

(AAAS); 

 Estudos de previsão de produção para o MME no âmbito da primeira Rodada de Licitação na 

Modalidade de Partilha da Produção (regime para a área do Pré-sal); 

 Estudos sobre preços de petróleo e derivados, inclusive para o horizonte de longo prazo (2050); 

 Estudos sobre a comercialização de veículos de passeio movidos a diesel no Brasil; 

 Estudos sobre a reforma energética no México; 

 Aperfeiçoamento da modelagem da demanda energética do setor de transporte do modal 

rodoviário: 

 Modelo Pesado de Carga (MPC); 

 Modelo Pesado de Passageiros (MPP); 

 Estudos sobre a demanda de derivados de petróleo e biocombustíveis para o setor de transporte, 

inclusive para o horizonte de longo prazo (2050); 

 Aperfeiçoamentos do modelo de abastecimento de derivados de petróleo (PLANDEPE): 

 Extensão do mesmo para o horizonte de longo prazo (2050); 

 Parametrização multiperiodal para o fator de utilização das unidades de processamento 

das refinarias e para a capacidade dos dutos; 

 Estudos sobre refino nacional; 

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

 Estudos associados à evolução do balanço nacional de oferta e demanda de derivados de 

petróleo, inclusive para o horizonte de longo prazo (2050); 

 Desenvolvimento do Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleos (SMDP); 

 Publicação da Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis, referente ao ano de 2012: 

documento 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; 

  Estudos sobre oferta de biocombustíveis e bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar, inclusive 

para o horizonte de longo prazo (2050): 

 Estudos sobre o mercado de açúcar (projeções para o PNE); 

 Estudo sobre evolução dos custos do setor sucroenergético; 
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 Estudo sobre a evolução da eficientização das usinas sucroenergéticas, considerando o 

consumo de bagaço para produção de açúcar e etanol; 

 Adaptação do modelo de oferta, com a inserção de etanol de segunda geração e cana 

transgênica; 

 Estudos sobre geração de energia elétrica com biomassa de cana, considerando os dados 

da conversão baseada no histórico; 

  Estudos sobre demanda de derivados de petróleo e biocombustíveis para veículos leves, 

inclusive para o horizonte de longo prazo (2050): 

 Adaptação do modelo de demanda para veículos leves para o horizonte de longo prazo (2050); 

 Estudo sobre o mercado internacional de biocombustíveis; 

 Estudo sobre a inserção de novas tecnologias veiculares; 

 Estudos relativos à projeção do balanço de oferta e demanda de etanol por estado e do fluxo 

logístico do etanol carburante, para o horizonte de médio prazo (2022); 

 Integração dos modelos de demanda e de oferta de etanol, através de um processo de 

otimização; 

 Parceria com o ENCE/IBGE para a realização de Pesquisa sobre a Frota de Veículos Leves, 

através do 27º Curso de Desenvolvimento de Habilidades em Pesquisa; 

 Estudo sobre os cenários de exportação de etanol; 

 Desenvolvimento do modelo de motocicletas (em elaboração); 

 Início dos trabalhos para migração do Banco de Dados das Usinas Sucroenergéticas para 

Access; 

 Levantamento do perfil varietal da cana-de-açúcar no Brasil e estudo sobre o desenvolvimento 

e inserção no mercado de uma nova variedade de cana. 

 

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 
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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 

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.3.2 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ  

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe 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 UJ são percebidos por todos os servidores e 
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

  X   

3. A comunicação dentro da UJ 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 UJ 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 e atividades da competência da UJ.    X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.   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     
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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 UJ 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos 

da unidade. 

X     

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

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

    X 

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

responsabilidade da unidade.   X    

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar 

os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

X     

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 

acordo com um plano de longo prazo. 

X     

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que 

possam derivar de sua aplicação. 

X     

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 

  X   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

   X  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir 

ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

   X  

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, 

precisa e acessível. 

   X  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da 

UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

  X   

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, 

por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo. 

 X    

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

sofridas. 

   X  

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

Análise Crítica: A EPE utiliza vários meios de divulgação e conscientização de seus colaboradores, tais como e-mails 

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; 
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A EPE em 2013 aprovou e  implementou o seu primeiro Planejamento Estratégico Institucional para o período 2012 – 2015. 

 

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. 

 
 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 

porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, 

em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

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.3.3.2 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 

 

 

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro 
Período       Remuneração 

Total 
Início Fim jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 

Tolmasquim; M.T. - - 2.550,84 2.550,84 2.550,84 2.550,84 2.550,85 3.953,82 2.550,85 2.550,85 2.550,85 2.550,85 2.550,85 3.698,74 33.161,02 

dos Santos; L.A. - - 2672,30 2672,30 2672,30 2672,30 2.805,93 4.208,90 2.939,56 2.805,93 2.805,93 2.805,93 2.805,93 4.208,90 36.076,21 

Filho; A.V. - - 2672,30 2672,30 2672,30 2672,30 2.805,93 4.208,90 2.939,56 2.805,93 2.805,93 2.805,93 2.805,93 4.208,90 36.076,21 

Chambriard; M.M. de R. - - 2672,30 2672,30 2672,30 2672,30 2.805,93 4.208,90 2.939,56 2.805,93 2.805,93 2.805,93 2.805,93 4.208,90 36.076,21 

Filho; R.N.G. - - 2672,30 2672,30 2672,30 2672,30 2.805,93 4.208,90 2.939,56 2.805,93 2.805,93 2.805,93 2.805,93 4.208,90 36.076,21 

Xavier;E. - 22/05/2013 2672,30 2672,30 2672,30 2672,30 2.057,98 - - -3.347,51 - - - - 9.399,67 

Correia; T.B. 27/05/2013 26/12/2013 - - - - 748,24 3.624,33 2.805,93 2.805,93 2.805,93 2.805,93 2.805,93 3.624,33 22.026,55 

Faria; R.M. de A. 27/12/2013 - - - - - - - - - - - - 392,83 392,83 

  

Conselho Fiscal 

Nome do Conselheiro 
Período       Remuneração 

Total 
Início Fim jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 

Bogéa; P.B. - - 2672,30 2672,30 2672,30 2.805,92 2.805,92 4.208,88 2.805,92 2.805,92 2.805,92 2.805,92 2.805,92 4.208,88 36.076,10 

Takahashi; R.T. - - 2672,30 2672,30 2672,30 2.805,92 2.805,92 4.208,88 2.805,92 2.805,92 2.805,92 2.805,92 2.805,92 4.208,88 36.076,10 

de Medeiros; R.A.S. - - 2672,30 2672,30 2672,30 2.805,92 2.805,92 4.208,88 2.805,92 2.805,92 2.805,92 2.805,92 2.805,92 4.208,88 36.076,10 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos. 

Notas: 

a) nos meses de junho e dezembro foram pagas as parcelas correspondentes à Gratificação Natalina; 

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. 
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3.3.3. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE DIRETORIA E DE CONSELHOS 

QUADRO A.3.3.3.1 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - DIRETORIA 

Identificação do Órgão 

Órgão: DIRETORIA 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 

2013 2012 2011 

Número de membros: 4 (*) 5 5 

I – Remuneração Fixa     

a) salário ou pró-labore 1.266.045,00 974.845,00 979.485,00 

b) benefícios diretos e indiretos 73.857,00 71.684,00 62.409,00 

II – Total da Remuneração (a+b) 1.339.902,00 1.046.529,00 1.041.894,00 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

Notas:  

a) o item  I - a) a variação nos honorários entre 2012 e 2013, decorre da alteração do regime jurídico de dois diretores, deixando de ser cedidos (por aposentadoria no 

órgão de origem) e passaram a ser Diretor passando a receber os Honorários integrais; 

b) o item  I - b) incluídos os benefícios de assistência médica, auxilio refeição e previdência complementar; 

c) (*) o número de membros da Diretoria se manteve em cinco até 10 de novembro de 2013. 

 

QUADRO A.3.3.3.2 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Identificação do Órgão 

Órgão: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 

2013 2012 2011 

Número de membros: 4 6 6 

I – Remuneração Fixa     

a) salário ou pró-labore 213.408,00 205.524,00 207.548,00 

b) benefícios diretos e indiretos 1.078,00 962,00 641,00 

II – Total da Remuneração (a+b) 214.486,00 206.486,00 208.189,00 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

Nota: 

a) o item I b) inclui o benefício de previdência complementar.  
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QUADRO A.3.3.3.3 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – CONSELHO FISCAL 

Identificação do Órgão 

Órgão: CONSELHO FISCAL 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 

2013 2012 2011 

Número de membros: 3 3 3 

I – Remuneração Fixa     

a) salário ou pró-labore 108.228,00 99.765,00 103.328,00 

b) benefícios diretos e indiretos 0 0 0 

II – Total da Remuneração (a+b) 108.228,00 99.765,00 103.328,00 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

 

 

3.3.4 DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES 

(NÃO SE APLICA) 
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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. 

 

3.6 INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE 

GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

 

Para avaliação e monitoramento de suas ações a EPE estabeleceu uma metodologia de 

Indicadores para Gestão dos Projetos. 

 

Com base no instrumento de Planejamento Estratégico Institucional aprovado pela Diretoria 

Executiva e pelo Conselho de Administração da Empresa foram criados indicadores para avaliação do 

cumprimento dos prazos estabelecidos no Planejamento Estratégico para o ciclo de 2012 a 2015. 

 

O indicador de prazo dos projetos mede o grau de afastamento da sua meta prevista no PEI. 

Para fins de monitoramento gerencial, foram definidos três estágios, aos quais foram atribuídos cores, 

de acordo com o valor do indicador: 

 Normal (cor verde):  para afastamento da meta até 10%  

 Atenção (cor amarela): para afastamento entre 10% e 25%  

 Crítico (cor vermelha): para afastamento maior que 25%  

 

Essa conceituação foi atribuída, trimestralmente, pelo gestor do Planejamento Estratégico e 

apresentada na Reunião de Diretoria de Monitoramento do Plano.  No entanto, nas primeiras reuniões 

de monitoramento do Planejamento Estratégico, observou-se que, para determinados projetos, o 
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afastamento da meta era decorrente principalmente de fatores externos, isto é, fora da governança da 

EPE.  

Dessa forma, resolveu-se destacar, a partir do indicador geral, o indicador chamado de 

gerenciável que mede o desempenho de andamento do projeto de acordo com as decisões que estão 

efetivamente sob o controle da EPE, em contraste com decisões em etapas do projeto que estão fora da 

governança da EPE, mas que acabam afetando o cumprimento do prazo do projeto.  Para o indicador 

gerenciável, os mesmos três estágios (normal, atenção e crítico) foram definidos. 

 

Foram realizadas 3 (três) reuniões ao longo do exercício de 2013: 

1. 1ª Reunião de Acompanhamento Trimestral em 24 de abril de 2013.  

2. 2ª Reunião de Acompanhamento Trimestral em 30 de julho de 2013. 

3. 3ª Reunião de Acompanhamento Trimestral em 18 de outubro de 2013. 

 

Cada reunião de acompanhamento é resultante da consolidação de informações levantadas 

mensalmente com coordenação da Diretoria de Gestão Corporativa - DGC e realizado com o apoio das 

áreas. Pode-se dizer que atualmente este processo está incorporado na rotina de gerenciamento do 

plano. 

 

Os relatórios das reuniões de acompanhamento trimestral, por sua vez, servem de base para o 

monitoramento e avaliação do progresso do Plano Estratégico da EPE por parte da diretoria que 

aponta, por sua vez, as prioridades e as ações de correção de rumo, se necessárias.  

 

A aplicação da metodologia, os resultados alcançados e a situação dos projetos, inclusive com 

propostas de correção foram apresentados no documento “Balanço de 2013 e Perspectivas 2014 – 2015 

do Planejamento Estratégico Ciclo 2012 – 2015”. 

 

4. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

4.1 EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

4.1.1. PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS 

QUADRO A.4.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS 

Unidade Orçamentária : Código UO: 325001 UGO: 32314 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  56.513.999,00 

 

38.183.529,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 3.302.410,00 

 

2.953.444,00 

Especiais 
Abertos 

   Reabertos 

   
Extraordinários 

Abertos 

   Reabertos 

   Créditos Cancelados -200.000,00 

 

-11.189.000,00 

Outras Operações 

   Dotação final 2013 (A) 59.616.409,00 

 

29.947.973,00 

Dotação final 2012(B) 55.828.172,00 

 

38.581.836,00 

Variação (A/B-1)*100 6,78% 

 

-22,37% 
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Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 

9 - Reserva de 

Contingência 
4 – Investimen 

tos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6- 

Amortização 

da Dívida 

DOTAÇÃO INICIAL 
 

2.576.478,00 

  

6.740.874,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 

    
Especiais 

Abertos 

    Reabertos 

    
Extraordinários 

Abertos 

    Reabertos 

    Créditos Cancelados -986.402,00 

   Outras Operações 

    Dotação final 2013 (A) 1.590.076,00 

  

6.740.874,00 

Dotação final 2012(B) 1.020.480,00 

  

0 

Variação (A/B-1)*100 55,81% 

   Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 
 

 

 

4.1.1.1. 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 2013 referem-se ao aumento dos gastos nas 

despesas obrigatórias, em função do impacto na folha  decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho e 

2013/2014 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.  
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4.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA 

 
QUADRO A.4.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

 

Análise crítica: 

 

 

A EPE realizou, em setembro de 2013, termo de cooperação para descentralização de crédito - 

EPE/SA-SG-PR nº 002/ 2013 – no valor de R$ 295.000, com a Diretoria de Recursos Logísticos da 

Secretaria de Administração da Secretaria Geral da Presidência da República com objetivo de 

provimento de recursos logísticos necessários à realização das Audiências Públicas para discussão do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA relativos ao 

empreendimento da UHE São Manoel nos municípios de Paranaíta no estado do Mato Grosso e 

Jacareacanga e Itaituba no estado do Pará.  

 

  

Essa descentralização foi formalizada através de 2013NC00003 de 25 de setembro de 2013. A 

prestação de contas da execução das atividades e entrega de documentos comprobatórios foi realizada 

pela Secretaria Geral da Presidência da República e o saldo não utilizado foi devolvido para o agente 

repassador (EPE), no valor de R$1,00. 

 

 

 Em 07 de maio de 2013, a EPE recebeu, a título de descentralização orçamentária, valor de R$ 

403.500, referente a termo de cooperação (processo nº 48000.001392/2012-19) relacionado à 

realização de atividade nº 16 do “Projeto Meta”. Esse projeto objetiva realização, por parte da EPE, de 

estudos de análise de eficiência energética em segmentos industriais selecionados, avaliação do 

mercado potencial de gás natural na indústria brasileira e pesquisa do consumo de energia no setor de 

serviços. Porém, em função de não conclusão de processo de licitação PE.EPE.008/2013 por não 

obtenção de proposta válida, a EPE devolveu destaque orçamentário no valor integral em 27 de 

novembro de 2013 através do 2013NC00004. 

 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação 

da ação 

Despesas Correntes 

Concedent

e 

Recebedor

a 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos 
325001/ 

32314 

110001 / 

00001 

32314 

251222119878

5 
  295.000,00 

Recebidos 

320002 / 

00001 

325001/ 

32314 

32101 

25572211913E

4 

  

403.500,00 

Origem da 

Movimentação 

UG  
Classificação 

da ação 

Despesas de Capital 

Concedent

e 

Recebedor

a 
4 – Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização 

da Dívida 

Concedidos             

Recebidos             
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4.1.3. REALIZAÇÃO DA DESPESA 

 

4.1.3.1. DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 

ORIGINÁRIOS 

 
QUADRO A.4.1.3.1.– DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - 

TOTAL 

 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

 

 

4.1.3.2 DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 

ORIGINÁRIOS – EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UJ 

 

Não aplicável à EPE: a Empresa é única executora; não existe na EPE outra Unidade Gestora – UG . 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 325001 Código UO: 32314 UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 9.372.627,03 10.824.290,32 8.035.328,78 8.161.303,44 

a)    Convite 3.100,00 50.182,00 3.100,00 19.762,00 

b)    Tomada de Preços 173.568,32 330.655,00 173.568,32 326.433,00 

c)     Concorrência 2.160.946,99 1.540.770,00 1.314.895,66 200.000,00 

d)    Pregão 7.035.011,72 8.902.684,00 6.543.764,80 7.615.108,00 

e)     Concurso 
    

f)     Consulta 
    

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
    

2.     Contratações Diretas (h+i) 8.417.649,91 7.364.618,00 8.377.001,98 7.255.301,00 

h)     Dispensa 7.321.795,85 6.336.741,00 7.284.457,71 6.235.4230,00 

i)    Inexigibilidade 1.095.854,06 1.027.877,00 1.092.544,27 1.019.871,00 

3.     Regime de Execução Especial 34.197,92 23.415,00 34.197,92 23.415,00 

j)      Suprimento de Fundos 34.197,92 23.415,00 34.197,92 23.415,00 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 57.654.259,43 49.025.914,00 55.052.466,92 47.507.507,00 

k)      Pagamento em Folha 57.496.092,86 48.898.711,00 54.895.636,49 47.380.305,00 

l)    Diárias 158.166,57 127.202,00 156.830,43 127.202,00 

5.     Outros 1.980.158,70 6.940.857,00 1.980.158,70 6.455.527,00 

6.     Total (1+2+3+4+5) 77.458.892,99 74.179.095,00 73.479.154,30 69.403.054,00 
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QUADRO A.4.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL 

Unidade Orçamentária: 325001  Código UO: 32314 UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

1. Despesas de Pessoal 59.408.585 54.903.449 57.496.093 54.306.785 1.912.492 596.664 54.895.636 54.895.636 

Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.958.237 37.535.471 40.015.101 37.535.471 943.136   38.945.156 38.945.156 

Obrigações Patronais 12.595.526 10.683.106 12.360.036 10.683.106 235.490   11.340.923 11.340.923 

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 228.676 164.345 228.676 164.345     228.676 228.676 

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 3.308.803 3.049.363 2.804.938 2.865.620 503.865 183.743 2.293.540 2.293.540 

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 2.317.343 3.464.875 2.087.342 3.051.954 230.001 412.921 2.087.342 2.087.342 

Outros Elementos de Despesa 0 6.290 0 6.290         

2. Juros e Encargos da Dívida                 

-----                 

3. Outras Despesas Correntes 21.614.524 21.063.233 20.120.287 19.424.264 1.494.238 1.638.967 18.766.489 16.818.975 

Outros Benefícios Assistenciais 322.099 268.579 322.099 268.579     322.099 268.579 

Diárias – Civil 158.167 135.986 158.167 127.202   8.784 156.830 127.202 

Material de Consumo 164.765 199.710 151.951 179.185 12.814 20.524 151.951 179.185 

Passagens e Despesas com Locomoção 1.245.071 1.010.616 1.116.003 900.683 129.068 109.932 1.093.843 892.647 

Serviços de Consultoria 3.634.503 3.044.875 3.207.769 2.601.959 426.734 442.916 2.190.474 1.247.821 

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 394.645 600.173 392.538 572.558 2.106 27.615 391.241 571.328 

Locação de Mão-de-Obra 1.342.002 1.343.472 1.229.268 1.213.101 112.735 130.370 1.159.985 1.213.101 

Outros Serv. de Terceiros - PJ 12.214.913 13.276.944 11.509.624 12.429.680 705.289 847.265 11.267.198 11.196.291 

Obrigações Tributárias e Contributiva 768.999 23.362 758.999 22.934 10.000 427 758.999 22.984 

Depósitos Compulsórios 91.484 999 91.484 999     91.484 999 

Setenças Judicias 9.282   9.282       9.282   

Despesas de Exercícios Anteriores 6.425   6.425       6.425   

Indenizações e Restituições 1.124.585 909.313 1.052.719 884.245 71.866 47.988 1.052.719 883.755 

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 137.583   113.958   23.625   113.958   

Outros Elementos de Despesa   249.204   223.139   3.146   215.083 
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DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

4. Investimentos 1.144.119,60 711.899 137.512,45 448.045 1.006.607,15 263.854 112.027,45 280.541 

Material de consumo 

 

       

Outros serviços de terceiros PJ 437.394,07 641.836 94.303,33 423.739 343.090,74 218.097 94.303,33 256.235 

Obrigações Tributárias e Cont. 10.000,00    10.000,00    

Equip.e material permanente 696.725,53 69.949 43.209,12 24.192 653.516,41 45.757 17.724,12 24.192 

Outros Elementos de Despesa 

 

113  113    113 

5. Inversões Financeiras                 

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

6. Amortização da Dívida                 

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

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

A diferença no valor de R$ 294.999 entre as tabelas A.4.1.3.3 e A.4.1.3.1 nos itens “despesa liquidada 2013” e “despesa paga 2013”, 

refere-se ao destaque orçamentário de Termo de Cooperação realizado entre a EPE e a Secretaria Geral da Presidência da República, 

conforme detalhado em analise crítica do quadro A.4.1.2.2. 

 

4.1.3.4 DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – VALORES EXECUTADOS 

DIRETAMENTE PELA UJ; 

 

Não aplicável à EPE: a Empresa é única executora; não existe na EPE outra Unidade Gestora – UG . 

 

 

4.1.3.5 DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO;  

 

Não aplicável à EPE: não houve execução de despesa por crédito de movimentação, apenas de créditos originários da LOA e créditos 

adicionais. 
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4.1.3.6  DESPESAS TOTAIS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO; 

 

Não aplicável à EPE: não houve execução de despesa por crédito de movimentação, apenas de créditos originários da LOA e créditos 

adicionais. 

 

 

 

 

4.1.3.7 ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA 

 

A execução orçamentária da EPE foi impactada pelo contingenciamento orçamentário, conforme descrito ao longo deste Relatório de 

Gestão. Além disso, ao final do exercício, o repasse de recursos financeiros não foi disponibilizado tempestivamente pelo órgão central, 

causando prejuízo no cronograma de pagamentos. Por esse motivo em algumas rubricas o “valor empenhado” é muito superior ao “valor 

pago”. Essa situação foi revertida no início do exercício de 2014 e todos os pagamentos pendentes foram realizados. 

 

Apesar dessas dificuldades, 94% das despesas empenhadas foram liquidadas e 89% pagas ainda em 2013. 

 

Do valor total das despesas empenhadas pela EPE em 2013, 72% concentrou-se na rubrica de pessoal e benefício, 1,39% em despesas 

de capital e 26% em outras despesas de custeio, concentradas principalmente na manutenção da empresa e contratação de serviços técnicos e 

consultorias. 

 

Em relação ao exercício anterior, a alocação da despesa entre as rubricas orçamentárias manteve o mesmo padrão de execução, com 

exceção das despesas de capital que teve um aumento expressivo em função da contratação de licenças de softwares e equipamento de 

informática. 
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4.2. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS 

 

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

recursos. 

 

4.3 MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

 
QUADRO A.4.3 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Valores em R$ 1,00 
Restos a Pagar não Processados  

Ano de 

Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2013 

2012 2.499.485,66 1.778.679,43 643.734,28 77.071,95 

2011 8.230,08 0 8.230,08 0 

Restos a Pagar  Processados 

Ano de 

Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento 

Saldo   a pagar 

31/12/2013 

2012 3.257.634,65 3.257.388,36 

 

246,29 

2011 0 0 0 0 

Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial – SIAFI Gerencial. Base 31.12.2013 

 

 

4.3.1 Análise Crítica: 

 

Em 2013 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 2012, foram pagos 99,9%  e dos não 

Processados inscritos em 2012 foram pagos 71%. 
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4.4. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

 

4.4.1. RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VIGENTES NO 

EXERCÍCIO 

 

QUADRO A.4.4.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO 

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Posição em 31.12.2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Empresa de Pesquisa Energética 

CNPJ: 06.977.747/0001-80 UG/GESTÃO: 325001/32314 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 
Sit. 

Global Contrapartida 
No 

Exercício 

Acumulado 

até o Exercício 
Início Fim 

3 

EPE/SA/SG-

PR Nº 

001/2013 

110001 / 

00001 
295.000 0 295.000 295.000 09/2013 12/2013 4 

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: SIAFI 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Ministério de Minas e Energia 

CNPJ:  UG/GESTÃO: 320002 / 00001 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 
Sit. 

Global Contrapartida 
No 

Exercício 

Acumulado 

até o 

Exercício Início Fim 

3 48000.0001392/2012-19 
320002 / 

00001 
3.949.732,10 0 403.500 403.500 2013 2014 1 

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Base 31.12.2013 
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4.4.2. QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E 

VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

QUADRO A.4.4.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS 

EXERCÍCIOS 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Empresa de Pesquisa Energética 

CNPJ: 06.977.747/0001-80 

UG/GESTÃO: 325001/32314 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em 

R$ 1,00) 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Convênio    
   

Contrato de Repasse    
   

Termo de Cooperação 1   
   

Termo de 

Compromisso 
   295.000 

  

Totais 1 0 0 295.000 0 0 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Ministério de Minas e Energia 

CNPJ: 
 

UG/GESTÃO: 320002 / 00001 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em 

R$ 1,00) 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Convênio    
   

Contrato de Repasse    
   

Termo de Cooperação 1   
   

Termo de 

Compromisso 
   403.500 

  

Totais 1 0 0 403.500 0 0 

 

4.4.3. INFORMAÇÕES SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS AOS 

CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE 

 
QUADRO A.4.4.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 

PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE 

REPASSE.          Valores em R$ 1,00 
Unidade Concedente 

Nome: Empresa de Pesquisa Energética 

CNPJ: 06.977.747/0001-80 UG/GESTÃO: 325001/32314 

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade 

 
1 

 
Montante Repassado 

 
295.000 

 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

0 
 

Montante Repassado 
 

0 
 

2012 Contas Prestadas Quantidade 
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Montante Repassado 
 

 
 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

 
 

Montante Repassado 
 

 
 

2011 

Contas Prestadas 
Quantidade 

 
 

 
Montante Repassado 

 
 

 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

 
 

Montante Repassado 
 

 
 

Anteriores 

a 2011 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

 
 

Montante Repassado 
 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Base 31.12.2013 

 

4.4.4. INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 

CONVÊNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE 

 

Não foi firmado no período nenhum Convênio ou Contrato de Repasse.  

 

4.4.5. ANÁLISE CRÍTICA 

A EPE não realizou transferências voluntárias. Não foram formalizados convênios ou outros 

instrumentos congêneres na forma da legislação pertinente. 

 

Houve apenas a ocorrência de Descentralização de Crédito (destaque orçamentário) feita pela 

Empresa por meio de Termo de Cooperação firmado com a Secretária-Geral da Presidência da 

República. 

 

O referido instrumento teve por objeto o provimento de recursos logísticos para a Diretoria de 

Recursos Logísticos da Secretaria de Administração da Secretaria-geral da Presidência da Republica, 

necessários à realização das Audiências Públicas para discussão do Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA e do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA relativos ao empreendimento da UHE São Manoel 

nos municípios de Paranaíta no Estado do Mato Grosso, e Jacareacanga e Itaituba no Estado do Pará. 

 

Conforme publicação feita no DOU de 12 de agosto de 2013, as Audiências objeto do referido 

Termo de Cooperação, ocorreram respectivamente nas seguintes datas:  

 Paranaíta  - Dia 27/09/2013 

 Jacareacanga - Dia 29/09/2013 

 Itaituba - Dia 30/09/2013 

 

Todos os registros correspondentes encontram-se devidamente disponibilizados no sistema 

SIAFI. 
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4.5. SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 

4.5.1. SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA 

TIPO “B” E POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (CPGF) 

 
QUADRO A.4.5.1 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO “B” E POR MEIO DO CARTÃO 

DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) 

Valores em R$ 1,00 
Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” 
CPGF 

Total (R$) 
Saque Fatura 

Quantidade (a) Valor 

Quantida

de (b) Valor 
(1)

 

Quantidad

e (c) Valor (a+b+c) 

2013     23 7.151 31 27.047 34.198 

2012     8 2.356 27 21.059 23.415 

2011     

  

35 16.732 16.732 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Base 31.12.2013 

(1) Valor Líquido, considera as devoluções por utilização de valor menor ao valor sacado; 

Não houve despesa de Conta Tipo “B” no exercício de 2013 

 

4.5.2. SUPRIMENTO DE FUNDOS – CONTA TIPO “B” 

Não se aplica à EPE. 

 

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

QUADRO A.4.5.3 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR 

Valores em R$ 1,00 
Código da UG 1 325001/32314 Limite de Utilização da UG

(1)
 170.000 

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual
(2)

  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

Sérgio Lúcio Guimaraes de Miranda 628.680.807-82 12.000  2.377 2.377 

Plinio de Almeida 513.400.708-04 12.000    

José Guilherme de Azevedo Pacheco 003.081.847-85 12.000  16.935 16.935 

Jorge da Silva Henze 175.177.107-53 12.000 910 2.637 3.547 

Gustavo Rodrigues Machado 025.908.937-01 12.000  4.360 4.361 

Fernando Esteter Colaço 007.631.571-12 12.000  738 738 

Fernanda Cerqueira Gouvea 016.727.017-67 12.000 270  270 

Diego Augusto Alves De Souza 095.698.287-57 12.000 5.970  5.970 

Total Utilizado pela UG  7.151 27.047 34.198 

Total Utilizado pela UJ  7.151 27.047 34.198 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Base 31.12.2013 

(1) Limite de Utilização da UG anual; 

(2) Limite individual anual. 

 



97 

 

 

4.5.4. PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO 

QUADRO A.4.5.4 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO “B” E CPGF) 

Suprimento de Fundos 

 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 
2013 2012 2011 2013 2012 2011 

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       31 34.198 27 23.415 31 15.782 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Base 31.12.2013 

 

 

 

4.5.5. 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 2013, a utilização dessa modalidade de pagamento obedeceu aos preceitos definidos no 

Decreto nº 5.355 de 25 de Janeiro de 2005. Oito funcionários estavam habilitados para utilização do 

CPGF com limite mensal de R$ 1.000,00 cada um. Dos R$ 34.198 realizados em 2013, R$ 31.654 

foram utilizados para aquisição de material de consumo e R$ 2.544 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.  

 

 

4.6. RENÚNCIAS SOB A GESTÃO DA EPE 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE. 

 

4.6.1. BENEFÍCIOS FINANCEIROS E CREDITÍCIOS 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE. 
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4.6.2. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ 

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

natureza tributária. 

 

4.7. GESTÃO DE PRECATÓRIOS 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE. 

 

 

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS. 

 

5.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DA EPE. 

 

5.1.1. DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA EPE 

 

5.1.1.1. LOTAÇÃO 

 

QUADRO A.5.1.1.1. – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA 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 - LP (Livre Provimento) 20 18 1 - 

1.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (*) 1 - - 

1.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 3 1 - 

1.3. Sem vínculo (*) 14 - - 

2. Funções gratificadas – FG 48 31 3 - 

2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (*) 24 - - 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 7 3 - 

3. Celetistas (PCS+QI) 318 239 85 50 

Total 338 288 89 50 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

Notas:  

a) os números acima não incluem os diretores; 

b) (*) a quantidade de vagas autorizadas para Cargos em Comissão, bem como para Função Gratificada é fixa, não 

havendo distribuição pré-definida conforme o vínculo do empregado; 

c) o quantitativo de 48 funções gratificadas (FG) da coluna “Autorizadas”, está incluído no quantitativo de 318 

celetistas, pois os empregados que assumem FG ocupam cargos do PCS, sejam concursados ou cedidos; 

d) no item 3, coluna “Efetiva”, consta um (1) empregado do Quadro Inicial, afastado por acidente do trabalho. 
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A EPE, por sua natureza estratégica, desenvolve atividades predominantemente pautadas no 

capital intelectual, devendo, portanto, por meio de um corpo técnico de alta qualificação, garantir, na 

prestação de seus serviços, as bases teóricas necessárias ao desenvolvimento do setor energético 

brasileiro. 

 

Seu quadro, autorizado pelo DEST/MP de 338 empregados, é composto por concursados 

regidos pelo Plano de Cargos e Salários-PCS, cedidos e ocupantes de Cargos Comissionados 

contratados por livre provimento e exoneração. 

 

Em 2013, a EPE finalizou o ano com 288 empregados.  Destes, 263 (91%) vinculados ao Plano 

de Cargos e Salários (PCS) da Empresa e os demais, cedidos ou ocupantes de cargos em comissão, de 

livre provimento.  O quadro do PCS da EPE contempla cargos de nível superior e um cargo de nível 

médio.  Para as posições de nível superior têm-se os cargos de Advogado, Analista de Pesquisa 

Energética (atividades finalísticas) e Analista de Gestão Corporativa (atividades de suporte e 

infraestrutura), que totalizaram 235 empregados (89% do PCS e 86% do quadro total da Empresa), dos 

quais 24 com Função Gratificada e um (1) ocupando um Cargo Comissionado.  Somado a isso, seu 

quadro de Assistente Administrativo, de nível médio, totalizou no período 28 empregados contratados 

(11% do PCS e 10% do quadro total da Empresa). 

 

Em decorrência da Ação Civil Pública nº 0000741-88.2011.5.01.0038, que trata da extinção do 

Quadro Inicial, em dezembro de 2013, cumprindo-se o cronograma estabelecido, a EPE efetuou o 

desligamento dos empregados que foram contratados no início de suas atividades operacionais, em 

cargos de livre provimento, na forma da legislação pertinente, e que integraram o quadro inicial, 

permanecendo vinculado à Empresa apenas um destes empregados, licenciado por acidente do trabalho 

desde setembro de 2013. 

 

A EPE vem, ao longo de sua trajetória, enfrentando alguns períodos críticos para reposição e 

retenção de seu capital humano, muitos destes decorrentes da competitividade do mercado com a 

abertura de concursos e realização de convocações por parte de outros órgãos públicos, tais como o 

BNDES, PETROBRAS, ANP, dentre outros. 

 

Para minimizar os impactos decorrentes destas barreiras a EPE tem contado com a soma dos 

esforços das equipes e a participação ativa da alta gestão da Empresa. Uma das iniciativas adotadas 

para esse enfrentamento foi o trabalho realizado para o lançamento do 7º Concurso Público em 2014. 

 

5.1.1.2. SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA EPE 

 

Em 31 de dezembro de 2013, foram computados 3 (três) tipos de afastamento, totalizando 7 

(sete) empregados afastados, assim distribuídos: 

 Auxílio Doença  - 3 empregados afastados; 

 Licença Maternidade - 3 empregadas afastadas; e 

 Acidente de Trabalho - 1 empregado afastado. 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
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5.1.2. QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

QUADRO A.5.1.2.1 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 

GRATIFIC. DA EPE - SITUAÇÃO EM 31/12/2013 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 

gratificadas 

Lotação 
Ingressos no 

exercício 

Egressos no 

exercício 
Autorizada Efetiva 

1. Diretores 5 4 - 1 

2. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 20 18 1 - 

2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (*) 1 - - 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 3 1 - 

2.3. Sem vínculo (*) 14 - - 

3. Funções gratificadas – FG 48 31 3 - 

3.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (*) 24 - - 

3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 7 3 - 

4. Total de empregados (1+2+3) 73 53 4 1 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Notas:  

a) (*) a quantidade de vagas autorizadas para Cargos em Comissão, bem como para Função Gratificada é única, não 

havendo distribuição pré-definida conforme o vínculo do empregado; 

b) foram egressos no período, 18 empregados do Quadro Inicial, que embora possuíssem cargo em comissão,  ocupavam 

posições da lotação do PCS, não estando, por este motivo, representados na tabela acima. 

5.1.2.2. QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA EPE SEGUNDO A IDADE 

QUADRO A.5.1.2.2 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR FAIXA ETÁRIA - 

SITUAÇÃO EM 31/12/2013 

Tipologias do Cargo 

Faixa Etária (anos) 

Total 
Até 30 

De 31 a 

40 

De 41 a 

50 

De 51 a 

60 

Acima de 

60 

1. Diretores - - - 3 1 4 

2. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) - 3 4 2 9 18 

2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão - - 1 - - 1 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas - 1 - 1 1 3 

2.3. Sem vínculo - 2 3 1 8 14 

3. Funções gratificadas – FG 1 13 7 6 4 31 

3.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão 1 11 7 3 2 24 

3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas - 2 - 3 21 6 

4. Celetistas (PCS+QI) 76 105 34 19 5 239 

Total 77 121 45 30 19 292 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Nota: no item 4, consta um (1) empregado do Quadro Inicial, afastado por acidente do trabalho. 
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5.1.2.3. QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA EPE SEGUNDO A 

ESCOLARIDADE 

 
QUADRO A.5.1.2.3 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - 

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 

Formação 

Total 
Doutora 

do 

Mestra

do 
PHD 

Pós 

Gradua

ção  

Superior 2º grau 

1. Diretores 1  1 - 1  1 - 4 

2. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 4 3 - 8 3 - 18 

2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão - 1 - - - - 1 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas - - - 2 1 - 3 

2.3. Sem vínculo 4 2 - 6 2 - 14 

3. Funções gratificadas - FG 10 7 - 5 9 - 31 

3.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão 9 4 - 3 8 - 24 

3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas 1 3 - 2 1 - 7 

4. Celetistas (PCS+QI) 7 53 1 49 114 15 239 

Total 22 64 1 63 127 15 292 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

 

Embora o cargo de Assistente Administrativo (nível médio), exija a formação de segundo grau, 

contata-se que, do efetivo neste cargo em dezembro de 2013 (25 empregados), 40% (10 empregados) 

possuem formação superior. 

 

5.1.3. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA EPE 

 

QUADRO A.5.1.3 - CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012 E 2013 

Valores em R$ 1,00 

Tipologias  

 

Vencimentos e vantagens fixas 

2013 2012 2011 

Cargos em comissão -  LP 7.265.282,00 6.558.282,00 6.217.301,00 

Função Gratificada - FG (concursado) 4.221.110,00 3.182.089,00 2.747.408,00 

Cedidos 1.446.310,00 1.583.484,00 1.714.097,00 

Celetistas (PCS+QI) 26.428.890,00 24.239.627,00 22.965.647,00 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

Notas: 

a) na composição da remuneração dos recursos humanos da EPE não são incorporadas parcelas relativas a 

despesas variáveis; 

b) item Cargos em comissão - LP = não inclui cedidos. Em 2011 e 2012 contemplou um diretor não 

empregado. Em 2013, o custo com todos os diretores foi indicado no quadro A.3.1; 

c) item Função Gratificada - FG = inclui somente os concursados que exercem FG; 
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d) item Cedidos = inclui todos os cedidos que exercem cargos comissionados ou função gratificada. Em 

2011 e 2012 contemplou quatro diretores cedidos. Em 2013, o custo com todos os diretores foi indicado 

no quadro A.3.1; 

e) item Celetistas (PCS+QI) = inclui os concursados (PCS) e quadro inicial (QI); 
f) esta tabela é apresentada de forma sintética seguindo a apresentação dos exercícios de 2012 e 2011. 

 

   

5.1.4. 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). 

 

5.1.5. CADASTRO NO SISAC 

5.1.5.1. ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL POR INTERMÉDIO DO 

SISAC 

 

QUADRO A.5.1.5.1. – 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 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Admissão 85 3 35 85 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 85 3 35 85 3 35 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos e Atos vinculados a Guia de Encaminhamento do 

Sistema SISAC 

 

5.1.5.2. ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL 

 

QUADRO A.5.1.5.2 – 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 

2013 2012 2013 2012 

Desligamento 32 16 32 16 

Cancelamento de concessão 0 0 0 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Totais 32 16 32 16 

Fonte: Auditoria Interna / Sistema Sisac 
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5.1.5.3. REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC 

 

 

Quadro A.5.1.5.3 – 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 2013 

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 51 34 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 51 34 0 0 

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

Desligamento 16 12 1 3 

Cancelamento de concessão 0 0 0 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

 Total 16 12 1 3 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos e Auditoria Interna / Sistema Sisac 

 

5.1.5.4. ATOS SUJEITOS À REMESSA AO TCU EM MEIO FÍSICO 

Não se aplica a EPE. 

 

5.1.6. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS 

 

Quando da admissão do empregado é solicitado o preenchimento da “Declaração de Não 

Acumulação de Cargo”. No exercício de 2013 não foi identificada nenhuma acumulação indevida.  

 

5.1.7. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NOS CASOS DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE 

CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS 

Não houve providências, visto não ter ocorrido acumulação de cargos. 
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5.1.8. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

 

 ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS 
 

Em 2013 ocorreram 2 (dois) acidentes de trabalho, 1 (um) de trajeto, com afastamento e 1 (um) 

típico, sem afastamento. Não houve empregados acometidos com doenças ocupacionais. 
 

 ROTATIVIDADE 
 

A rotatividade de pessoal refere-se à relação entre admissões e demissões ocorridas na 

Empresa.   Considerando-se que a manutenção do capital intelectual da Empresa é relevante, entende-

se que a rotatividade deve ser analisada para mitigação de seus impactos negativos sobre a 

organização. 

 

Para o cálculo da taxa de rotatividade adotou-se como parâmetro a conceituação do IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: “É a razão do mínimo entre as admissões e 

desligamentos no mês de referência da pesquisa e o número total de pessoas ocupadas assalariadas no 

mês imediatamente anterior, multiplicado por 100. Representa, portanto, a percentagem do número de 

trabalhadores substituídos por outros no total de trabalhadores.”
3
 

 

Considerando que o efetivo majoritário da Empresa é de concursados, este levantamento foi 

focado nesta população.  Assim, para o cálculo da taxa de rotatividade do ano de 2013, considerou-se a 

razão do mínimo entre as admissões e desligamentos de concursados do ano de 2013, e o número 

médio de empregados concursados no exercício anterior, multiplicado por 100. 

 

Visando ainda avaliar o peso entre as admissões e demissões, subdividimos a análise da 

rotatividade, também com base na conceituação do IBGE
4
, em: 

 

- taxa de admissão: somatório do número de concursados ingressos no ano de 2013, sobre 

o número médio de empregados concursados no exercício anterior, multiplicado por 

100, representando a percentagem do número de trabalhadores admitidos no total de 

trabalhadores; 

- taxa de desligamento: somatório do número de concursados desligados no ano de 2013, 

sobre o número médio de empregados concursados no exercício anterior, multiplicado 

por 100, representando a percentagem do número de trabalhadores desligados no total 

de trabalhadores. 

                                                 
3
 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimes/conceituacao.shtm. 

Definição similar é encontrada no livro “Rotatividade e políticas públicas para o mercado de trabalho” / Departamento Intersindical de 

Estatística Estudos Socioeconômicos. -- São Paulo: DIEESE, 2014 – pg. 38: “Além disto, foram elaborados dois cálculos da rotatividade 

brasileira. O primeiro usando a informação do total dos desligados na apuração do menor valor observado entre desligados e 

admitidos, ou seja, trata-se do cálculo para o conjunto do mercado de trabalho.” 
4
 Taxa de Admissão: Relaciona o número de admissões no mês de referência da pesquisa com o número total de pessoas 

ocupadas assalariadas no mês imediatamente anterior, multiplicado por 100. Representa a percentagem do número de 

trabalhadores admitidos no total de trabalhadores. 

Taxa de Desligamento: Relaciona o número de desligamentos no mês de referência da pesquisa com o número total de 

pessoas ocupadas assalariadas no mês imediatamente anterior, multiplicado por 100. Representa a percentagem do 

número de trabalhadores desligados no total de trabalhadores. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimes/conceituacao.shtm
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Visto que o mínimo entre as admissões e os desligamentos está no quantitativo de 

desligamentos, a taxa de rotatividade obtida é igual à taxa de desligamento.  Destaca-se ainda que as 

admissões ocorridas no período atenderam, predominantemente, a uma necessidade de reposição do 

quadro de pessoal.   

QUADRO A.5.1.8.1 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC 

Quadro 

Efetivo 

médio do 

ano 

anterior 

Total de 

admissão 

no ano 

Total de 

desligamento
5
 

no ano 

Taxa de 

rotatividade 

Taxa de 

ingresso 

Taxa de 

desligamento 

Quadro 

total de 

concursados 

218 

concursados 

85 

concursados 

32 

concursados 
15% 39% 15% 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

 

Os desligamentos dos empregados concursados se deram por três motivos distintos, sendo dois 

(2) desligamentos por Justa Causa, um (1) desligamento pela Empresa e os demais por decisão dos 

empregados, ou seja, saída voluntária.  Observa-se que houve maior concentração de desligamento de 

empregados concursados com menos de um (1) ano de empresa (20 empregados). 

   

Destacamos que se for considerar o quadro global da Empresa (concursados, cedidos e 

empregados contratados por livre provimento), permanece como valor mínimo o de desligamentos, no 

entanto, a respectiva taxa aumenta para 20% em decorrência do desligamento de 18 empregados do 

Quadro Inicial. 

 

 CAPACITAÇÃO 

Quanto às ações voltadas para o treinamento e desenvolvimento dos empregados, foram 

realizados 111 eventos, que contemplaram 196 empregados, totalizando 614 participações (inscrições 

efetuadas) gerando um total de 8.640,5 horas de capacitação.  

 

O investimento em inscrições foi de R$ 166.789,19.  

 

Destaca-se que: 

 

 Considerando o efetivo ao final do exercício, 196 empregados representam 68% da 

população. 

 Investimento médio por empregado capacitado (196  empregados): R$ 850,96.   

 O número médio de participação em capacitação por empregado capacitado é igual a 3. 

 A média de horas de capacitação por empregado capacitado, igual a 44,08 horas. 

 Dos empregados capacitados, 17 não permaneceram na Empresa até o final de 2013. 

 

Houve uma significativa redução das ações de capacitação em relação ao ano anterior 

provocada pelos contingenciamentos orçamentários ocorridos em 2013, no entanto, foi executado 

100% da verba que restou disponibilizada para capacitação. 

 

Em decorrência desse contingenciamento, os programas corporativos realizados foram: 

 

                                                 
5
 Foram considerados todos os tipos de desligamento ocorridos. 
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a) Workshop de Lideranças, em continuidade ao trabalho iniciado com o Programa de 

Desenvolvimento de Equipes de Alto Desempenho, realizado em 2012, esse workshop 

teve como objetivo reforçar o papel preponderante dos gestores da empresa na melhoria 

contínua das equipes, potencializando a capacidade produtiva e o alcance dos resultados da 

Empresa. O programa contou com a participação de 15 profissionais, sendo realizado em 

um único dia; 

b) Curso Excel Avançado, abrangendo um total de 12 participantes; 

c) Treinamento de Prevenção de Acidentes para membros da CIPA, que visou capacitar os 

membros da CIPA quanto aos aspectos dessa atividade que atende à norma de segurança 

específica, com vista ao bem estar dos empregados da empresa. Contou com a participação 

dos 4 membros da CIPA. 
 

Foram realizados, ainda, eventos específicos afetos às áreas técnicas, em turmas fechadas, tais 

como os cursos de "ArcGis for Desktop 10.1 – Módulo I" (2 turmas), “Avaliação de Impacto 

Ambiental” e os seminários de “Gerenciamento de impactos ambientais da atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás da Petrobras na Amazônia e Análise Quantitativa de Risco Ambiental 

(AQRA) no gerenciamento de risco de vazamentos de óleo”, “Relacionamento Institucional e Gestão 

de Conflitos em Projetos de Geração Elétrica”,  “Ferramenta de Análise de Fragmentação de Redes 

Hídricas: Suporte para Avaliação de Cenário de Bacias", entre outros. Alguns desses eventos contaram 

com a participação de profissionais convidados de outras empresas, não representando investimento 

financeiro pela EPE.  

 

 DESEMPENHO FUNCIONAL 

 

Em 2013, em observância ao que dispõe o Plano de Cargos e Salários da Empresa e as 

Sistemáticas de Avaliação de Desempenho e de Promoções, foi aplicada a avaliação de desempenho 

aos 195 empregados elegíveis, representando 74% do total de empregados concursados da EPE. 

 

Em 2013 foi aplicada a Promoção por Tempo de Serviço, que ocorre a cada dois anos, de forma 

alternada com a Promoção por Avaliação de Desempenho e, considerando a verba disponível, 

contemplou 128 empregados, que representa 63% do total de empregados elegíveis à promoção (202). 
 

 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 2013  não houve o ajuizamento de nenhuma demanda trabalhista de empregado ou ex-

empregado contra a EPE. 
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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, aguarda emissão de sentença. 

 

5.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS 

 

5.2.1. INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DE CARGOS E ATIVIDADES DO 

PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO 

 

QUADRO A.5.2.1. – 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 
2013 2012 2011 

Atividades de suporte de sistemas - infraestrutura 
0 0 0   

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 Recursos Logísticos 
 

5.2.2. 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. 
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5.2.3. INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA PELA UNIDADE JURISDICIONADA. 

 
QUADRO A.5.2.3. 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 
02/05/2011 01/05/2013 14 14 - - - - E 

2013 L O 
CT-EPE-

013/2013 
10.476.565/0001

-01 
02/05/2013 01/05/2014 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/ Administração Geral 
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5.2.4. INFORMAÇÕES SOBRE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS PELO PLANO DE 

CARGOS DO ÓRGÃO  

QUADRO A.5.2.4 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - 2013 
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 15/04/2009 12/04/2013 - - 4 4 - - E 

2011 1,2,3,4 O CT-EPE-005/2011 10.476.565/0001-01 02/05/2011 01/05/2013 8 8 9 9 - - E 

2013 1,2,3,4 O CT-EPE-013/2013 10.476.565/0001-01 02/05/2013 Vigente 8 7 9 6 - - P 

2011 7 O CT-EPE-033/2011 09.323.210/0001-95 16/12/2011 Vigente - - 6 6 - - P 

2012 1 O CT-EPE-022/2011 08.003.201/0001-54 03/01/2012 Vigente     6 6 P 

2012 7 O CT-EPE-026/2012 02.605.452/0001-22 23/8/2012 Vigente   1 1   P 

2013 1 O CT-EPE-006/2013 36.084.895/0001-37 10/09/2013 Vigente   3 3 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/ Administração Geral 
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CT-EPE-009/2009 – Contrato encerrado, no entanto importante registrar que no período relativo a 01/2013 a 14/04/2013 a empresa 

CALMA INFORMÁTICA LTDA., CNPJ Nº 00.869.125/0001-52, beneficiada pelo Plano Brasil Maior, devolveu ao erário o valor de R$ 

2.934,85, em função de medidas administrativas adotadas em cumprimento ao Acórdão nº 2.859/2013 – TCU, em consequência da 

desoneração da folha de pagamento nos contratos Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. 

  

CT-EPE-005/2011 - Em 24/01/2013, a empresa OCEANO SERVIÇOS LTDA – ME., CNPJ Nº 10.476.565/0001-01, .em resposta ao 

Ofício  nº 042/2013/ EPE declarou não ter interesse na prorrogação da vigência do contrato por um novo período de 12 meses, uma vez que 

não estava sendo financeiramente compensador para a empresa. 

 

CT-EPE-022/2011 – Tendo em vista o contingenciamento orçamentário imposto em  2013, a  EPE realizou a  redução de 4,29% do 

valor inicial do contrato firmado com a empresa RL CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME.,  CNPJ Nº 

08.003.201/0001-54, para 06 (seis) postos de serviço de Secretária Executiva,  após constatar que a eventual substituição temporária de postos 

de serviços por ocasião de férias de suas ocupantes, causadas por ausências poderiam ser supridas por meio do sistema de rodízio e/ou “pool” 

pelas  secretárias presentes, sem afetar a qualidade dos serviços prestados.  

 

CT-EPE-026/2012 – Contrato firmado com a empresa VIP SERVIVE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 

02.605.452/0001-22 para prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo com motorista para transporte de dirigentes e empregados em 

serviço, documentos e materiais, na sede em Brasília, uma vez que a empresa não possui frota de veículo nem motoristas em seu quadro de 

pessoal. 

 

CT-EPE-033/2011 – No exercício de 2013, em função de contingenciamento orçamentário imposto pelo MP, a EPE reduziu 01 (um) 

posto DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ Nº 09.323.210/0001-95. 

 

CT-EPE-006/2013 - A empresa STRAIK CENTRO DE TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ Nº 36.084.895/0001-37, 

também beneficiada pelo Plano Brasil Maior, devolveu ao erário, relativo ao período de out/2013 a dez/2013, o valor de R$ 5.008,87 (cinco 

mil e oito reais e oitenta sete centavos), em função de medidas administrativas adotadas em cumprimento ao Acórdão nº 2.859/2013 – TCU 

em consequência da desoneração da folha de pagamento nos contratos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.  

 

CT-EPE-013/2013 – Para garantir a continuidade dos serviços, em 02/05/2013, a EPE firmou contrato com a empresa OCEANO 

SERVIÇOS LTDA – ME., CNPJ Nº 10.476.565/0001-01, em substituição ao CT-EPE-005/2011 que, apesar de passível de ser prorrogado a 

empresa não teve interesse em efetivá-lo. Em função do contingenciamento orçamentário imposto em 2013, foi realizada adequação dos 

quantitativos de empregados, de 17 (dezessete) para 13 (treze), à nova realidade orçamentária da empresa, da seguinte ordem: a) Redução de 
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três postos de serviço de recepcionista e um posto de serviço de mensageiro, passando o valor mensal do contrato para de R$ 86.326,91 

(oitenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos) a partir de setembro de 2013. 
 

 

 

 

 

QUADRO A.5.2.4.1 - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA - 2013 

Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa  

CT-EPE-009/2009 1 4 Super. de Tecnologia da Informação e Comunicações 

CT-EPE-005/2011 1,2,3,4,7 31 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-013/2013 1,2,3,4,7 27 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-033/2011 9 6 Superintendência de Recursos Logísticos 

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

CT-EPE-026/2012 9 1 Presidência 

CT-EPE-006/2013 1 4 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/ Administração Geral  
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5.2.5 ANÁLISE CRÍTICA DOS ITENS 5.2.3 E 5.2.4 

 

Os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra, no âmbito da EPE, são 

aqueles relacionados às terceirizações admitidas na legislação. 

 

Não foram identificadas dificuldades no exercício de 2013  para condução dos contratos de 

prestação de serviços 

 

5.2.6. 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 
(Vlrs. em R$ 1,00) 

Nível superior 22 28 25 25  355.517,38 

Área Fim 13 17 15 16  216.486,15 

Área Meio 9 11 10 9  139.031,23 

Total 22 28 25 25  355.517,38 

Notas:  
1. a EPE somente possui programa de estágio para estudantes de nível superior; 

2. os valores especificados acima são referentes ao contrato firmado com o agente integrador, onde estão incluídas a 

taxa de administração e as despesas de auxílio transporte e auxílio refeição; 

3. o quantitativo de estagiários refere-se aos contratos vigentes no último dia de cada trimestre; 

4. o custo do exercício refere-se aos valores efetivamente dispendidos em cada trimestre, incluindo contratos que 

estiveram ativos e, por conseguinte, representaram desembolso financeiro, mas não foram computados no 

quantitativo, por estarem inativos no final de cada trimestre. 

 

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO   

 

6.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE 

TERCEIROS 

 

6.1.1. FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇO DA EPE, 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. 
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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 a partir de ago/2012 – VIP SERVICE LOCADORA E 

SERVIÇOS LTDA; 

 CNPJ – 02.605.452/0001-22. 

 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: 

 VIP SERVICE LOCADORA E SERVIÇOS LTDA- atendimento Brasília. Inclui a 

locação de um veículo com motorista. 

I. Contrato de acordo com o Edital do Pregão Eletrônico n° PE.EPE.006/2012 

II. Contrato N° CT-EPE-026/2012 

III. A vigência de 12 meses - 23/08/2013 até 22/08/2014 (aditivo 1) 

IV. O valor do contrato: R$ 98.451,24   

V. Valores pagos para o exercício em referência (2013): R$ 87.030,64 

 

 IGUAÇU TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA- atendimento Rio de 

Janeiro; 

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: 01/12/2013 até 30/11/2014 (aditivo 1) 

IX. O valor do contrato: R$ 140.779,92   

X. Valores pagos para o exercício em referência (2013): R$ 140.779,92 

 

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

 

Instrução Normativa SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas atualizações. 

 

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

 

O contrato de locação de veículos destina-se ao transporte do Presidente, Diretores, 

autoridades e empregados, bem como para o atendimento de funções administrativas da EPE, tais 

como: transporte de documentos, materiais e pequenos equipamentos. 
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f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação 

que lhes é dada pela EPE, bem como sua totalização por grupo e geral: 

 

São 5 (cinco) veículos de transporte institucional para o rio de janeiro e 1(um) veículo de 

transporte institucional para Brasília.   

 

g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação 

referida no atendimento da letra “f” supra: 

 

 Média mensal - Km - 8.460,50 (total dos 5 veículos) - Rio de Janeiro 

 Média mensal - Km - 859,25 (um veículo) - Brasília 

 

h) Idade média anual, por grupo de veículos: 

 

Um ano (Fabricação em 2012 / Modelo 2013), para Rio de Janeiro e Brasília. 

 

i) Custos associados à manutenção da frota (custos não incluídos no contrato firmado):  

 

Combustível: R$ 58.856,02 - Rio de Janeiro. Os demais custos associados aos veículos estão 

incluídos no valor do contrato. 

 

O contrato de atendimento em Brasília, indicado na alínea “c” (Contrato VIP Service, 

Brasília) tem todos os custos associados ao veículo incluídos no valor do contrato. 

 

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 – Rio de Janeiro e Brasília.  

o O contrato de gestão de combustível (Rio de Janeiro) permite a geração de 

diversos relatórios de controle que complementam a fiscalização do contrato. 

o O contrato de gestão de combustível gerido pela Contratada em Brasília permite 

o controle dos gastos com combustível reembolsados pela EPE com a devida 

comprovação (recibos de pagamento).  

 

6.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 

A EPE não possui imóveis próprios. 

 

A Empresa ocupa 3 (três) andares do Edifício RB1, situado na Avenida Rio Branco, nº 1 

(parte do 9º, parte do 10º e 11º andares) alugados junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil – PREVI, conforme abaixo: 
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Rio de Janeiro 

 

CT-SRL-S/N ADT 4:  

R$ 15.297.661,25 (parte do 9º andar – sala 901; e 11º andar total do Edifício RB1) 

Área: 2.243,32 m² 

Prazo: 60 meses – vencimento 13/07/2015. 

 

CT-EPE-004/2009: 

R$ 3.452.020,48 (parte do 10º andar – sala 1001 do Edifício RB1) 

Área: 634,25 m² 

Prazo: 60 meses – vencimento 28/02/2014. 

 

Contrato CT-EPE-004/2009 encerrou em 28/02/2014. Foi formalizado novo contrato CT-EPE-

005/2014 com início em 01/03/2014 contemplando a sala 1001 com a expansão da sala 1.004 (de 

262,16m²). 

 

Valor R$ 8.492.598,00 

Prazo: 60 meses - vencimento em 28/02/2019. 

 

CT-EPE-041/2012: R$ 4.197.186,24 (parte do 9º andar – sala 901P; e parte do 10º andar – sala 

1005 do Edifício RB1). 

Área: 477,64 m² 

Prazo: 60 meses – vencimento 06/01/2018. 

 

 

E a locação de um imóvel para a sede da Empresa em Brasília no Edifício Brasília Trade 

Center: 

 

Brasília 

 

CT-EPE-020/2012: R$ 358.200,00 (salas 1712, 1713 e 1714) 

 Área: 150,00 m² 

Prazo: 36 meses – vencimento 07/08/2015. 

 

  

Como a EPE não possui imóvel próprio, a locação de imóveis de terceiros foi alternativa 

encontrada para a implantação do escritório da sede da Empresa em Brasília e seu escritório central 

– estrutura operacional – no Rio de Janeiro em consonância com o Decreto 5.184/2004 que aprovou 

a estrutura da EPE. A opção de locação decorreu da indisponibilidade de imóveis da União nas duas 

cidades, conforme consultas realizadas à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, e sua seleção 

buscou preservar os princípios da legalidade, economicidade, conveniência e oportunidade. A 

locação ocorreu de forma progressiva atendendo a evolução da consolidação da estrutura funcional 

e operacional da EPE.  

  

A EPE está buscando orientações para a realização do cadastramento dos imóveis de 

propriedade de terceiros (alugados) no SPIUNet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso 

Especial da União), de forma a atender instrução do Manual Geral do SPIU e recomendação da 

Auditoria Interna. 
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6.2.1 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 

 

Não se aplica à EPE; a Empresa não possui nem ocupa imóveis próprios da União. 

 

6.2.2 DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ, 

EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL 

 

Não se aplica à EPE; a Empresa não possui nem ocupa imóveis próprios da União. 

 

6.2.3 DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

 

Não se aplica à EPE; a Empresa não possui nem ocupa imóveis próprios da União. 

 

6.3 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS 

 

QUADRO A.6.3  – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE 

TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quantidade de Imóveis Locados 

de Terceiros pela UJ 

Exercício 2013 Exercício 2012 

BRASIL 

UF 1 Σ Σ 

Rio de Janeiro 1 1 

Brasília 1 1 

Total (Brasil + Exterior) 2 2 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos - SRL 

 

 

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

7.1. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 

A Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI) da Diretoria de 

Gestão Corporativa, responde operacionalmente pela gestão da tecnologia da informação e 

comunicações, e é composta por  duas subáreas: Infraestrutura e Desenvolvimento de Sistemas.   

Conta, ainda, com um núcleo para tratar dos aspectos operacionais da governança de TI e da 

segurança da informação. 
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A alta direção da empresa é auxiliada na governança de TI por meio de comitês de TI e de 

Segurança da Informação. A EPE adotou o sistema duplo de comitês de TI 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 STI e 

das áreas de negócio e de gestão corporativa.  O planejamento 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 as funções de coordenador do CTIC-X, de secretário do 

CTIC-E e de Gestor de Segurança da Informação e Comunicações (GSIC), que coordena o 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 especializado em segurança da 

informação que participou da 2ª turma do Curso de Especialização em Segurança da Informação 

promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.  Somente o 

pessoal de atendimento aos usuários é provido via contrato de serviços (Service Desk). 

 

As restrições orçamentárias impostas pelo Decreto nº 8062 de 29 de julho de 2013 e das 

Portarias nº 267 e 268 de 30 de julho de 2013, ambas do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, causaram um impacto muito grande na execução da proposta orçamentária de TI aprovada 

pelo CTIC-E para o exercício 2013.  No entanto, a despeito desse fato, área de Infraestrutura 

Computacional e de Comunicações, concluiu a conversão de todas as estações de trabalho para o 

sistema operacional Windows 7, implantou o software para suportar as funções de Gerenciamento 

de Incidentes e de Requisições de Serviço, em conformidade com o ITIL, transferiu o Sistema 

Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), anteriormente residente na empresa prestadora dos 

serviços de Contabilidade e Folha de Pagamento, para o ambiente computacional da EPE, 

desenvolveu e implantou software para redução do consumo de energia pelo cluster de Newave, que 

causou uma redução significativa nas despesas com energia elétrica, e concluiu os processos 

licitatórios para modernização das estações de trabalho e ampliação do parque de servidores para 

atender a crescente demanda por serviços de TI. 

 

Na Área de Desenvolvimento de Sistemas iniciou-se a incorporação do Modelo de Reservas 

Não Descobertas de Empresas - RNDE ao Simulador Georeferenciado de Produção de Petróleo 

(SIMGEP - RD) utilizado para estimar as reservas e produção de petróleo.  Ainda na área de 

Petróleo e Gás, foi entregue o sistema BANDAP - Banco de Dados de Análise de Petróleo, 

utilizado para definição e simulação de cenários envolvendo o fracionamento de misturas de 

hidrocarbonetos.  Finalizou-se o desenvolvimento do sistema para coletar e analisar as informações 

das Distribuidoras e dos grandes consumidores de gás natural do Plano de Expansão da Malha de 

Transporte de Gás (PEMAT).  Também foi finalizado o primeiro módulo do projeto para 

sistematizar a previsão de consumo de combustíveis para os planos decenais - Sistema de 

Movimentação de Derivados de Petróleo (SMDP).  Desenvolveu-se o novo sistema para solicitação 

e prestação de contas de viagens da empresa - VIG, atendendo aos controles exigidos pelas 

Superintendências de Recursos Logísticos e de Recursos Financeiros. Foram incorporadas ao 

Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia - AEGE e ao Sistema de 

Acompanhamento de Medições Anemométricas - AMA, novas funcionalidades para atender ao 

crescente número de empreendimentos cadastrados nos leilões de energia de 2013, possibilitando 

mais agilidade tanto nas habilitações técnicas, quanto nas análises das medições anemométricas.   
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Em 2014, pretende-se continuar o aprimoramento da governança de TI com a adoção das 

melhores práticas preconizadas pelo COBIT e ITIL, tanto na área de Infraestrutura como na de 

Desenvolvimento de Sistemas. 

 

O quadro apresentado a seguir resume a situação da gestão de TIC da EPE: 

 

 

QUADRO A.7.1 – 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: 

 X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

   X 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. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: 

 X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

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

 X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013. 

  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 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia 

dos respectivos controles. 

 X Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

 X Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  

respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

  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 2013, 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)? _____________________________________________________________________________ 

 X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013. 

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. 

  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.). 
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 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. 

 X 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, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou classificação 

sigilosa). 

  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). 

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%. 

 X Acima de 60%. 

 Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não 

contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo 

questionário. 

 Questão 1: Durante o ano de 2013 a EPE publicou seu Plano Estratégico, juntamente com o calendário de monitoramento de 

indicadores e metas. 

Questão 2: A EPE desenvolveu e publicou seu Plano Estratégico de TI (PETI) em 2013.  O PDTI foi desenvolvido em 2013 e 

aprovado e publicado no início de 2014. 

Questão 3: Está previsto para o exercício de 2014 a realização de trabalho de auditoria objeto do Projeto Planejado nº 07/2014 

– Auditoria da Segurança Lógica e do Processo de Desenvolvimento de Sistemas da EPE. 

Questão 4: Ver comentário à questão 2. 

Questão 5: Em 2013 foi contratada empresa especializada para realizar o mapeamento de processos da instituição.  O trabalho 

deverá estar concluído até meados de 2016. 

Questão 6: Nesta questão caberia a classificação utilizada na questão 7. 

Questão 7: Para responder corretamente a essa questão, introduzimos uma quinta opção: (5) não se aplica, pois a EPE não 

contrata o desenvolvimento de sistemas pelas razões apresentadas no item 7.1.1. 

Questão 8: Sem comentários. 

Questão 9: Os serviços ao cidadão providos pela EPE são somente aqueles estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação, e 

esses são providos por meio do site da EPE: http://epe.gov.br. 
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7.1.1. 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 as 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 a EPE decidiu internalizar a base 

de dados e o Sistema  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 que ponderar 

a aplicação da força de trabalho nas suas áreas meio e finalística. 

 

Com as restrições orçamentárias impostas no exercício 2013, a EPE decidiu postergar  a 

renovação  dos contratos de manutenção de vários softwares utilizados pelas áreas meio e finalística 

da empresa.  Isso vai impactar de maneira contundente os orçamentos futuros de TI, pois alguns dos 

fornecedores somente admitem a retomada do contrato de manutenção com o pagamento do período 

sem contrato, ou então, com a aquisição de novas licenças.  Os custos envolvidos nessa decisão 

somente poderão ser avaliados quando se reestabelecer a normalidade orçamentária. 

  

 

8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

8.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
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QUADRO A.8.1 - 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   

 

 

Aquisição de material em papel reciclado (envelopes) 

 

 

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    

 

 

Nos contratos de Serviços Gerais estão previstos: a) a utilização de equipamentos que 

apresentem eficiência energética e redução de consumo; b) adoção de boas práticas de 

otimização de recursos para a diminuição de desperdício/poluição, tais como: racionalização 

do uso de substâncias tóxica, substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas; 

racionalização/economia no consumo de energia e água; treinamento/capacitação dos 

empregados sobre boas práticas de redução de desperdício/poluição; c) desenvolver e adotar 

manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores como, por 

exemplo, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes; e d) coleta seletiva dos materiais 

potencialmente poluidores.   

 

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 

 

Na contratação de serviços gerais e lavagem/higienização foram previstos a utilização de 

produtos biodegradáveis. 

 

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de 

referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) 

realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das 

empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a 

fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, 

art. 1º, parágrafo único in fine), 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 
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

 

Em que pese o sistema de medição não esteja previsto no contrato de locação do edifício 

onde está sediada a EPE, possui sistema de medição individualizado de consumo de 

água e energia. 

Nos contratos de serviços gerais está previsto racionalização/economia no consumo de 

energia e água. 

 

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 

 

 

Aquisição de material de papel reciclável (envelopes). 

 

7. 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     

8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, 

quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13). 
X    

 

9.  A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do 

Decreto 7.746/2012. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o 

plano de gestão de logística sustentável da unidade. 

   X 

 

10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos. 
    

X 

11. 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    

 

12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

 

 
 X   

 

 

Estão previstos nas contratações de serviços gerais a adoção de procedimentos de descarte 

de materiais potencialmente poluidores como, por exemplo, pilhas, baterias e lâmpadas 

fluorescentes e, ainda , a coleta seletiva dos ,materiais potencialmente poluidores. 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do 

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

integralmente aplicado no contexto da UJ. 

     

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos 
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8.2. CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA  

Em 05 de dezembro de 2012 foi constituída no âmbito da EPE a Comissão Gestora do Plano 

de Gestão de Logística Sustentável com a atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o 

Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS da EPE.  

 

Em 14 de maio de 2013 a EPE publicou em seu site (www.epe.gov.br) o primeiro PLS da 

Empresa, conforme previsto na Instrução Normativa SLTI nº 10, de 12 de novembro de 2012.  

 

O PLS é um documento de construção conjunta e estará em permanente evolução. 

Das Informações apuradas no âmbito do programa, apresentamos os dados relativos ao 

consumo de papel, energia elétrica e água e os respectivos resultados alcançados, conforme segue: 

 
QUADRO A.8.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 

Valores em R$ 1,00  

 

Adesão a Programas de Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

Nome do Programa 

 

Ano de 

Adesão 

 

Resultados – Redução do Consumo Mensal 

 

Plano de Gestão de Logística Sustentável 
2013 de papel branco em 10,4% 

Plano de Gestão de Logística Sustentável 2013 

 

de energia elétrica em 4,1% 

 

 
Plano de Gestão de Logística Sustentável 2013 

 

de água em 4,1% 

 

   

  

  

  

  

Recurso Consumido 

Quantidade  Valor 

Exercícios 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Papel (resmas)
1
 1427 1780 1200 17.906,78 14.485,00 9.900,00 

Água 
  2.749 m

3 
 2.866 m

3 
 N.A.  48.787,35 54.236,84 N.A.  

  Energia Elétrica 

(Kw) 

1.073.283  1.119.085 

aKKw 

 1.083.274 477.673,41  540.184,22 490.412,05 

 
    Total   N.A.   N.A.  

  

  
Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações 

Observações:  Volume de resmas ref. papel A4. Resmas de A3 foram convertidas para o quantitativo de resmas A4. 

 
 

9. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

9.1. DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

9.1.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

  

http://www.epe.gov.br/
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QUADRO A.9.1.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 017.509/2008-4 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. 

 Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PR – Presidência 76610 

Síntese da Providência Adotada 

A EPE providenciou a formatação dos indicadores no modelo de medição conforme indicado. Foi definido indicador 

de desempenho para os projetos integrantes do PEI, com monitoramento trimestral. A partir do acompanhamento dos 

dados é possível obter o indicador de cumprimento da meta e o grau de afastamento em relação ao previsto, 

permitindo o seu efetivo gerenciamento. 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

A definição dos indicadores e a metodologia de avaliação aprovadas pela Diretoria Executiva. 

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. 

Fonte: Auditoria Interna 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 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. 

 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. 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

Determinação atendida. Informações detalhadas no Relatório de Gestão. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 022.597/2013-1 3.017/2013 
1.8 (1.8.1; 1.8.2; 1.8.3; e 

1.8.4) 
RE 

0365/2013-

TCU/SefidEnergia 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação 

1.8 Recomendar à EPE que:  

1.8.1. reavalie os valores das turbinas e dos geradores da UHE de Cachoeira, tendo em vista as diferenças percentuais 

apuradas de 30,15% e 24,63%, respectivamente, em relação ao referencial desta Corte de Contas, bem como efetue os 

ajustes necessários no preço de referência decorrentes dessa reavaliação, caso julgue pertinente;  

1.8.2. reavalie os estudos e valores orçados para custos socioambientais, caso a Licença Prévia (LP) relativa a São 

Manoel traga condicionantes não consideradas nos documentos enviados a este Tribunal, bem como efetue os ajustes 

necessários no preço de referência decorrentes dessa reavaliação; 

1.8.3. reavalie os parâmetros de capacidade de geração de energia relativos aos empreendimentos de Itaocara I, 

Cachoeira e Ribeiro Gonçalves, caso as respectivas Declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDHs) 

tragam modificações não consideradas nos documentos enviados a este Tribunal, bem como efetue os ajustes 

necessários nos preços de referência decorrentes dessa reavaliação; 

 Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretorias de Estudos de Energia Elétrica e Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais - 

Síntese dos Resultados Obtidos: 

Entendemos que o preço proposto pela EPE para Turbina e Gerador da UHE Cachoeira, está compatível com os valores 

médios praticados. O empreendimento não foi habilitado para o leilão A-5/2013. 

As condicionantes ambientais foram avaliadas pela EPE, sendo verificado que as mesmas não impactam no preço teto 

estabelecido. 

Foi emitida a DRDH da UHE Itaocara I, cujas condicionantes provocaram a retirada do empreendimento do leilão. As 

UHE Ribeiro Gonçalves e Cachoeira, não foram habilitadas para o leilão. 

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

Gestor 

A inabilitação e retirada dos empreendimentos relacionados às recomendações provocou a perda do objeto da 

recomendação. 

Fonte: Auditoria Interna 

Unidade Jurisdicionada 

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 9.5.4 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. 

 Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SPG - Superintendência de Projetos de Geração - 

Síntese da Providência Adotada 

 

A EPE procede conforme o determinado. 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

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

Gestor 

Não há comentários adicionais. 

Fonte: Auditoria Interna 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5 025118/2012-9 2514/2012-PL 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 

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; 

 Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretorias de Estudos de Energia Elétrica - 

Síntese da Providência Adotada 

O recálculo do preço teto de todas as usinas foi efetuado, tendo sido seus resultados apresentados ao Tribunal.  

 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprovação dos procedimentos relativos ao acompanhamento do Leilão A-5/2012 com melhorias do processo. 

 

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

Gestor 

Não se aplica. A determinação foi cumprida durante o processo de análise realizada pelo TCU.  
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6 025.118/2012-9 2514/2012 -PL 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 

 

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 

Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais - 

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 empreendimentos localizados no rio Parnaíba (UHE Ribeiro Gonçalves, Cachoeira, 

Estreito e Castelhano), relativo à manutenção da renda das famílias atingidas pelos empreendimentos.  

 Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprovação dos procedimentos relativos ao acompanhamento do Leilão A-5/2012 com melhorias do processo. 

 

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

Gestor 

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. 

Fonte: Auditoria Interna 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

7 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 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 

DGC - Diretoria de Gestão Corporativa - 

Síntese da Providência Adotada 

A informação foi apresentada no presente Relatório de Gestão, atendendo à Determinação do TCU. 

 

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 estava prevista para julho de 2013. 

 

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI da EPE foi aprovado em setembro/2013 e o Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI foi concluído em 2013 e aprovado em janeiro/2014.  

  

 Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprovação do PETI e do PDTI da EPE, permitindo ordenar a alocação dos recursos e definir prioridades entre as 

atividades finalísticas da organização para as aquisições relacionadas a TI 

 

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

Gestor 

Para a aprovação dos referidos Planejamento e Plano de TI era necessário inicialmente a elaboração e aprovação do 

Planejamento Estratégico Institucional. 

Fonte: Auditoria Interna 
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Unidade Jurisdicionada 

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 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. 

 Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PR – Presidência  76610 

Síntese da Providência Adotada 

 

As informações encontram-se apresentadas no presente Relatório de Gestão do exercício de 2013, conforme 

determinado. 

A EPE apresentou seu Planejamento Estratégico para o ciclo 2013-2015; a CGU entendeu que não foram apresentados 

os indicadores de desempenho, e que a recomendação ainda não havia sido plenamente atendida. Reiterou a adoção 

dos indicadores com medição alinhada a seu plano estratégico. A EPE providenciou a formatação dos indicadores no 

modelo indicado, para os projetos integrantes do PEI, com monitoramento trimestral. A partir do acompanhamento 

dos dados é possível obter o indicador de cumprimento da meta e o grau de afastamento em relação ao previsto, 

permitindo o seu efetivo gerenciamento. 

 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

Implementação de Indicadores e monitoramento das metas do PEI da EPE. 

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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9.1.2. DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 

EXERCÍCIO 

 

QUADRO A.9.1.2 - 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  

1 029.178/2007-4 1.140/2011-PL 9.3, 9.3.1. e 

9.3.2. 

RE Ofício 281/2011-

TCU/SECOB-3 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação  Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

9.3.1 que a EPE disponibilize Sistema Informatizado de Orçamentação de Usinas Hidrelétricas – SISORH, em seu sítio 

eletrônico. 

9.3.2. que a EPE analise os preços dos insumos coletados pela FGV para adequa-los aos preços do SINAPI e SICRO, 

justificando impossibilidades. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SPG - Superintendência de Projetos de Geração - 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Conforme respondido por meio do Ofício nº 0655/EPE/2011, de 30/06/11, em relação ao item 9.3.1, o sistema SISORH 

foi desenvolvido pela Eletrobrás e está disponível na página daquela empresa, na Internet. 

Quanto ao Item 9.3.2, também respondido por meio do Ofício nº 0655/EPE/2011, a EPE justificou que as características 

dos custos dos mencionados sistemas são claramente distintas; o foco e o objetivo são reconhecidamente diferentes; não 

consideramos razoável adequar preços FGV x os dos sistemas SINAPI e SICRO. 

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

Em junho/2013 houve reunião no gabinete da DGC envolvendo a STI, SGE e AIN para discussão das alternativas para 

consecução do novo sistema conforme informado. As dificuldades orçamentárias atuais inviabilizaram o início do 

projeto. O mesmo somente será retomado em 2014; os custos estimados para aquele exercício foram contemplados na 

PLOA 2014 encaminhada ao MME em 08/julho/2013. 

Fonte: Auditoria Interna 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 017.509/2008-4 3.924/2009 

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. 

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 – DGC – Diretoria de Gestão Corporativa 76610 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Conforme já justificado em outros exercícios, diversas ocorrências ao longo dos anos vem dificultando a 

implementação do Projeto denominado CEDOC cujo objeto abrange, entre outras, a elaboração de Sistema Normativo 

que permitirá atendimento destas recomendações. 

Citamos, entre outros, que o Projeto sofreu várias paralisações devido à: frustação em processo licitatório; apuração de 

denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e contingências orçamentárias.  

Finalmente, ao início do exercício de 2013 as licitações que permitirão o andamento do mesmo foram concluídas. No 

que se refere ao Sistema Normativo o contrato foi assinado em 02/04/2013. Foram realizadas reuniões de planejamento 

e definidos os cronogramas de execução, no entanto, o contrato referente ao Sistema Normativo foi suspenso por 45 

dias para ajustes do contratado, com a consequente reprogramação de seu encerramento para 15/06/2014. 

Após a retomada o projeto teve sua execução suspensa por 60 dias, bem como os outros projetos componentes do 

CEDOC, devido às restrições orçamentárias impostas pelo Decreto nº 8.062, de 29/07/2013, e Portarias MP nºs 267 e 

268, de 30/06/2013. 

A documentação de qualquer novo procedimento na EPE aguarda a definição de padrões de documentação; o inventário 

de procedimentos existentes a serem adaptados ao novo Sistema Normativo já havia sido concluído quando ocorreu a 

nova suspensão dos contratos. 

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

Gestor 

Após gestões da EPE, parte do orçamento foi restabelecida sendo retomado o projeto CEDOC no início do mês de 

dezembro/2013. 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. 

Fonte: Auditoria Interna 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 005.255/2011-29 
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 

Em atenção à recomendação feita pelo TCU, a Superintendência de Meio Ambiente, após consulta e orientação do 

MMA, solicitou ao Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental do MMA os relatórios das etapas 1 e 2 do 

projeto Frag-Rio. Após o recebimento desses relatórios a SMA irá analisar a metodologia e os resultados obtidos para 

avaliação de eventuais aprimoramentos a serem implementados nos futuros estudos socioambientais a serem elaborados 

pela EPE. Até o mês de outubro/2013 o MMA não informou sobre a conclusão dos referidos estudos. 

Fonte: Auditoria Interna 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4 028.225/2011-2  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 

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. 

 Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PR - Presidência 76610 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  

A determinação foi atendida parcialmente com a informação do cumprimento da primeira etapa do ACP no Relatório de 

Gestão ref. ao exercício de 2012. A segunda etapa deste cronograma foi cumprida e informamos a situação no presente 

Relatório de Gestão do exercício de 2013. 

No ano de 2013 a EPE realizou o desligamento de 14 (quatorze) empregados, últimos 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, cumprindo oportunamente todas as disposições 

vencidas que foram fixadas no ajuste. As rescisões do Contrato de Trabalho dos últimos integrantes do quadro inicial 

ocorreram em dezembro/2013 e a correspondente homologação das mesmas foi procedida pelos sindicatos no mês de 

janeiro de 2014. A documentação pertinente foi protocolada no Ministério Público do Trabalho, dando-se ciência ao Dr. 

Juiz do Trabalho da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e ao Dr. Procurador do Trabalho, a respeito do total 

cumprimento por parte da EPE da ACP. 

Oportuno informar que permaneceu vinculado a EPE um empregado do Quadro Inicial, em decorrência de afastamento 

por acidente do trabalho, cujo atestado médico esteve vigente até abril de 2014. O Ministério Público do Trabalho, em 

vista de o empregado fazer jus a estabilidade acidentária adquirida em razão do citado afastamento, concordou com a 

EPE quanto a sua permanência na empresa até o término do prazo da referida estabilidade (12 meses a contar de 

22/04/2014). 

A Determinação somente será totalmente atendida após o encerramento do prazo legal para o desligamento conforme 

informado. 

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

Gestor 

A EPE informou no seu Relatório de Gestão referente ao exercício de 2012 e 2013 a evolução dos procedimentos 

envolvidos no acordo firmado com a Procuradoria do Trabalho. O encerramento das providências carece de 

cumprimento de ordenamento legal (extensão do prazo de permanência de um empregado). 

Fonte: Auditoria Interna 

 



135 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5 022.597/2013-1 3.017/2013 1.7 (1.7.1 e 1.7.2) DE 
0365/2013-

TCU/SefidEnergia 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação 

1.7. Determinar à EPE que:  

 

1.7.1 apresente, a partir do próximo leilão de geração, informações específicas e importantes para o cálculo dos preços 

dos insumos de obras civis, a exemplo dos seguintes: distância média de transporte, inclinação média de rampa, 

coeficiente de empolamento, categoria do material, dentre outros utilizados pela Empresa e adotados como variáveis de 

cálculo do preço unitário dos serviços no Sistema de Elaboração e Análise de Orçamentos de Hidrelétricas (SISORH);  

 

1.7.2. disponibilize, nos próximos leilões de geração, as informações detalhadas utilizadas na precificação dos 

equipamentos eletromecânicos, a exemplo do banco de dados, das cotações realizadas junto a fornecedores, da 

bibliografia técnica e das curvas paramétricas utilizadas, não se restringindo a informar os resultados finais, mas 

seguindo como exemplo a transparência conferida pela EPE na renovação das concessões. 

 Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SPG - Superintendência de Projetos de Geração - 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A determinação será acatada; somente poderá ser aplicada quando da realização do próximo leilão. 

 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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6 022.597/2013-1 3.017/2013 1.8.4 RE 0365/2013-TCU/SefidEnergia 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação 

1.8.4. em futuros leilões de geração, faça constar da documentação remetida a este Tribunal as memórias de cálculo que 

evidenciem como foram obtidos os preços unitários das rubricas da “conta 10” relativas aos custos socioambientais 

orçados para os empreendimentos objeto do leilão. 

 Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos Econômicos-Energéticos e Ambientais - 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Pendente de implementação nos próximos eventos. Para os próximos leilões de energia elétrica, as memórias de cálculo 

relativas à conta 10 serão encaminhadas ao TCU para conhecimento e análise, conforme recomendado. 

 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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9.2. RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

 

QUADRO A.9.2 - 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 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 implantar indicadores de gestão que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PR - Presidência 76610 

Síntese da Providência Adotada 

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 deverão estar alinhados com os objetivos estabelecidos. 

Aprovação do primeiro ciclo do Planejamento Estratégico da EPE pelo seu Conselho de Administração, por meio da 

DCA n° 01/98, de 22/01/2013. A partir de janeiro/2013 deu-se início na implantação dos projetos aprovados para o 

ciclo de 2012/15, com monitoramento trimestral. 

A definição dos indicadores e a metodologia de avaliação foram finalizadas e tiveram sua elaboração aprovadas pela 

Diretoria Executiva com aplicação a partir do segundo semestre do exercício de 2013. 

A partir do acompanhamento dos dados é possível obter o indicador de cumprimento da meta e o grau de afastamento 

em relação ao previsto, permitindo o seu efetivo gerenciamento. O resultado obtido no exercício de 2013 e a situação 

atual dos projetos encontram-se demonstrados no documento “Balanço de 2013 e Perspectivas 2014 – 2015 do 

Planejamento Estratégico Ciclo 2012 – 2015”. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A definição dos indicadores e a metodologia de avaliação aprovadas pela Diretoria Executiva. 

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. 

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 

2 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 ótica da 

efetividade, eficiência e eficácia. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PR - Presidência 76610 

Síntese da Providência Adotada 

Aprovação do primeiro ciclo do Planejamento Estratégico da EPE pelo seu Conselho de Administração, por meio da 

DCA n° 01/98, de 22/01/2013. A partir de janeiro/2013 deu-se início na implantação dos projetos aprovados para o 

ciclo de 2013/15, com monitoramento trimestral. 

 

A definição dos indicadores e a metodologia de avaliação foram finalizadas e tiveram sua elaboração aprovadas pela 

Diretoria Executiva em julho/2013. O resultado obtido no exercício de 2013 e a situação atual dos projetos 

encontram-se demonstrados no documento “Balanço de 2013 e Perspectivas 2014 – 2015 do Planejamento Estratégico 

Ciclo 2012 – 2015”. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Implementação, a partir do exercício de 2013, do 1º Planejamento Estratégico Institucional da EPE.  

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. 

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 

3  201108797 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 

Síntese da Providência Adotada 

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 (DCA n° 01/98, de 22/01/2013). A partir de janeiro/2013 deu-se início na implantação dos projetos 

aprovados para o ciclo de 2012/15, com monitoramento trimestral.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Implementação, a partir do exercício de 2013, do 1º Planejamento Estratégico Institucional da EPE. 

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 

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 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 

Síntese da Providência Adotada 

A proposta do PETI com o estabelecimento de objetivos, indicadores e metas foi concluída pelo Grupo de Trabalho e 

foi apreciada pelo Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC-X). A proposta final do 

PETI com o estabelecimento de objetivos, indicadores e metas foi aprovada pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicações (CTIC-E) em 30/09/2013.  

 

O grupo de trabalho apresentou a revisão das metas a serem atingidas em função da não realização dos projetos 

previstos para o exercício 2013 a qual foi aprovada do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e 

Comunicações (CTIC-E) em janeiro/2014. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprovação do PETI e do PDTI da EPE, permitindo ordenar a alocação dos recursos e definir prioridades entre as 

atividades finalísticas da organização para as aquisições relacionadas a TI 

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

Gestor 

Para a aprovação dos referidos Planejamento e Plano de TI era necessário inicialmente a elaboração e aprovação do 

Planejamento Estratégico Institucional. 

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 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 

DGC - Diretoria de Gestão Corporativa - 

Síntese da Providência Adotada 

A proposta do PETI com o estabelecimento de objetivos, indicadores e metas foi concluída pelo Grupo de Trabalho e 

foi apreciada pelo Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC-X). A proposta final do 

PETI com o estabelecimento de objetivos, indicadores e metas foi aprovada pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicações (CTIC-E) em 30/09/2013.  

 

O grupo de trabalho apresentou a revisão das metas a serem atingidas em função da não realização dos projetos 

previstos para o exercício 2013 a qual foi aprovada do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e 

Comunicações (CTIC-E) em janeiro/2014. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprovação do PETI e do PDTI da EPE, permitindo ordenar a alocação dos recursos e definir prioridades entre as 

atividades finalísticas da organização para as aquisições relacionadas a TI. 

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

Gestor 

Para a aprovação dos referidos Planejamento e Plano de TI era necessário inicialmente a elaboração e aprovação do 

Planejamento Estratégico Institucional. 

Fonte: Auditoria Interna 
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9.2.2. Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
QUADRO A.9.2. 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 
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 

Conforme já justificado em outros exercícios, diversas ocorrências ao longo dos anos vem dificultando a 

implementação do Projeto denominado CEDOC cujo objeto abrange, entre outras, a elaboração de Sistema Normativo 

que permitirá atendimento destas recomendações. 

Citamos, entre outros, que o Projeto sofreu várias paralisações devido à: frustação em processo licitatório; apuração 

de denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e contingências 

orçamentárias.  

Finalmente, ao início do exercício de 2013 as licitações que permitirão o andamento do mesmo foram concluídas. No 

que se refere ao Sistema Normativo o contrato foi assinado em 02/04/2013. Foram realizadas reuniões de 

planejamento e definidos os cronogramas de execução, no entanto, o contrato referente ao Sistema Normativo foi 

suspenso por 45 dias para ajustes do contratado, com a consequente reprogramação de seu encerramento para 

15/06/2014. 

Após a retomada o projeto teve sua execução suspensa por 60 dias, bem como os outros projetos componentes do 

CEDOC, devido às restrições orçamentárias impostas pelo Decreto nº 8.062, de 29/07/2013, e Portarias MP nºs 267 e 

268, de 30/06/2013. 

A documentação de qualquer novo procedimento na EPE aguarda a definição de padrões de documentação; o 

inventário de procedimentos existentes a serem adaptados ao novo Sistema Normativo já havia sido concluído quando 

ocorreu a nova suspensão dos contratos. 

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

Gestor 

Após gestões da EPE, parte do orçamento foi restabelecida sendo retomado o projeto CEDOC no início do mês de 

dezembro/2013. 

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. 

Não foi possível liberação dos recursos previstos para 2013 devido ao contingenciamento orçamentário, dessa forma 

os desembolsos somente ocorrerão em 2014 com readequação do cronograma físico e financeiro dos contratos.  

Fonte: Auditoria Interna 
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9.3. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

9.3.1 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 31/12/2013 era de 1 (um) Auditor Chefe de Auditoria e 1 Analista de 

Gestão Corporativa (Auditor Junior), sendo que no exercício houve a participação de mais 1 

Analista de Gestão Corporativa (Auditor Junior) que havia sido admitido em março e demitido (a 

pedido) em outubro/2013. 

 

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 2013 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 Meio Ambiente e de Estudos Econômicos e Energéticos, ambas da 

Diretoria de Estudos Econômicos Energéticos e Ambientais; 

 Superintendência de Gás e Petróleo da Diretoria de Estudos Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 

 
QUADRO A.9.3.1.1 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA NO EXERCÍCIO – 

RESULTADO DOS EXAMES 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

PP 30/2012 - 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 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS 

Apresentação das razões e justificativas relacionadas à ausência 

de documento comprobatório da opção do percentual do 

benefício pelos funcionários. 

Informação sobre aquisição e expectativa de implantação do 

produto Totvs Gestão de Pessoas. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida. 
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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 

Indicação da ação a ser adotada para a implementação de 

controle dos processos. Informação da implementação do sistema 

SIGA 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

PP 54/2012 – 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. 

DESTINATÁRIO DA 

RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Financeiros 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS 

A SRF reiterou que adota o procedimento de verificação das 

regularidades fiscal de tributos federais e dívida ativa da União, 

previdenciária, do FGTS e de débitos trabalhistas previamente a 

qualquer pagamento. A consulta ao CADIN é efetuada em 

atendimento às normas específicas (Lei 10.522/2009 e 

relacionadas). 

Informou ainda que implantou mecanismos de controles 

adotando as recomendações da AIN. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

63/2012 – verificação do processo correspondente à Folha de 

Pagamento, registros de pessoal e recolhimento de encargos 

sociais. 

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 SRL/RH informou que passou a solicitar a todos os 

empregados admitidos a Declaração de Não Acumulação de 

Cargos e providenciaremos o seu arquivamento nas respectivas 

pastas funcionais, atendendo ao recomendado pela Auditoria.  

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida. 
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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 

A STI relatou dificuldades e questão de ordem técnica na qual 

indica que a implementação da solução proposta comprometerá o 

desempenho do sistema. Indicou que para o estabelecimento da 

solução proposta seria necessário o auxílio de consultoria 

especializada, o que ensejaria impactos orçamentários e 

financeiros. 

SITUAÇÃO ATUAL 

Recomendação Pendente - Frente ao exposto direcionamos ao 

Diretor de Gestão Corporativa para que adote as medidas 

cabíveis dentro da realidade e prioridades institucionais da 

Empresa. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

14/2013. Acompanhamento da Execução do Contrato nº CT – 

EPE – 033/2011 firmado entre a EPE e a Braga & Novaes - 

postos de motorista para o Escritório Central da EPE - Pregão 

Eletrônico n° PE.EPE.019/2011 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Recursos Logísticos 

SITUAÇÃO ATUAL Sem recomendações – Conformidade da execução. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

24/2013. Acompanhamento da Execução dos Contratos de Serv. 

Técnicos Especializados - Elaboração de Mapeamento 

Planialtimétrico Para os Estudos de Viabilidade das UEH Bem 

Querer e UEH Castanheira. 

DESCRIÇÃO DO PONTO  

Inobservância às disposições contratuais e à norma interna que 

trata de administração e fiscalização de contratos. Não foram 

emitidos os Termos de Aceitação Preliminar e/ou Termos de 

Recusa de Recebimento, além dos Pareceres Técnicos exigidos 

contratualmente. 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Projetos de Geração 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 

Atentar para o cumprimento das cláusulas contratuais (7.4 dos 

contratos em referência), bem como da norma interna SRL-013 

que trata da administração e fiscalização de contratos, e 

assegurar que os documentos exigidos sejam emitidos conforme 

previsto. 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS 

Apresentação das razões e justificativas para o afastamento da 

exigência dos documentos citados nos projetos em tela. 

Esclarecimentos dos procedimentos utilizados para suprir a não 

observância estrita dos procedimentos previstos. 

Padronização e formalização, para os contratos firmados a partir 

de 2013, dos Termos Formais de Avaliação e Forma de Ateste 

dos Produtos. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida. 

 



146 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

39/2013 - Acompanhamento da execução do Contrato de Serviço 

de Consultoria para elaboração do Estudo Técnico sobre a 

Migração de Peixes na Bacia do Rio Juruena. 

DESCRIÇÃO DO PONTO  

Inobservância às disposições contratuais e à norma interna que 

trata de administração e fiscalização de contratos. Não foram  

emitidos os Pareceres Técnicos exigidos contratualmente e os 

também não emitiu os Termos de Recebimento Provisório como 

prevê a Norma Interna SRL - 013.  

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Meio Ambiente 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 

Atentar para o cumprimento das cláusulas contratuais (8.3 do 

contrato em referência), bem como da norma interna SRL-013 

que trata da administração e fiscalização de contratos. 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS 

Adoção do modelo de Parecer Técnico encaminhado pela AIN. 

Padronização dos Termos de Aceitação e ateste dos produtos.  

Normatização dos procedimentos. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida. 

DESCRIÇÃO DO PONTO  

Existência de alto risco de inexecução do contrato, devido ao 

comprometimento das condições mínimas necessárias para 

possibilitar a entrega do próximo produto e consequentemente do 

objeto final. 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Meio Ambiente 

RECOMENDAÇÃO Nº 2 

Realizar avaliação conclusiva quanto às reais condições da 

empresa Atol quanto a possibilidade de continuidade e 

cumprimento do contrato na forma, adotando-se, caso necessário, 

as devidas providências para aplicação das penalidades e sanções 

devidas e previstas. 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS 

Emissão de ofício à contratada informando expectativas não 

atendidas com relação às providências necessárias à continuidade 

da execução do contrato; Emissão de ofício comunicando a 

intenção de rescisão do contrato; Emissão do Termo de Rescisão 

Contratual; aplicação de penalidades e sanções; execução da 

garantia contratual. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

49/2013. Avaliação da Gestão dos Estudos Subsidiários para o 

Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário 

– PEMAT. 

DESCRIÇÃO DO PONTO  

Inobservância às disposições da portaria MME n° 130 referente à 

segurança da informação prestada pelos agentes do mercado, seu 

armazenamento e histórico de acesso. 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO 
Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos; e 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 

Buscar alternativas que viabilizem alterar a arquitetura do 

sistema INFOGAS para possibilitar a consulta e registro do 

histórico de acessos, atendendo, assim, aos requisitos mínimos 

de segurança da informação estabelecidos no Art. 3° da Portaria 

MME n° 130/2013. 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS 

Encaminhamento de solução junto à STI; criação da trilha 

recomendada. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida. 
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IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

60/2013. Verificação do processo correspondente à Folha de 

Pagamento, Registros de Pessoal e Recolhimento de Encargos 

Sociais. 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Recursos Logísticos 

SITUAÇÃO ATUAL Em andamento. 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

68/2013. Verificação dos Processos Licitatórios realizados pela 

EPE no Exercício 2013. 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Recursos Logísticos 

SITUAÇÃO ATUAL Em andamento. 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

74/2013. Avaliação dos Resultados Consignados das 

Demonstrações Financeiras de 2013. 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Recursos Financeiros 

SITUAÇÃO ATUAL 
Sem recomendações – Conformidade dos registros e resultados 

apurados. 

 

 

 

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.  

 

Registra-se que houve maior dedicação de recursos no apoio ao desenvolvimento de rotinas, 

na avaliação de processos e no assessoramento à Diretoria Colegiada, em função da estrutura e do 

papel principal da Auditoria Interna da EPE, que é garantir a observância dos princípios básicos da 

administração pública, em especial da economicidade e legalidade, sempre atuando de forma 

proativa. 
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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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9.4. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93 

 

9.4.1. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 

8.730/93 

 
QUADRO A.9.4.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA 

EPE, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

Detentores de Cargos e 

Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 

Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 

Entregar a DBR 

Posse ou Início 

do Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR - - - 

Entregaram a DBR - - - 

Não cumpriram a obrigação - - - 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 89 50 217 

Entregaram a DBR 89 50 217 

Não cumpriram a obrigação - - - 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

a) 18 empregados foram ingressos e egressos no exercício, assim, constam em duplicidade nas colunas “Posse 

ou início do exercício de cargo, emprego ou função”, e “Final do exercício, cargo, emprego ou função”. 
b) Na coluna “Final do exercício financeiro” constam os empregados que permaneceram na Empresa no final 

do exercício, excluindo-se os 71 empregados que ingressaram no exercício e que em 31/12/13 permaneciam 

Empresa (89 empregados ingressos menos 18 empregados egressos = 71 empregados), não havendo assim, 

dados em duplicidade com as demais colunas.  

 

Em 2013, 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 2013, todos empregados  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 Física”. 

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. 
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9.5 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 

 

Em 2013 foi identificado o desvio de 03 (três) equipamentos projetores de imagem 

instalados no auditório e salas de reunião da EPE. Instaurada a competente Comissão de 

Sindicancia, concluiu-se pela responsabilidade de agente terceirizado integrante de contrato de 

prestação de serviços regularmente licitado. A empresa responsável foi notificada a recolher o valor 

estimado do dano causado por seu funcionário e solicitou o ressarcimento em três parcelas mediante 

retenção dos valores apurados - total de R$ 4.800,00 - em faturas vincendas. 

 
QUADRO A.9.5 – MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO EM 2013 

Casos de dano 

objeto de 

medidas 

administrativa

s internas 

 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

       Dispensadas   Não remetidas ao TCU 

Débito 

< R$ 

75.000 

 

Prazo         

> 10 

anos 

Outros 

Casos* 

 

Arquivamento Não 

enviadas > 

180 dias do 

exercício 

instauração* 

Remetid

as ao 

TCU 

 

Recebimen

to Débito 

Não 

Comprova

ção 

Débito <  

R$ 75.000 

1 1     1   1     

 

9.6 ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV 

 

9.6.1. 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, encontram-se nos anexos I e 

II: 

 

10. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

10.1 DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO AO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

PARA FINS DE SOLICITAÇÕES, RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS, SUGESTÕES, ETC., 

CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ESTATÍSTICAS SOBRE O 

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS. 

  

Embora a EPE não preste serviços diretamente ao cidadão, disponibiliza em seu site vários 

canais de comunicação com a sociedade, como, por exemplo, um link específico denominado “Fale 

Conosco” (http://www.epe.gov.br/faleconosco/Paginas/default.aspx) para esclarecimentos, dúvidas 

ou sugestões, sobre diversos assuntos, tais como: leilões, mercado, estudos, licitações, concursos, 

etc. que são respondidos através do e-mail fornecido pelo cidadão, dentro do menor prazo possível. 

 

 Ademais, através do link de Acesso à Informação, disponível no nosso sítio eletrônico a 

partir da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, qualquer pessoa tem acesso ao “Pergunta 

http://www.epe.gov.br/faleconosco/Paginas/default.aspx
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Frequentes” com uma série de esclarecimentos sobre os assuntos que corriqueiramente eram 

questionados. 

 

Ainda, através do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC da Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE é possível efetuar o pedido de informação das seguintes formas: a) via e-mail 

(sic@epe.gov.br); b) presencialmente: de 9h às 12h / 14h às 17h, no Escritório Central da EPE na 

Cidade do Rio de Janeiro, localizado na Av. Rio Branco, 1, 10º andar, Centro; c) por telefone: 

através do número (21) 3512-3399; d) via correspondência: aos cuidados do Serviço de Informação 

ao Cidadão da EPE; e) por meio do site do e-SIC: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/ , 

garantindo ao solicitante uma senha para acompanhamento do pedido. 

 

 No ano de 2013, conforme relatório abaixo, a EPE respondeu 100% dos pedidos 

encaminhados através desses canais de comunicação.  

 

   

Relatório de Pedidos de Acesso à Informação e Solicitantes 
(*) Informações adicionais para o correto entendimento do relatório podem ser encontradas na última seção. 

 

                             

    

Órgão(s) de referência 
 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

 

    

                     

                             

      

Período de consulta: 1/2013 a 12/2013 
 

                             

                             

        

1. Quantidade de pedidos de acesso à informação 
 

                             

      

Quantidade de Pedidos: 90 Média mensal de pedidos: 7,50 

 

   

mailto:sic@epe.gov.br
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/
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Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação 

Mês Número de pedidos Evolução mensal  

Janeiro/2013 14 - 

Fevereiro/2013 7 -50% 

Marco/2013 12 41.67% 

Abril/2013 13 7.69% 

Maio/2013 8 -38.46% 

Junho/2013 3 -62.5% 

Julho/2013 6 50% 

Agosto/2013 7 14.29% 

Setembro/2013 4 -42.86% 
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Outubro/2013 4 0% 

Novembro/2013 6 33.33% 

Dezembro/2013 6 0% 

TOTAL: 90  

MÉDIA: 7,50  
 

                             

  

2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação 
 

 

                             

     

Status do pedido Quantidade 

Respondidos 90 

 

          

                             

     

 

       

                             

     

Características dos pedidos de acesso à informação 

Total de perguntas: 161 Total de solicitantes: 70 

Perguntas por pedido: 1,79 
Maior número de pedidos 

feitos por um solicitante: 
6 

  
Solicitantes com um único 

pedido: 
57 
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Temas das solicitações (Top 10) 

Categoria e assunto Quantidade % de Pedidos 

Trabalho - Profissões e ocupações 30 33,33% 

Indústria - Recursos energéticos 23 25,56% 

Trabalho - Política trabalhista 8 8,89% 

Indústria - Política e gestão industrial 7 7,78% 

Ciência, Informação e Comunicação - Informação - Gestão, 

preservação e acesso 
4 4,44% 

Meio ambiente - Gestão de meio ambiente 4 4,44% 

Economia e Finanças - Administração financeira 3 3,33% 

Governo e Política - Administração pública 2 2,22% 

Indústria - Produção Industrial 2 2,22% 

Pessoa, família e sociedade - Assistência e desenvolvimento 

social 
2 2,22% 

 

  

                             

  

3. Resposta aos pedidos de acesso à informação 
 

  

                             

     

Tempo médio de resposta: 6,26 dias 
 

           

                             

   

Prorrogações: Quantidade 

 1 
 

% dos pedidos 

1,11% 
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Motivos de negativa de respostas 

Descrição Quantidade % % de pedidos 

Dados pessoais 3 42,857% 3,33% 

Informação sigilosa de acordo com 

legislação específica 
2 28,571% 2,22% 

Processo decisório em curso 1 14,286% 1,11% 

Pedido incompreensível 1 14,286% 1,11% 

TOTAL: 7 100,000% 7,78% 
 

  

                             

       

Meios de envio de resposta 

Meio Quantidade % de pedidos 

Pelo sistema (com avisos por email) 51 56,67% 

Correspondência eletrônica (e-mail) 36 40,00% 

Correspondência física (com custo) 3 3,33% 
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4. Perfil dos solicitantes 
 

 

                             

        

Tipos de solicitante 

Pessoa Física 63 90,00% 

Pessoa Jurídica 7 10,00% 
 

            

                             

      

Localização dos solicitantes 

Estado # de solicitantes % dos solicitantes # de pedidos 

CE 1 1,59% 1 

DF 11 17,46% 12 

ES 1 1,59% 1 

GO 3 4,76% 3 

MA 1 1,59% 1 

MG 2 3,17% 2 

PE 2 3,17% 2 

PR 1 1,59% 1 

RJ 26 41,27% 40 

RO 2 3,17% 3 

RS 2 3,17% 2 

SC 2 3,17% 3 

SP 14 22,22% 17 
 

 

                             

       

Outros países 1 1,59% 1 
 

 

       

Não Informado 1 1,59% 1 
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Perfil dos solicitantes pessoa física 
 

              

                             

         

Gênero 

M 58,73% 

F 33,33% 

Não Informado 7,94% 
 

 

Escolaridade 

Ensino Superior  42,86% 

Pós-graduação 19,05% 

Mestrado/Doutorado 19,05% 

Não Informado 14,29% 

Ensino Médio 4,76% 
 

         

                       

                             

         

Profissão 

Servidor público federal 19,05% 

Estudante 15,87% 

Outra 15,87% 

Empregado - setor privado 14,29% 

Não Informado 12,70% 

Pesquisador 9,52% 

Profis. Liberal/autônomo 4,76% 

Jornalista 3,17% 

Servidor público estadual 1,59% 

Servidor público municipal 1,59% 

Empresário/empreendedor 1,59% 
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Perfil dos solicitantes pessoa jurídica 
 

             

                             

        

Tipo de pessoa jurídica 

Não Informado 42,86% 

Outro 28,57% 

Org. Não Governamental 14,29% 

Empresa - grande porte 14,29% 
 

      

                             

10.2. MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS OU 

CLIENTES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS RESULTANTES DA ATUAÇÃO DA 

UNIDADE. 

Não se aplica a EPE. 

 

10.3 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE EVENTUAIS PESQUISAS DE OPINIÃO 

FEITAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS COM CIDADÃOS EM GERAL, 

SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE OU USUÁRIOS DOS PRODUTOS E 

SERVIÇOS RESULTANTES DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

Não se aplica a EPE. 

 

 

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 

 Em 31 de dezembro de 2012 1.636.398 

 Adições (baixas) 217.143 

 (-) Amortização -716.306 

Em 31 de dezembro de 2013 1.137.235 
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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 
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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 2013 e 2012 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 das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado.  

  

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 RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE 
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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 

2000 CT-EPE-019/2012 150.000,00 7/8/2013 
Fundo de Imprensa 

Nacional 

Serviço de Distribuição de 

Publicidade Legal. 
51.074,79 

2000 CT-EPE-010/2011  86.000,00 11/8/2013 
Empresa Brasil de 

Comunicação S/A 

Serviço de Distribuição de 

Publicidade Legal em 

veículos de imprensa, exceto 

diário oficial. 

49.026,96 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e Superintendência de Recursos Financeiros 
*Código 2000 – Administração da Unidade 

 

 

 

Obs.: 1 - Nos valores liquidados estão inclusos os valores de Restos a Pagar “Não Processados Pagos” e “Processados Pagos”. 
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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 2009, por força do Art. 41 do Regulamento Específico do Plano de Previdência da 

Eletros para a Empresa de Pesquisa Energética. 

 

O Plano CV EPE, ao completar quatro anos de sua implantação, conta com 242 participantes 

vinculados, ou seja, 82,03% dos 295 elegíveis, além de 30 autopatrocinadores.  Quanto ao seu 

patrimônio apresentou um incremento de 26,5 %, uma vez que, em dezembro de 2012 era de R$ 

23,4 milhões e ao final de 2013 passou a ser de R$ 29,6 milhões. 

 

Seguem as informações acerca da entidade fechada de previdência complementar 

patrocinada: 

   

1) Nome: Eletros  

2) Razão Social: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS 

3) CNPJ: 34.268.789/0001-88 

4) 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: 30.560.085,40 

b) Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: 2.244.050,93 

c) Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora: 2.246.695,90 

d) Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora: 89.369,53* 

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 31/12/2013, 

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 

 

g) Síntese da manifestação da Secretaria de Previdência Complementar: 

 

Informamos que, de acordo com a legislação vigente, que dispõe que a entidade fechada de 

previdência complementar deve enviar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

- PREVIC, na forma estabelecida, até o dia 31 de março do exercício subsequente, as 

Demonstrações Contábeis Consolidadas do exercício juntamente com os Pareceres de envio 

obrigatório já submetidos aos Órgãos de Administração e Fiscalização da ELETROS e enviados 

àquela Superintendência, via Portal de sistemas, o que já ocorreu dentro do prazo legal, que findou 

em 31/03/2014, motivo por que não possuímos a Manifestação da SPC respectiva, que acreditamos 

fora derrogada. Principalmente porque a fiscalização da PREVIC, que extinguiu a antiga SPC, é 

fundamentada na metodologia de Supervisão Baseada em Riscos com o monitoramento constante 

das informações disponibilizadas por meio do Portal, e foco maior na prevenção. 

 

 

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. 

 

A Política de Investimento de 2013, baseada na Nota Técnica DFI-/GAA-138/12 de 

05/12/12, ANEXO I, está em conformidade com a Resolução 3792/2009 e atende as expectativas 

dos participantes e patrocinadora, pois está compatível com o cenário atual. 

 
Fonte: ELETROS 

 

5) Conclusões contidas no relatório da auditoria independente;  

 

O parecer constante do Relatório dos Auditores Independentes – Fernando Motta & 

Associados – sobre as Demonstrações Contábeis, em 31 de dezembro de 2013, 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 31/12/2013, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC. 
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6) Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de gestão e 

nos dois anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais resultados 

deficitários; 

Item novo necessário, conforme portaria TCU 175/2013. 

 

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 14,56% (7,28% para os participantes e 7,28% para a patrocinadora) enquanto na 

avaliação atuarial anterior o percentual era de 15,26% (7,63% para os participantes e 7,63% 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 sobrecarga administrativa incidente sobre as contribuições normais equivale a 4,00%. 

Adicionalmente, poderá incidir sobrecarga administrativa sobre o Patrimônio de Plano. Não será 

aplicada sobrecarga administrativa sobre as contribuições extraordinárias. 

 

Com relação à contribuição para benefícios não programáveis, em função de estudos 

realizados pela Entidade, a mesma será reduzida de 12% para 10,5% das contribuições básicas do 

participante e patrocinadora, devendo ser reavaliado anualmente, podendo ser majorada, mantida ou 

reduzida, conforme resultado do estudo. Os principais fatores que impactam no resultado de tal 

estudo são os sinistros ocorridos, o desempenho dos investimentos, a movimentação cadastral de 

participantes, entre outros.  
 

 

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. 
 

Informamos que não houve ação de fiscalização direta pela PREVIC no ano de 2013 na 

ELETROS e que todos os questionamentos foram feitos por meio de ofícios. 

 

Quanto as ações de fiscalização por parte dessa Patrocinadora, a EPE realizou auditoria na 

ELETROS, sendo os resultados apresentados através do Relatório de Auditoria_PE-001-2013-CV 

EPE-ELETROS_2012, onde não foram encontradas irregularidades que gerassem recomendações 

de melhoria. 
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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. 
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As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 

 


