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PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) 

 

 

EXERCÍCIO 2018 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Auditoria Interna da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, consoante 

disposição contida no § 6º, do art. 15 do Decreto no 3.591, de 6/9/2000, com a redação que lhe foi 

dada pelo Decreto n° 4.304, de 16 de julho de 2002, apresenta opinião sobre a Prestação de Contas 

Anual correspondente ao exercício 2018, em observância à IN/TCU n º 63, de 01 de setembro de 

2010, e nº 72, de 15 de maio de 2013, das Decisões Normativas TCU nºs 170, de 19 de setembro de 

2018, e 172 de 17 de dezembro de 2018 e da Portaria TCU nº 369, de 17 de dezembro de 2018. 

 

 

II – PARECER DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - 

SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES E DOS RESULTADOS QUE FUNDAMENTARAM A 

OPINIÃO 

 
 

a) Recomendações/orientações expedidas pela Auditoria Interna 

 

Verificamos que as recomendações/orientações expedidas por esta Auditoria Interna no 

período em análise foram objeto de ações com vistas ao seu atendimento. Em alguns casos houve a 

necessidade de ações complementares e outras análises, que ensejaram a concessão de prazo adicional 

para seu atendimento. As peças de análise do atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

estão relatadas no quadro II – Monitoramento das Recomendações – constante do item “d” abaixo. 

 

 

b) Determinações/recomendações expedidas pelo TCU e pelos órgãos do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal 

 

No exercício de 2018, os pedidos de informações e as determinações/recomendações 

expedidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU foram tempestivamente atendidos pela EPE. As 

ações que se encontram em andamento, relativas ao atendimento de recomendações e/ou 

determinações oferecidas por meio de Acórdãos encontram-se destacadas no capítulo específico do 

Relatório de Gestão da EPE, referente às contas do exercício de 2018. 

 

As demandas e solicitações de informações expedidas pela Controladoria Geral da União – 

CGU no exercício de 2018 também foram regular e tempestivamente atendidos pela EPE. 

Adicionalmente houve o acompanhamento das ações para atendimento das recomendações da CGU 

realizadas por meio do Sistema Monitor daquela Controladoria Geral da União, cujos resultados estão 

consignados no capítulo específico do Relatório de Gestão da EPE, referente às contas do exercício 

de 2018.  

 

 

c) Decisões ou recomendações dos Conselhos de Administração e Fiscal 
 

As decisões e/ou recomendações dos conselhos de Administração e Fiscal são objeto de 

acompanhamento sistemático realizado pela Secretaria Geral da EPE, sendo feito o monitoramento e 
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atendimento na reunião seguinte àquela em que são proferidas. No exercício de 2018 não foram 

observadas quaisquer pendências de atendimento. 

 

 

II – OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

a) Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; como é feita a 

escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da 

unidade prestadora de contas (UPC); 

 

A Auditoria Interna é área vinculada ao Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 

único do art. 121, capítulo XIII – Das Unidades de Governança - do Estatuto Social da Empresa, 

aprovado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária, em 13 de dezembro de 2017. 

 

 

O titular da Auditoria Interna é o Auditor Interno, que exerce sua função em regime de tempo 

integral, e tem nível de hierarquia administrativa equivalente ao de Superintendente, conforme 

definido no Regimento Interno da EPE. 

 

 

A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular da Auditoria Interna é submetida, 

pelo Presidente, à aprovação do Conselho de Administração nos termos do Regimento Interno da 

EPE, e encaminhada para aprovação da Controladoria-Geral da União, em conformidade com o § 5º 

ao artigo 15 do Decreto nº 3.591/2000 e observando-se os procedimentos determinados pela Portaria 

CGU nº 2.737/2017. 

 

Em 2018, a equipe da unidade de Auditoria Interna era composta de 1 Auditor Chefe de 

Auditoria (Auditor Interno), 2 Analistas de Gestão Corporativa e 2 Estagiários de Nível Superior. 

 

 

b) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UPC 

identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 

minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes; 

A partir dos exames realizados observamos que o sistema de controle interno da EPE 

apresenta um nível de maturidade intermediário, conforme relatamos a seguir considerando os 

componentes que o integram. 

  

No componente Ambiente de Controle, cabe observar que a Empresa vem evoluindo em 

relação às práticas recomendadas, conforme segue: 

 

I. Integridade pessoal e profissional - os princípios e valores éticos a serem seguidos 

pelos profissionais da EPE são traduzidos no Código de Ética, Conduta e Integridade 

da EPE, aprovado em 25 de junho de 2018, nos termos da DCA nº 03/164. O código 

aplica-se aos agentes públicos de forma individual ou coletiva, que, por força de lei, 

contrato ou qualquer outro ato jurídico, prestem serviços à Empresa, sejam de natureza 

permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, direta ou 

indiretamente. Cabe destacar que, em outubro de 2018, por meio da DCA nº 02/168, o 

Conselho de Administração da EPE aprovou a Política de Integridade da Empresa. Em 

consonância com um ambiente ético e íntegro, a Diretoria Executiva aprovou o 

Programa de Integridade da EPE, por meio da Resolução de Diretoria nº 01/458ª, de 11 

de junho de 2018. O Programa de Integridade é uma estrutura de incentivos 
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organizacionais que visa orientar e guiar o comportamento dos agentes públicos de 

forma a alinhá-los ao interesse da sociedade.   

 

 

II. Competência - os profissionais da EPE possuem nível de conhecimento e habilidades 

necessárias para assegurar uma atuação ordenada, ética, econômica, eficaz e eficiente. 

Cabe destacar que, em 2018, a EPE realizou o Programa de Desenvolvimento de 

Lideranças, destinado a todos os empregados que exercem cargos em comissão ou 

funções gratificadas, visando ao alcance de um patamar de excelência em gestão. O 

programa foi executado com ênfase no fortalecimento do alinhamento à missão, cultura 

e valores da organização e do aprimoramento das competências executivas.   

 

 

III. Perfil dos superiores – A direção da EPE tem a sua filosofia e o seu estilo gerencial 

devidamente formalizados em um conjunto de políticas que refletem a atitude 

estabelecida pela alta administração.  

 

 

IV. Estrutura organizacional: Nos trabalhos realizados observamos que na estrutura 

organizacional implantada foi observada uma adequada segregação de funções. Em 

2018 foi implantado o Regulamento Interno de Licitações e Contratos, em 

conformidade com a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais). 

 

 

V. Políticas e práticas de recursos humanos: a EPE possui a sua “Política de Gestão de 

Pessoas”, que estabelece orientações gerais sobre as práticas de Gestão de Pessoas para 

o apoio ao cumprimento da sua Missão e o alcance da Visão da Empresa; Anualmente 

é elaborado o Plano de Capacitação da EPE (PCA) , que é um norteador das ações de 

capacitação, estando alinhado com o Planejamento Estratégico, com a Política de 

Gestão Organizacional, com a Política de Gestão de Pessoas e com as diretrizes da 

Norma de Capacitação, vigentes. 

 

 

Em que pese o fato da estrutura organizacional ser considerada apropriada à natureza das 

atividades da Empresa, ainda é necessário, para o aprimoramento dos controles internos, a conclusão 

das ações para implantação da norma de instrução processual, o aperfeiçoamento da gestão 

documental e o mapeamento dos processos organizacionais.  

 

Quanto ao componente Avaliação de Risco, foi aprovada em 09/04/2018 a norma interna de 

Gestão de Riscos e de Controles Internos - NOG-GRIC-017, estabelecendo as regras que norteiam as 

atividades de Gestão de Riscos e de Gestão de Controles Internos na Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE). Além disso, foi elaborada a Matriz de Riscos Corporativos e Riscos de TI. 

 

No componente Procedimento de Controle, o Guia de Competências estabelece os principais 

níveis de hierarquia das operações de compras e aquisições. Contudo, quanto à gestão dos processos 

organizacionais, existem oportunidades de melhorias relacionadas à automatização dos controles 

relacionados. 

 

No componente Informação e Comunicação, observa-se a ausência de um instrumento 

específico para avaliar se a comunicação interna foi adequada e eficiente, bem como se os 

mecanismos gerais de controle foram percebidos por todos os empregados. A Empresa deve adotar 

ações com a finalidade de ampliar o conhecimento dos mecanismos gerais de controle instituídos, e 
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de conscientizar todo o corpo administrativo das suas respectivas responsabilidades. Esforços vêm 

sendo destinados, com a adoção de uma comunicação institucional interna regular com destaque para 

o Boletim Administrativo, que divulga as principais decisões de Diretoria Executiva e do Conselho 

de Administração. 

 

É importante destacar como um ponto positivo, a atuação da Ouvidoria da EPE, que recebe 

manifestações como sugestões, elogios, reclamações, denúncias e solicitações de providências, além 

de ser responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, proporcionando maior 

transparência às ações da Empresa. A Ouvidoria constitui um dos pilares de Governança Corporativa 

e parte do Programa de Integridade, sensibilizando os dirigentes para o aprimoramento dos serviços 

prestados, das normas, dos procedimentos e das políticas públicas da Empresa.  

 

Entendemos que os controles internos adotados nos níveis de atividades, nas áreas de gestão 

de bens e serviços, gestão de recursos humanos e gestão patrimonial, embora necessitem de 

melhorias, possuem razoável capacidade de identificarem, evitarem e corrigirem falhas e 

irregularidades, bem como minimizarem possíveis riscos. 

 

 

c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela EPE, das 

recomendações da auditoria interna e informações sobre a existência ou não de 

sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos 

da auditoria interna 

 

Após a emissão dos Relatórios de Auditoria, os mesmos são enviados, por correio eletrônico, 

aos respectivos responsáveis, Superintendentes e Diretores das áreas, com a indicação dos pontos de 

auditoria e recomendações, solicitação de providências e o estabelecimento de prazo para 

manifestação. 

 

Periodicamente é realizado “follow-up” das recomendações emitidas nos relatórios de 

auditoria, de forma a verificar o andamento das providências adotadas pelas áreas, necessárias à 

regularização dos pontos de auditoria identificados, observados os prazos estipulados. Desse 

acompanhamento é realizada análise das manifestações e das providências adotadas, emitindo-se 

Notas Técnicas com o resultado das análises e emissão de posicionamento sobre o atendimento ou 

não das respectivas recomendações. 

 

Para as recomendações não atendidas ou aquelas atendidas parcialmente são oferecidas novas 

orientações e prazos, com o devido acompanhamento até o encerramento definitivo da pendência. 

 

A Auditoria Interna planeja automatizar o acompanhamento dos trabalhos realizados a partir 

da aquisição ou do acesso a software público gratuito desenvolvido por outro órgão da administração 

pública. Para consecução desse objetivo tem sido realizados estudos com vistas a viabilizar a 

implantação de um sistema de informação capaz de integrar as atividades e trabalhos de auditoria. 

 

 

 

 

 

d) informações gerenciais sobre a execução do plano anual de auditoria interna do 

exercício de referência das contas; 

Sobre a realização do plano de trabalho da Auditoria Interna no exercício de 2018, 

apresentamos as seguintes informações: 
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De acordo com o PAINT/2018, aprovado pelo Conselho de Administração da EPE, e 

considerando o saldo de auditorias pendentes de 2017, foram realizados os trabalhos de auditoria 

conforme seguem: 

 

 

 Trabalhos de Auditoria Previstos: 

 

Foram previstos 09 (nove) projetos de auditoria no PAINT/2018, conforme relacionados a 

seguir: 

1. PP-01/2018 - Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de Previdência 

Complementar - PLANO CV EPE - Gerido pela EFPC Fundação Eletrobrás de 

Seguridade; 

2. PP-02/2018 - Auditoria de Avaliação do Encerramento do Exercício 2017; 

3. PP-03/2018 - Avaliação do Processo de Estudos e Informações Socioambientais Para 

Subsidiar Planos e Programas de Desenvolvimento Energético Ambientalmente 

Sustentável; 

4. PP-04/2018 - Auditoria de Acompanhamento da Folha de Pagamentos da EPE; 

5. PP-05/2018 - Acompanhamento da Execução do Contrato de Serviço de Consultoria 

Para Realização de Estudos Socioambientais da Bacia do Rio Trombetas – contrato 

CT-EPE-032/2013; 

6. PP-06/2018 - Gestão de Viagens a Serviço e Acompanhamento do Contrato CT-EPE-

018/2014 – Serviço de Fornecimento de Passagens e Hotéis; 

7. PP-07/2018 - Acompanhamento da Prestação de Serviços Técnicos Especializados 

Para a Realização do Projeto META TR-17 - Análise da Eficiência Energética em 

Segmentos Industriais Selecionados. TR-17 - CT-EPE-004/2017; 

8. PP-08/2018 - Auditoria de Compliance e Integridade – Validação da Adequação Dos 

Controles Internos e da Integridade Das Informações Geradas Pela EPE Para 

Informação e Fornecimento de Dados às Diversas Instâncias e Órgãos Externos à 

Empresa e  

9. PP-09/2018 - Avaliação da Remuneração dos Dirigentes. 

 

 

Trabalhos de Auditoria Realizados: 
 

Em 2018, foram concluídos 10 Projetos de Auditoria. Dentre estes, 03 referem-se ao PAINT 

2017; 05 referem-se ao PAINT 2018, além de 02 Projetos Especiais (não previstos no PAINT), 

relacionados a demandas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST 

e da Ouvidoria da EPE, conforme relacionados a seguir: 
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Quadro I – Projetos de Auditoria realizados em 2018 

 
 

Projeto 

 

Assunto 

 

Justificativa 

PP-04/2017 

 

Auditoria do Controle de Patrimônio/ Inventário do Ativo Imobilizado da 

EPE e da execução do Contrato relacionado à prestação de serviços de 

contabilidade e confecção de folha de pagamento – Contrato nº CT-EPE-

002/2013 – Processo nº PE.EPE.024/2012 – Domínio Contabilidade Ltda. 

 

PAINT/2017 

PP-06/2017 

Implementar Ferramenta de Apoio à Decisão para o Planejamento da 

Expansão da Oferta de Energia Elétrica - Auditoria de acompanhamento da 

utilização do software MATLAB. Contrato nº CT-EPE-016/2016 – 

Processo nº IN.EPE.005/2016 – Opencadd Advanced Technology 

Comércio e Serviços Ltda. 

 

PAINT/2017 

PP-07/2017 Auditoria de Acompanhamento da Gestão da Atividade Fim - Realizar 

Planejamento Integrado de Geração e Transmissão. 

 

PAINT/2017 

PP-02/2018 Auditoria de Avaliação do Encerramento do Exercício 2017 

 
PAINT/2018 

PP-05/2018 

Acompanhamento da Execução do Contrato de Serviço de Consultoria Para 

Realização de Estudos Socioambientais da Bacia do Rio Trombetas – 

contrato CT-EPE-032/2013. 

 

PAINT/2018 

PP-06/2018 

Gestão de Viagens a Serviço e Acompanhamento do Contrato CT-EPE-

018/2014 – Serviço de Fornecimento de Passagens e Hotéis 

 

PAINT/2018 

PP-07/2018 

Acompanhamento da Prestação de Serviços Técnicos Especializados Para a 

Realização do Projeto META TR-17 - Análise da Eficiência Energética em 

Segmentos Industriais Selecionados. TR-17 - CT-EPE-004/2017 

 

PAINT/2018 

PP-09/2018 Avaliação da Remuneração dos Dirigentes 

 
PAINT/2018 

PE 001/2018 Solicitação da SEST - avaliação 13º dirigentes conforme decreto 2.355/87. 

 
Solicitação - SEST 

PE 002/2018 Avaliação de denúncia. OUVIDORIA 

 

 

Foram ainda realizadas as análises de justificativas / acompanhamento da implementação 

das recomendações dos relatórios da Auditoria Interna, a seguir relacionados: 

 

Quadro II – Monitoramento das recomendações  

 
Projeto Assunto Recomendações 

Emitidas 

Situação 

AJ-PP-

03/2017 

Atendimento à recomendação do relatório de auditoria PP -

03/2017- Auditoria de Acompanhamento de Contrato de 

Locação do imóvel  

 

5 5-Atendidas 

AJ-PP- 

04/2017 

Atendimento à recomendação do relatório de auditoria PP-

04/2017 – Auditoria do Controle de Patrimônio/ Inventário do 

Ativo Imobilizado da EPE e da execução do contrato 

relacionado à prestação de serviços de contabilidade e 

confecção de folha de pagamento 

 

6 6-Atendidas 

AJ-PP-

05/2017 

Atendimento às recomendações do relatório de auditoria PP -

05/2017- Auditoria de Acompanhamento dos Contratos 

vinculados à formação das bases de dados de preços dos 

gasodutos. 

6 

4- Atendidas 

2-Parcialmente 

Atendidas 
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Projeto Assunto Recomendações 

Emitidas 

Situação 

 

AJ-PP- 

07/2017 

Auditoria de Acompanhamento da Gestão da Atividade Fim - 

Realizar Planejamento Integrado de Geração e Transmissão. 
5  5-Vincendas 

AJ-PP- 

06/2018 

Gestão de Viagens a Serviço e Acompanhamento do Contrato 

de Serviço de Fornecimento de Passagens e Hotéis. 
6 6-Vincendas 

AJ-

09/2018 

Atendimento à recomendação do relatório de auditoria PP -

09/2018- Avaliação de Limites de Remuneração dos 

Dirigentes da EPE – 2017-2018 e da respectiva Nota Técnica 

nº 02/2018. 

 

1 
1-Parcialmente 

Atendida 

 

29 

 15  Atendidas 

 3 Parcialmente    

11 Vincendas 

 

 
 

 

 

 

Trabalhos de Auditoria Previstos e não realizados ou não concluídos 
 

Dos Projetos de Auditoria originalmente previstos no PANT/2018, 04 (quatro) deles não 

foram concluídos:  

 

1. PP 01/2018 - Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de Previdência 

Complementar - PLANO CV EPE - Gerido pela EFPC Fundação Eletrobrás de 

Seguridade Social – ELETROS. 

 

2. PP 03/2018 - Avaliação do Processo de Estudos e Informações Socioambientais Para 

Subsidiar Planos e Programas de Desenvolvimento Energético Ambientalmente 

Sustentável. 
 

3. PP 04/2018 - Auditoria de Acompanhamento da Folha de Pagamentos da EPE. 
 

4. PP 08/2018 - Auditoria de Compliance e Integridade – Validação da Adequação dos 

Controles Internos e da Integridade das Informações Geradas Pela EPE para 
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Informação e Fornecimento de Dados às Diversas Instâncias e Órgãos Externos à 

Empresa.     
 

 

Distribuição das horas de trabalho por atividades da Auditoria Interna 
 

Considerando as horas líquidas realizadas, ou seja, excluídas as ausências ocorridas por 

motivo de férias, licenças, temos 6.659 horas (85,99% das horas brutas do exercício), das quais foram 

aplicadas 3.401 horas para auditoria (51,07 % das horas líquidas do exercício). 

 

A seguir apresentamos um quadro com o detalhamento das horas utilizadas para o exercício 

de 2018 em relação a cada uma das atividades efetivamente realizadas: 

 

Distribuição de horas por atividade 

  % 

TOTAL BRUTO – HORAS 7.744 100 

Férias, licenças e ausências 1.085 14,01 

TOTAL LÍQUIDO – HORAS 6.659 85,99 

 
 

 
DISTRIBUIÇÃO DE HORAS POR ATIVIDADE 

 
% 

Total Líquido – Horas disponíveis 

 
6.659 100 

Capacitação 

 
366 5,50 

Assessoramento à administração 

Atendimento de solicitações especiais da Administração; participação 

em reuniões; leitura técnica, análises, demandas externas pontuais. 

1.547 23,25 

Atividades Administrativas da Auditoria Interna 

Preparação do PAINT / RAINT; gestão de pessoas; etc. 
540 8,10 

Atendimento aos Órgãos de Controle Externo e Interno 

Atendimento de solicitações, diligências, fiscalizações e auditorias 
209 3,15 

Acompanhamento da implementação das recomendações dos 

Órgãos de Controle e dos Conselhos 273 4,09 

Acompanhamento da implementação das recomendações da 

Auditoria Interna 132 2,00 

Coordenação do Processo de Prestação de Contas 

 
191 2,85 

Auditorias Especiais 

Avaliação de Remuneração de Dirigentes; outras análises solicitadas.   
279 4,18 

Auditoria 

Projetos Programados. 
3.122 46,88 

 

 



 

 9 

Obs.: Foram realizadas 3.401 horas em projetos de auditoria que, somadas a 1.547 horas de Assessoramento à Administração e a 482 

horas de apoio aos trabalhos de fiscalização e ao acompanhamento da implementação das recomendações e determinações dos órgãos 

de controle, perfazem um total de 5.160 horas (81%) executadas em trabalhos vinculados à nossa atividade principal. 

 

 

Fatos relevantes que impactaram na organização da unidade de auditoria interna e na 

realização das auditorias 

 

A Auditoria Interna da EPE conta com uma equipe reduzida, constituída por 1 Auditor Chefe, 

2 Analistas de Gestão Corporativa e 2 estagiários. Devido ao significativo aumento de nossas 

responsabilidades, especialmente considerando a inserção das novas regras estabelecidas nos 

normativos emitidos nos últimos exercícios, há grande necessidade de treinamento e capacitação para 

a execução dos trabalhos de forma mais ágil e eficiente. É de conhecimento público a grande carência 

de recursos orçamentários e financeiros pelo qual passa a Administração Pública e isso não é diferente 

no âmbito da EPE, razão pela qual não foram obtidos os recursos necessários ao desenvolvimento 

ótimo das nossas ações de capacitação. 

 

Assim priorizamos nossas ações de treinamento, realizando o que fora possível frente aos 

recursos existentes. 

 

Há que se destacar a necessidade de implantação de sistemas de acompanhamento das 

recomendações e de gerenciamento das atividades de Auditoria. Procedemos ao estudo para definição 

de possíveis sistemas existentes e/ou do desenvolvimento de um sistema internamente, porém 

rebatemos na mesma dificuldade no que diz respeito aos recursos orçamentários e financeiros. 

 

 

 

 

6%

23%

8%

3%
4%

2%

3%4%

47%

Distribuição de Horas Trabalhadas 

Capacitação

Assessoramento à administração

Atividades Administrativas da
Auditoria Interna
Atendimento aos Órgãos de
Controle Externo e Interno
Recomendações dos Órgãos de
Controle e dos Conselhos
 Recomendações da Auditoria
Interna
Coordenação do Processo de
Prestação de Contas
Auditorias Especiais

Auditoria
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e) informações sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis, demonstrando as 

eventuais inconsistências verificadas, bem como a estratégia e os procedimentos 

adotados para a verificação. 

 

Na forma do disposto no § 3º do art. 177 da Lei das Sociedades por Ações, as demonstrações 

contábeis foram auditadas por auditores independentes – Aguiar Feres Auditores Independentes S/C 

– que expressaram sua opinião por meio da emissão de relatório, certificando que as referidas 

demonstrações, no que se refere à posição patrimonial e financeira, do desempenho das operações e 

dos fluxos de caixa da empresa, em 31 de dezembro de 2018, foram elaboradas, em todos os aspectos 

relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

A Auditoria Interna auditou as respectivas Demonstrações, também emitindo Parecer 

integrante do processo de aprovação das contas, manifestando-se diante do exposto na referida peça 

que as Demonstrações Financeiras da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, relativas ao exercício 

de 2018, estava em plenas condições de serem submetidas à apreciação do Conselho de 

Administração para aprovação. 

 

 

 

III - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/EXERCÍCIO DE 2018 

 

 

Examinado o conteúdo das informações incorporadas ao Relatório de Gestão da EPE, que 

representa a sua Prestação de Contas do exercício findo em 2018, verificou-se que todos os elementos 

de que tratam as IN/TCU n º 63, de 01/09/2010, e nº 72, de 15/05/2013, as Decisões Normativas TCU 

nºs 170, de 19 de setembro de 2018, e 172 de 17 de dezembro de 2018 e da Portaria TCU nº 369, de 

17 de dezembro de 2018, bem como as orientações contidas o Sistema e-Contas, estão devidamente 

observados, representando de forma fidedigna os atos e fatos da gestão. 

 

 

 

IV - CONCLUSÃO 

 

 

Os comentários oferecidos nessa peça demonstram que os atos praticados não 

comprometeram a gestão dos administradores no período em comento. 

 

Em nossa opinião, o Relatório de Gestão da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, relativa 

ao exercício de 2018, está em condições de ser submetido à apreciação do Órgão/Unidade do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal, do Tribunal de Contas da União e da sociedade em 

geral.  

 

 

 

Rio de Janeiro - RJ, 31 de maio de 2019. 
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