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Exercício: 2018

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre  01.01.2018 e 31.12.2018 pelos responsáveis das áreas  auditadas,  especialmente
aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. A Auditoria Anual de Contas objetivou avaliar a eficácia,  a  eficiência,  a  economicidade e a  conformidade da aplicação dos recursos
públicos e os principais resultados alcançados pela Unidade na gestão das atividades e dos programas de governo. O escopo da auditoria está evidenciado
no Relatório de Auditoria n° 201901071.

3. Considerando as evidências do Relatório de Auditoria, a opinião da Unidade de Auditoria Interna Governamental é a certificação pela
REGULARIDADE, por inexistência de achados de auditoria com impactos relevantes que comprometam os objetivos da Unidade.

4. Apesar da opinião pela regularidade do exercício de 2018, a auditoria registrou achados relevantes, que não comprometeram a gestão, com
oportunidades de melhoria na formulação de estratégias; na execução e avaliação das iniciativas estratégicas; no sistema de mensuração de desempenho
em nível estratégico; no gerenciamento de riscos corporativos; na identificação das causas e medidas de tratamento de riscos estratégicos; na integração
dos processos organizacionais ao planejamento por meio de mapeamento e gestão; e na normatização das etapas e dos prazos de elaboração do Plano
Decenal de Energia-PDE. Para esses achados de auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. Complemento a manifestação sobre os atos de gestão com as seguintes observações:

6. A finalização do PDE 2027 e os preparativos para o Plano Nacional de Energia-PNE 2050 evidenciaram as ações da EPE em viabilizar sua
Missão de realizar estudos e pesquisas de alto nível para subsidiar o Planejamento Energético, de forma a gerar valor à sociedade. Contudo, embora a
gestão de 2018 tenha seguido os comandos do Planejamento Estratégico (2016-2019), há necessidade de ações permanentes para potencializar seus
resultados.

7. Como boas práticas de gestão, ressalte-se as ações para implementar a Gestão de Riscos, notadamente a matriz de riscos corporativos, as
normas complementares e os eventos para conscientização da temática, como o Seminário "É Tempo de Gestão de Riscos".

8. Na parte operacional, atestou-se a qualificação da equipe responsável pelo Programa da Expansão da Transmissão-PET, Plano de Expansão
de Longo Prazo-PELP e Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás-ZNMT, assim como a infraestrutura tecnológica de suporte para confecção
desses  produtos,  notadamente  quanto  a  rastreabilidade  e  confiabilidade  das  informações.  Oportunamente,  a  implantação  da  EPE  quanto  aos
aperfeiçoamentos sugeridos pela auditoria no desenvolvimento do PET e do PELP reflete o comprometimento da Unidade quanto a melhoria da gestão.

9. Posto isso, não obstante o encaminhamento pela regularidade da gestão , anote-se a importância de se serem adotadas medidas saneadoras
em relação às fragilidades apontadas no parágrafo 4 desde Certificado, visando o contínuo aperfeiçoamento da gestão da Unidade Prestadora de Contas
(UPC).

10. Por fim, assinalo que o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas
no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei nº 8.443/1992, e à posterior remessa ao
Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema.
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DIRETOR DE AUDITORIA DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA
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