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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/AM,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201701182, e consoante 
o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pela Amazonas Distribuidora de Energia S/A – AmE. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21/06 a 20/07/2017, por meio de 
testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame 
e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 
que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 
contém o detalhamento das análises realizadas, consistindo, assim, em subsídio ao 
julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         
www.portaldatransparencia.gov.br 

2 
 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram estruturados, 
preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias, organizados em títulos e 
subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam diretamente. 
Posteriormente, se apresentam as informações e as constatações que não estão 
diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
14 de dezembro de 2016, entre Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas 
– CGU-R/AM e a Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas – SECEX/AM, 
foram efetuadas as seguintes análises: 

Item do 
Anexo II à 
DN/TCU nº 

156/2016 

Avaliações contempladas no Relatório de Auditoria  

 

1. 

Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora da 
conta (UPC), da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 
da IN/TCU nº 63/2010 com as normas e orientações que regem a elaboração de 
tais peças. 

 

 

2. 

Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto 
à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no plano 
plurianual (PPA) como de responsabilidade da UPC auditada, dos objetivos 
estabelecidos no plano estratégico, da execução física e financeira das ações da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) vinculadas a programas temáticos, identificando 
as causas de insucessos no desempenho da gestão. 

 

4. 

Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial:  

f) ações e iniciativas da UPC para substituição de terceirizados irregulares, inclusive 
estágio e qualidade de execução do plano de substituição ajustado com o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

 

6. 

Item 6. Avaliação da gestão de compras e contratações, especialmente no que diz 
respeito à:  

a) regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por 
inexigibilidade e dispensa de licitação, sendo priorizado nesse caso os contratos de 
terceirização de mão de obra e de locação de máquinas e equipamentos; e  

c) qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade de 
compras e contratações.  

                         
15. 

Avaliação da observância, pela unidade prestadora da conta, da ordem cronológica 
dos pagamentos estabelecida pelo art. 5° da Lei 8.666/1993. 
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2.33 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Examinando o Relatório de Gestão/2016, elaborado pela Amazonas Distribuidora de 
Energia S/A, quanto aos itens “Descrição sintética dos objetivos do exercício” e “Estágio 

de implementação do planejamento estratégico” (pg. 37, do relatório), verificou-se que, 
por meio da Portaria/MME n° 420/2016, o Ministério de Minas e Energia – MME 
designou a Amazonas Distribuidora de Energia S/A como responsável pela prestação do 
serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Amazonas, com vistas a 
garantir a continuidade do serviço até 31 de dezembro de 2017 ou até a assunção de novo 
concessionário, o que ocorrer primeiro. Ou seja, a Companhia passou a atuar não como 
concessionária de serviço público, mas como “prestadora temporária dos serviços de 

distribuição de energia elétrica no Estado do Amazonas até que o novo permissionário 
assuma a concessão desse serviço”. Nesse contexto, pelo fato de estar inserida num 
processo de transferência de controle acionário (desestatização) com prazo 
predeterminado para conclusão, a empresa afirma que “não possui elementos técnicos e 

de gestão suficientes para apresentar um planejamento estratégico, visto o horizonte de 
continuidade restrito que vive atualmente”. Sendo assim, são claros os motivos de a UPC 
não apresentar em seu Relatório de Gestão um Plano Estratégico aprovado por instância 
de governança da empresa. 
 
Com o intuito de avaliar os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, analisaram-
se as metas previstas e realizadas em 3 (três) de um total de 10 (dez) Ações desenvolvidas 
em 2016 pela UPC. Foram escolhidas, em razão da materialidade e relevância, três ações 
finalísticas pertinentes ao Programa 2033 “Energia Elétrica”, cujas despesas somadas 
montam R$ 153.897.015,00, representando 46,0 % do total da despesa executada pela 
empresa no exercício de 2016. Observou-se que, no exercício em exame, a execução das 
Ações analisadas é compatível com a missão e os objetivos institucionais da Amazonas 
Distribuidora de Energia S/A. Com relação ao atingimento das metas físicas e financeiras, 
estas Ações apresentaram o seguinte desempenho: 
 
-  Ação 11XU - “Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica – Luz 

para Todos (AM)”: 86,4% da meta financeira e 96,8% da meta física, denotando alto grau 
de cumprimento das metas e eficiência no atingimento do objetivo; 

-  Ação 14L7 – “Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – PPA 2016-

2019 (AM)”: 66,0% da meta financeira e 62,5% da meta física, denotando cumprimento 
regular das metas e eficiência no atingimento do objetivo; e  

-  Ação 3267 – “Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia 

Elétrica no Interior (AM)”: 89,8% da meta financeira e 60,0% da meta física, o que denota 
cumprimento razoável das metas, porém com ineficiência no atingimento do objetivo. 

 
Como principal fator que impediu melhor desempenho da AmE no exercício de 2016, a 
UPC aponta o fato da não renovação da concessão pela Eletrobrás. Além disso, outros 
fatores concorreram para a não realização plena de Ações, como a inadimplência do setor 
elétrico, dificuldades de localização de terrenos dentro das exigências técnicas para a 
implantação de subestações e a suspensão de aporte financeiro pela Eletrobrás, 
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configurando as razões e explicações aludidas pela empresa para o seu irregular 
desempenho orçamentário.  
 
  
##/Fato## 

 
 
2.34 Avaliação da Conformidade das Peças 

Com a finalidade de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da unidade 
auditada, analisaram-se os arquivos enviados por meio do Sistema e-Contas ao Tribunal 
de Contas da União.  
 
Efetuou-se extração no Sistema e-Contas do Relatório de Gestão/2016 elaborado pela 
Amazonas Distribuidora de Energia S/A e, após avaliar seu formato e conteúdo, concluiu-
se que está elaborado em conformidade com as normas e orientações, em especial, com a 
Portaria/TCU nº 59/2017, e com os tópicos de ajuda do Sistema e-Contas.  
 
Após identificar os integrantes do Rol de Responsáveis da Companhia no exercício de 
2016, encaminhado pela UPC ao Sistema e-Contas do TCU, o Controle Interno realizou 
intervenções no formulário eletrônico da peça e seu conteúdo foi considerado adequado 
e, então, homologado. 
 
Quanto aos outros itens de informação, verificou-se no Sistema e-Contas a inserção do 
Relatório da Unidade de Auditoria Interna, do Relatório da Área de Correição, do 
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras (elaborado 
pela empresa KPMG Auditores Independentes), do Parecer do Conselho Fiscal e das 
Declarações de Integridade – uma pertinente aos registros no Sistema de Apreciação e 
Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC e outra quanto às declarações de 
bens e rendas dos servidores obrigados pela Lei nº 8.730/1993. No que se refere aos 
formatos e conteúdos obrigatórios, todos se encontravam em conformidade com as 
normas e orientações.   
   
  
##/Fato## 

 
 
2.35 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Analisaram-se os Acórdãos expedidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no 
período de 2013 a 2016, referentes à Amazonas Distribuidora de Energia S/A, não tendo 
sido identificada, em nenhum deles, determinação específica para que o Controle Interno 
fizesse o acompanhamento. 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.36 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Para fins de verificação foi realizado o levantamento prévio de todas as recomendações 
efetuadas à Amazonas Distribuidora de Energia S/A pelas Unidades de Controle Interno 
da CGU por meio do Sistema Monitor e foram observadas as informações do Relatório 
de Gestão/2016 da UPC sobre o tratamento das recomendações emitidas pela CGU no 
exercício de referência.  Efetuou-se análise do Plano de Providências Permanente – PPP, 
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evidenciando as quantidades de recomendações atendidas e aquelas pendentes de 
atendimento.   
 
Verificou-se um total de 34 recomendações cadastradas no Sistema Monitor desde o 
exercício de 2000 até a época dos exames (julho de 2017). Desse total, 28 foram 
implementadas pela UPC e seis estão sendo monitoradas pelo Controle Interno, com 
prazo de implementação atrasado. Então, verifica-se que a UPC não cumpriu os prazos 
para o atendimento das recomendações da CGU, uma vez que não foram plenamente 
implementadas. Destaca-se que - em nenhum dos casos - a recomendação pendente possui 
impacto na gestão da Amazonas Distribuidora de Energia S/A no exercício sob exame. 
 
Afirma-se que o acompanhamento e o monitoramento das recomendações expedidas pela 
CGU consistem em fator estratégico de governança, elemento essencial de melhoria da 
gestão.    
 
  
##/Fato## 

 
 
2.37 Avaliação do CGU/PAD 

A Companhia utiliza o Sistema CGU-PAD para controle dos processos disciplinares e 
verificou-se que as informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados 
pela Amazonas Distribuidora de Energia S/A, pertinentes ao exercício sob análise, não 
foram regularmente registradas no sistema CGU-PAD.  Assim, houve intempestividade 
no registro das informações no CGU-PAD referentes aos procedimentos disciplinares 
instaurados, denominados de Comissão Executiva de Correição – CEC, estando dessa 
forma em desacordo ao § 3º, do art. 1º, da Portaria CGU nº 1.043, de 24/07/2007. 
   
##/Fato## 

 
 
2.38 Obediência à Ordem Cronológica dos Pagamentos 

Os pagamentos das obrigações referentes a aquisição de bens e serviços obedeceram à 
ordem cronológica da data de suas exigibilidades, tanto no que concerne à data de 
empenho, data de liquidação e os lapsos temporais até o efetivo pagamento. 
Os pagamentos analisados são referentes a seleção amostral, a qual perfaz 2,62% do total, 
composta pelos seguintes processos: 
- IN  091/16 (Valor: R$ 183.540,00/Objeto: 05 disjuntores de 15 KV); 
- IN  124/16 (Valor: R$ 755.904,08/Objeto: Suporte técnico e atualizações de produtos 
Oracle na gestão de banco de dados da Unidade Jurisdicionada); 
- DL 166/16 (Valor: R$ 277.800,00/Objeto 01 NOBREAK - 60 KVA escalável até 100 
KVA); 
- DL 004/15 (Valor: R$: 5.600,00/Objeto: Serviço de recertificação ABNT, NBR e ISO 
10002); 
- PRE 013/16 (Valor: R$ 522.804,00/Objeto: Mídias magnéticas para biblioteca 
automatizada para backup das informações da UJ); 
- PRE 033/16 (Valor: R$ 7.678.088,40/Objeto: Vigilância ostensiva e desarmada no 
interior do estado do Amazonas). 
 
Ademais, averiguou-se, da análise dos processos, que efetivamente existe segregação de 
funções entre fiscal e gestor de contratos. 
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##/Fato## 

 
 
2.39 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Em face da análise realizada nos Controles Internos, na área de compras e contratos da 
Unidade, a equipe de auditoria verificou que a Unidade atingiu o nível de maturidade 
aprimorado, dos controles internos, com 77,27% do total da pontuação, conforme escala 
adotada pela Controladoria-Geral da União. Algumas fragilidades foram apontadas em 
procedimentos específicos quanto a normativos de controle existentes, os quais 
necessitam de aprimoramentos, contudo, sem inviabilizar ou prejudicar as atividades 
reguladas por eles. 
Quanto à regularidade dos processos licitatórios analisados, verificou-se que as compras 
e serviços contratados realizados estão em conformidade ou guardam relação com o 
objetivo/finalidade do Programa/Ação de Governo utilizado para realização da despesa. 
No tocante aos processos do grupo amostral verificado, a Unidade se balizou pela 
legislação de licitações vigente no país, elaborando os editais em consonância com os 
itens obrigatórios exigidos na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Em ambos os processos 
de inexigibilidade e dispensa de licitação, esses itens obrigatórios foram encontrados na 
formalização dos processos, tais como: protocolo, folhas numeradas, requisição de 
compras ou serviços, estimativas de preços, autorização com indicação de recursos 
financeiros, projeto básico, justificativas para as despesas, autorização do gestor, parecer 
da AGU, minuta do contrato, termos de referência, documentos e certidões obrigatórias 
conforme a Lei n° 8.666/93, homologações e adjudicações, publicações no DOU e jornais 
locais, pré-empenho, empenho e Nota Fiscal Eletrônica. 
  
 
  
##/Fato## 

 
 
2.40 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Quanto ao resultado final do processo de substituição de terceirizados irregulares, em 
cumprimento ao Termo de Conciliação Judicial Geral – TCJ, de 05/11/2007, nos autos da 
Ação Civil Pública nº 00810-2006-017-10-00-7, verificou-se que a Companhia não 
cumpriu, de forma global e no prazo estipulado, a meta acordada de substituição dos 
terceirizados em situação irregular por servidores efetivos.  
 
Conforme informado em seu Relatório de Gestão/2016, pg. 121, “Quadro 38 – 
Cronograma de Primarização”, do total previsto de 936 (novecentos e trinta e seis) 
colaboradores a primarizar, ajustado com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MP, a Companhia realizou, no ano de 2015, a substituição de apenas 121 (cento 
e vinte e um), o que representa 13,0 % do programado. Além disso, não houve 
substituição nos anos de 2014 e 2016. 
 
Acerca do total remanescente de substituições, a empresa assim expressa seu 
entendimento (Relatório de Gestão/2016, pg. 122), ipsis litteris:  “Nesse cenário, em que 

o horizonte aponta para repasse dos ativos para a iniciativa privada, a realização do 

concurso público, além do risco de ser inócua, representaria um custo injustificado e 
passivo de responsabilização da autoridade administrativa geradora da despesa”. A 
Companhia entende que o mais adequado será não ir adiante com o prosseguimento da 
substituição dos terceirizados irregulares que restam, uma vez que a privatização da 
Companhia deverá ocorrer até o final do exercício de 2017.   
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Entende-se que a UPC justifica de forma coerente e ponderada o motivo pelo qual não 
deu prosseguimento, no exercício de 2016, à substituição dos terceirizados irregulares 
remanescentes.   
 
Acrescenta-se que, durante os exames referentes à área de Licitações e Contratos, no 
exercício de 2016, a equipe constatou não ter havido licitação ou contratação que tivesse 
por finalidade utilizar de mão de obra para serviços da atividade-fim da Companhia. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 9 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências 
Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados 
os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à 
consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 
Auditoria. 

 

 
Manaus/AM. 

 
Nome:  
Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 
 
Relatório supervisionado e aprovado por:  

_____________________________________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas 
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_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201701182 
 
1 Energia Elétrica 

1.1 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para 

Todos (AM)  

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Efetividade dos Resultados Operacionais 
 
Fato 

 
No intuito de avaliar os resultados quantitativos e qualitativos da gestão no exercício em 
exame, analisaram-se as metas previstas e realizadas relativas a 3 (três) de um total de 10 
(dez) Ações desenvolvidas em 2016 pela UPC, sendo 7 (sete) ações finalísticas e 3 (três) 
da atividade meio. Foram escolhidas em razão da materialidade e relevância, três ações 
finalísticas, pertinentes ao Programa 2033 “Energia Elétrica”, abaixo indicadas, cujas 
despesas somadas montam R$ 153.897.015,00, que representam 46,0 % do total da 
despesa executada pela empresa no exercício de 2016. 
 
O quadro abaixo resume o resultado financeiro de cada uma das ações analisadas. 
 

Quadro – Programa 2033 – Energia Elétrica – Meta Financeira/2016 
Amazonas Distribuidora de Energia S/A – AmE – UG 919817 

Programa 2033 – Energia Elétrica 

 

Ação 

Meta Financeira 

Dotação final 
(R$) 

Despesa 
executada 

(R$) 

Percentual de     
execução       

(%) 
11XU – Ampliação da Rede Rural de 

Distribuição de Energia Elétrica – 
Luz para Todos (AM)  

 
100.103.857,00 

 
86.483.553,00 

 
86,4 

14L7 – Ampliação do Sistema de 
Distribuição de Energia Elétrica – 

PPA 2016-2019 (AM) 

 
91.316.117,00 

 
60.231.428,00 

 
66,0 

3267 – Ampliação da Capacidade do 
Parque de Geração Térmica de 

Energia Elétrica no Interior (AM) 

 
8.000.000,00 

 
7.182.034,00 

 
89,8 

 Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP. 
 
O quadro abaixo resume o resultado físico de cada uma das ações analisadas. 
 

Quadro – Programa 2033 – Energia Elétrica – Meta Física/2016 
Amazonas Distribuidora de Energia S/A – AmE – UG 919817 

Programa 2033 – Energia Elétrica 

 

Ação 

Meta Física 

Meta   
reprogramada 

Produto   
alcançado  

Percentual de     
execução       

(%) 
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11XU – Ampliação da Rede Rural de 
Distribuição de Energia Elétrica – 

Luz para Todos (AM)  

6.850 unidades 
consumidoras 

atendidas 

6.634 unidades 
consumidoras 

atendidas 

 
96,8 

14L7 – Ampliação do Sistema de 
Distribuição de Energia Elétrica – 

PPA 2016-2019 (AM) 

8 sistemas 
ampliados 

5 sistemas 
ampliados 

 
62,5 

3267 – Ampliação da Capacidade do 
Parque de Geração Térmica de 

Energia Elétrica no Interior (AM) 

5 obras    
executadas 

3 obras 
executadas 

 
60,0 

 Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP. 
 
Avaliando-se os resultados quantitativos e qualitativos, temos:  
 
Com relação à Ação 11XU - “Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia 

Elétrica – Luz para Todos (AM)”, constata-se que o atingimento da meta financeira foi 
de 86,4% e da meta física de 96,8%, denotando alto grau de cumprimento das metas e 
eficiência no atingimento do objetivo.   
 
Quanto à Ação 14L7 – “Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – 

PPA 2016-2019 (AM)”, verifica-se que o atingimento da meta financeira foi de 66,0% e 
da meta física de 62,5%, denotando cumprimento regular das metas e boa eficiência no 
atingimento do objetivo. 
 
Por último, observou-se que a Ação 3267 – “Ampliação da Capacidade do Parque de 

Geração Térmica de Energia Elétrica no Interior (AM)” atingiu 89,8% da meta financeira 
e apenas 60,0% da meta física, o que denota cumprimento razoável das metas, porém com 
ineficiência no atingimento do objetivo. 
 
Como principal fator que impediu melhor desempenho da Companhia no exercício de 
2016, a UPC aponta o fato de que a não renovação da concessão pela Eletrobrás levou a 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL a emitir “orientações para a elaboração 

do Plano de Prestação Temporária dos Serviços de Distribuição - PPTSD, com vistas a 

demonstrar as ações e projetos necessários para o período de outubro de 2016 a 
dezembro de 2017”, o que entende ser priorização de projetos. Além disso, outros fatores 
concorreram para a não realização plena de Ações, como a inadimplência do setor 
elétrico, dificuldades de localização de terrenos dentro das exigências técnicas para a 
implantação de subestações e a suspensão de aporte financeiro pela Eletrobrás (pg. 43, do 
Relatório de Gestão/2016). 
 
Assim, denotam-se suficientes as razões e explicações aludidas pela empresa para o seu 
irregular desempenho orçamentário.  
 
  
##/Fato## 

1.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Registro intempestivo, no Sistema CGU-PAD, das informações referentes aos 
procedimentos disciplinares instaurados. 
 
Fato 

 
Em análise inicial, verificou-se divergência entre o quantitativo de registros referentes 
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aos procedimentos disciplinares instaurados cadastrados no Sistema CGU-PAD, no total 
de 17 (dezessete), e as informações do Relatório de Correição integrante do Relatório de 
Gestão/2016 da Amazonas Distribuidora de Energia S/A, que abrangiam 20 (vinte) 
procedimentos, no exercício de 2016. Em seguida, constatou-se que os procedimentos 
abaixo, apontados no Relatório de Correição, não estavam cadastrados no CGU-PAD, em 
desacordo ao § 3º, do art. 1º, da Portaria CGU nº 1.043, de 24/07/2007. 
 

1. PD nº 194/2016 – Instauração: 07/07/2016 – Nota Técnica de Instauração PRCR 
nº 025/2016; 

2. PD nº 221/2016 – Instauração: 12/08/2016 – Nota Técnica 1º Prorrogação PR nº 
022/2016; e 

3. PD nº 5.275/2016 – Instauração: 07/11/2016 – Portaria de Instauração PR nº 
058/2016. 

    
##/Fato## 

Causa 

 
Fragilidades nas rotinas de controle sobre o registro no Sistema CGU-PAD dos processos 
disciplinares instaurados pela Companhia.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Solicitou-se esclarecimento para o fato por meio da Solicitação de Auditoria – SA nº 
201701182/02, de 22/06/2017. Encaminhado por e-mail de 28/06/2017, o Gerente da 
Área de Correição em exercício, mediante Nota Técnica PRCR-057/2017, de 23/06/2017, 
assim se pronunciou, ipsis litteris:          
 
“Em resposta a solicitação de auditoria cujo item Avaliação - CGU-PAD apontou 

divergência entre o número de Processos Disciplinares cadastrados no Sistema CGU-

PAD e as informações do Relatório de Correição Integrante do Relatório de Gestão/2016 

da Amazonas Distribuidora de Energia S/A, temos a informar o seguinte: 

 

O PD nº 194/2016, foi instaurado em 07/07/2016 por meio da RES - 194/2016 e 

devidamente publicada no Boletim Interno nº 258/2016. Trata-se nesse caso, de uma 

Comissão Executiva de Correição - CEC, criada com a finalidade de apurar fatos 

referente à denúncia de violação do Programa de Compliance às Leis Anticorrupção. 

Este processo foi julgado e sua Portaria publicada no Boletim Interno nº 287/2016 de 

04/11/2016. Posteriormente, foram publicadas portarias acerca do julgamento dos 

Recursos Administrativos interpostos pelos empregados penalizados. Cabe informar que 

este processo foi o primeiro processo realizado por esta Gerência de Correição no 

formato CEC, por isso, surgiram dúvidas na época sobre o cadastro ou não do referido 

processo no Sistema CGU-PAD, após averiguação, constatamos que equivocadamente, 

deixamos de proceder ao cadastramento deste processo. 

 

O PD n° 221/2016, foi instaurado em 12/08/2016 por meio da RES-221/2016 e 

devidamente publicado no Boletim Interno n° 267/2016. Na ocasião, a comissão foi 

instaurada para apurar denúncia envolvendo relação entre empresas prestadoras de 

serviços participantes do Pregão Eletrônico PRE n° 165/2015. Este processo foi julgado 

conforme a Portaria PR nº 008/2017 publicada no Boletim Interno 307/2017 de 

24/02/2017. Cabe aqui informar que, a exemplo do PD 194/2016, este processo também 

foi instaurado no formato Comissão Executiva de Correição - CEC, também no mesmo 
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período da apuração do processo supracitado. Equivocadamente, deixamos de proceder 

ao cadastramento deste processo no Sistema CGU-PAD. 

 

Quanto ao PD nº 5.275/2016, foi instaurado em 07/11/2016, por meio da Portaria PR nº 

058/2016, devidamente publicada no Boletim Interno nº 288/2016. Trata-se de uma 

comissão formada para apurar responsabilidades apontadas no Relatório Final da 

Comissão Executiva de Correição. Este processo teve seu julgamento publicado no 

Boletim Interno nº 297/2016, por meio da Portaria PR nº 080/2016. A exemplo dos outros 

dois processos, este também deixou de ser cadastrado por equívoco. 

 

Informamos que todas as providências foram tomadas por esta Gerência de Correição, 

no sentido de sanar as pendências apontadas pela Auditoria da Controladoria Geral da 

União - CGU. Informamos ainda o envio das evidências do cadastramento no Sistema 

CGU-PAD, dos Processos Disciplinares apontados pela Auditoria, anexas a esta Nota 

Técnica”.   

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A Companhia reconhece que, em razão de dúvidas quanto a fazer ou não o cadastramento, 
deixou de fazê-lo.  Nesse sentido, entende hoje que deveriam ter sido informados no 
CGU-PAD à época e encaminha em anexo arquivos que mostram o cadastramento dos 
processos em tela, ocorrido em 23/06/2017. Por fim, confirmou-se o registro dos 
processos nessa data. 
 
Dessa forma, constatou-se que a UPC vem registrando de forma intempestiva, no Sistema 
CGU-PAD, as informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adequar procedimento de rotina que garanta o cadastramento de forma 
tempestiva das informações no Sistema CGU-PAD, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam. 
 
 
1.1.2.2 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação da Conformidade das Peças do Relatório de Gestão 
 
Fato 

 
Quanto à avaliação da conformidade dos formatos e conteúdo do Relatório de 
Gestão/2016 enviado pela UPC ao Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União – 
TCU, não foram verificados incoerências ou inconsistências relevantes.  
 
Comenta-se a inserção do “Relatório dos Auditores Independentes sobre as 

Demonstrações Financeiras”, elaborado pela empresa KPMG Auditores Independentes, 
das “Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2016”, elaborada pela 
Amazonas Distribuidora de Energia S/A e do Parecer do Conselho Fiscal, num total de 
118 páginas, presentes como Apêndice ao Relatório de Gestão/2016, embora iguais 
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arquivos constem da parte “Relatórios, pareceres e declarações”, no Sistema e-Contas do 
TCU.  
 
De forma geral, conclui-se que o Relatório de Gestão/2016 da Amazonas Distribuidora 
de Energia S/A está estruturado em conformidade com as normas e orientações, em 
especial, com a Portaria/TCU nº 59/2017, que trata das “orientações para a elaboração 

do relatório de gestão, rol de responsáveis, demais relatórios, pareceres, declarações e 

informações suplementares para a prestação de contas referentes ao exercício de 2016”, 
e de acordo com os tópicos de ajuda do Sistema e-Contas. 
 
  
##/Fato## 

1.1.3 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

1.1.3.1 INFORMAÇÃO 

 
Atuação do TCU 
 
Fato 

 
Em pesquisa ao Portal do Tribunal de Contas da União – TCU, acerca dos Acórdãos que 
continham determinações expedidas à Amazonas Distribuidora de Energia S/A, obteve-
se, no período de 2013 a 2016, o seguinte quadro de ocorrências:  
 
Quadro – Acórdãos (*) do TCU à Amazonas Distribuidora de Energia S/A – 2013 a 2016 

Acórdão/TCU 

nº Ano Colegiado Tipo  

Determinação ao 

Controle Interno 

5.709 2016 1ª Câmara Representação Não há 

1.400 2016 Plenário Auditoria Operacional Não há 

1.273 2016 Plenário Monitoramento Não há 

532 2016 Plenário Representação Não há 

2.648 2015 Plenário Auditoria Não há 

2.522 2015 Plenário Auditoria Operacional Não há 

2.164 2015 Plenário Auditoria de Conformidade Não há 

1.478 2015 Plenário Representação Não há 

1.524 2015 1ª Câmara PC 2010 Não há 

1.256 2015 Plenário Monitoramento Não há 

1.175 2015 Plenário Auditoria  Não há 

33 2015 2ª Câmara PC 2011 Não há 

3.440 2014 2ª Câmara Representação Não há 

2.244 2014 Plenário Representação Não há 

1.020 2014 Plenário Auditoria Operacional Não há 

353 2014 Plenário Auditoria Operacional Não há 

2.017 2013 Plenário Denúncia Não há 

1.284 2013 Plenário Auditoria Operacional Não há 

Fonte: Portal http://portal.tcu.gov.br/  
(*): Acórdãos que continham determinação expressa à Amazonas Distribuidora de Energia S/A.  
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Analisou-se cada um desses acórdãos exarados à Amazonas Distribuidora de Energia S/A 
e verificou-se que em nenhum deles consta determinação específica para que o Controle 
Interno faça o acompanhamento. 

  
##/Fato## 

1.1.4 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

1.1.4.1 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de publicação oficial da relação dos empregados terceirizados 
dispensados em função dos provimentos dos cargos.  
 
Fato 

 
A Companhia admitiu, em 2015, 121 (cento e vinte e um) servidores concursados para 
substituir terceirizados irregulares que estavam diretamente relacionados à atividade-fim 
da Amazonas Distribuidora de Energia S/A – AmE. Constatou-se a publicação no Diário 
Oficial da União – DOU dos editais de convocação dos candidatos classificados no 
concurso público. Porém, a Portaria Interministerial MP/CGU nº 494, de 18/12/2009, em 
seu art. 1º, determinava que “os atos de nomeação de candidatos aprovados em concurso 

público cuja autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tenha 

como fundamento o cumprimento das disposições do Termo de Conciliação Judicial 

celebrado entre a União e o Ministério Público do Trabalho no âmbito da Ação Civil 

Pública nº 00810-2006-017-10-00-7, serão precedidos de publicação, no Diário Oficial 

da União, da relação dos empregados terceirizados que serão dispensados em função 
dos provimentos dos cargos autorizados.” Assim, verificou-se que a empresa não 
atendeu essa exigência.    
##/Fato## 

Causa 

 
Fragilidades nas rotinas de controle sobre os processos de pessoal realizados. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Solicitou-se esclarecimento para o fato por meio da Solicitação de Auditoria – SA nº 
201701182/06, item 1, de 01/08/2017. Mediante a Nota Técnica/DGP nº 248, de 
04/08/2017, o Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas assim respondeu, ipsis 

litteris:    
 
“Com relação ao item 1, informamos que a empresa não possui nos seus procedimentos 

a publicação, no Diário Oficial da União - DOU, dos atos referentes a mão de obra 

terceirizada, limitando-se a publicar os atos relativos ao quadro próprio”.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A Companhia reconhece que deixou de fazer a publicação exigida pela Portaria 
Interministerial MP/CGU nº 494, de 18/12/2009.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar a publicação, no Diário Oficial da União, da relação dos 
empregados terceirizados que foram dispensados em função dos provimentos dos cargos. 
 
 
2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         
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2.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
REGULARIDADE DA DISPENSA 
 
Fato 

 
A partir da lista disponibilizada pela CTA nº 06/2017, de 28 de junho de 2017, contendo 
a relação dos certames licitatórios realizados pela Amazonas Distribuidora de Energia 
S.A, foram selecionados, tendo em vista critérios de criticidade e materialidade, os 
seguintes processos realizados sob fundamento de dispensa de licitação: 
 
- DL 166/16 
Objeto: 01 Nobreak 60 Kva escalável até 100 Kva e módulos de baterias para expansão 
de autonomia. 
Valor: R$ 277.800,00. 
Vencedora: PROINFO Produtos de Informática LTDA. 
Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
- DL 004/15 
Objeto: Serviço de recertificação na ABNT, NBR e ISSO 10002 de Gestão da Qualidade, 
Satisfação de Clientes e Diretrizes para o Tratamento de Reclamações nas Organizações. 
Valor: R$ 5.600,00. 
Vencedor: TUV Rheinland do Brasil LTDA. 
Fundamento legal: art. 24, inciso II, § único da Lei 8.666/93.  
 
Em ambos os casos houve o enquadramento legal, a regularidade fiscal e trabalhista, a 
qualificação econômico-financeira, a publicação, a existência de parecer dos setores 
técnico e jurídico e demais itens. Não foram identificas impropriedades ou irregularidades 
nos processos em exame. 
  
##/Fato## 

2.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Regularidade da Inexigibilidade 
 
Fato 

 
A partir da lista disponibilizada pela CTA nº 06/2017, de 28 de junho de 2017, contendo 
a relação dos certames licitatórios realizados pela Amazonas Distribuidora de Energia 
S.A, foram selecionados, tendo em vista critérios de criticidade e materialidade, os 
seguintes processos realizados sob fundamento de inexigibilidade de licitação: 
 
- IN - 091/16 
Objeto: 05 disjuntores de 15 KV para a Subestação Redenção 69/13,8 KV do Sistema de 
Distribuição da Eletrobras/Distribuição Amazonas. 
Valor: R$ 183.540,00 
Vencedor SIEMENS LTDA. 
Fundamento legal: art. 25, inciso I da Lei 8.666/93. 
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- IN - 124/16 
Objeto: Serviços de suporte técnico e disponibilização de atualização de produtos Oracle 
utilizados na gestão dos bancos de dados para atender a Amazonas Distribuidora de 
Energia SA. 
Valor: R$ 755.904,08. 
Vencedor: Oracle do Brasil Sistemas LTDA. 
Fundamento legal: art. 25, caput da Lei 8.666/93. 
 
Em ambos os casos houve o enquadramento legal, a regularidade fiscal e trabalhista, a 
qualificação econômico-financeira, a publicação, a existência de parecer dos setores 
técnico e jurídico e demais itens. Não foram identificas impropriedades ou irregularidades 
nos processos em exame. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Certificado: 201701182 
Unidade(s) Auditada(s): MANAUS ENERGIA S/A 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 
Município (UF): Manaus (AM) 
Exercício: 2016 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e 
31/12/2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 
resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre 
a gestão da unidade auditada. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 
gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- Registro intempestivo, no Sistema CGU-PAD, das informações referentes aos 
procedimentos disciplinares instaurados. (item 1.1.2.1); 
 
- Ausência de publicação oficial da relação dos empregados terceirizados dispensados em 
função dos provimentos dos cargos. (item 1.1.4.1). 
 
4.  Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram 
recomendadas medidas saneadoras. 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

Manaus (AM), 15 de setembro de 2017. 
 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas 

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 
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Parecer de Dirigente do 
Controle Interno.  
 
 
 
  
##/Fato## 

Parecer: 201701182 
Unidade Auditada: Manaus Energia S.A. 
Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia 
Município/UF:  Manaus (AM) 
Exercício: 2016 
Autoridade Supervisora: Ministro Fernando Coelho Filho 
 

 

1. Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 
2016, da Manaus Energia S.A. (Amazonas Distribuidora S.A.), expresso a seguinte 
opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações 
formulados pela equipe de auditoria. 

 

2. Quanto aos avanços mais significativos da gestão avaliada, no exercício de 2016, 
merecem destaque os seguintes fatos, de acordo com o Relatório de Gestão: 

 

2.1. No segmento de distribuição, a empresa aplicou recursos da ordem de R$ 206 milhões 
voltados para a redução das perdas técnicas e comerciais na capital e no interior do 
Estado e para a realização de obras de ampliação, expansão e modernização em linhas 
e subestações, como destaque para a extensão de 13,81 km de alimentadores em 
subestações existentes de 69 kV, recondutoramento de 20 km de alimentadores 
(subestações de 69 kV existentes), extensão de redes de distribuição (MT e BT) e 
regularização de 1.624 unidades consumidoras em situação irregular. 

 

2.2. Quanto ao Programa Luz para Todos - PLpT, 6.634 unidades consumidoras foram 
contempladas com o recebimento de energia elétrica, com investimentos da ordem de 
R$ 86 milhões. 

2.3. Por fim, foram investidos R$ 19 milhões nos programas de qualidade ambiental e de 
infraestrutura e apoio em empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica no Estado do Amazonas. 

 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 
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3. A seguir são listados fatos que, no entendimento do órgão de controle interno, 
impactaram a gestão da unidade no exercício de 2016 e/ou representaram situações 
que a expuseram a riscos adicionais. 

 

3.1. Fragilidades em relação a registros intempestivos no Sistema CGU-PAD das 
informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados. 

 

3.2. Ausência de publicação oficial da relação dos empregados terceirizados 
dispensados em função dos provimentos dos cargos por servidores concursados. 

 

4. As principais causas estruturantes dos fatos identificados pela equipe de auditoria e 
as respectivas recomendações exaradas para mitigação dos riscos deles decorrentes 
são as seguintes: 

 

4.1. No que tange aos fatos identificados nos registros intempestivos no CGU-PAD, 
constataram-se fragilidades nas rotinas de controle sobre o registro no referido 
sistema dos processos disciplinares instaurados pela Companhia. Assim, foi 
recomendado à unidade que adeque os procedimentos de rotina, com o fim de 
garantir o cadastramento de forma tempestiva das informações no Sistema CGU-
PAD, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência do fato ou ato 
de que tratam.   

 

4.2. Com relação à ausência de publicação oficial da relação dos empregados 
terceirizados, verificaram-se fragilidades nas rotinas de controle sobre os 
processos de pessoal realizados. Dessa forma, foi recomendado à unidade que 
providencie a publicação, no Diário Oficial da União, da relação dos empregados 
terceirizados que foram dispensados em função dos provimentos dos cargos por 
concursados.  

 

5. No que se refere ao Plano de Providências Permanente, após levantamento prévio de 
todas as recomendações existentes, sejam aquelas decorrentes das Auditorias Anuais 
de Contas, sejam as que resultaram de avaliação de assuntos específicos, verificou-se 
que 06 (seis) recomendações sem impacto na gestão encontram-se em 
monitoramento, com prazo expirado para providências.  

 

6. Quanto à qualidade e suficiência dos controles internos administrativos da unidade na 
área de compras e contratações, os exames realizados evidenciaram fragilidades em 
procedimentos específicos relacionados a normativos de controle existentes, os quais 
necessitam de aperfeiçoamento, contudo, sem inviabilizar ou prejudicar 
relevantemente as atividades da área.  

 

7. No que tange à implementação de práticas administrativas que impactaram 
positivamente a gestão da unidade em suas operações no exercício 2016, a Amazonas 
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Distribuidora iniciou o projeto de Implantação da Gestão Integrada de Riscos 
Corporativos em consonância com os riscos priorizados pela Eletrobras Holding. Além 
disso, a empresa investiu R$ 1,4 milhão em 682 ações educacionais voltadas aos 
colaboradores de seu quadro próprio.  

 

8. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 
8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, 
art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 
conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 
supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 
inseridas no Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União (TCU), com vistas à 
obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 
posterior remessa ao TCU por meio do referido sistema. 

 

Brasília/DF, 21 de setembro de 2017. 

 

_________________________________________________ 

Diretor de Auditoria de Estatais 


