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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 
Exercício: 2017 
Município: Porto Alegre - RS 
Relatório nº: 201800652 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 
 

 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/RS,  
 
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800652, 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 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 
(CGTEE). 
 
1. Introdução 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 25 a 29 junho de 2018, no Centro 
Administrativo da empresa, localizado no município de Candiota/RS, 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. 
 
2. Resultados dos trabalhos 
 
De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 
13 de março de 2018, entre Controladoria Regional da União do Estado do Rio Grande 
do Sul e a SECEX-RS do Tribunal de Contas da União (TCU), foram efetuadas as 
seguintes análises em conformidade com o estabelecido no Anexo II da DN-TCU nº 
163/2017: 
 
Item 1: Avaliação da conformidade das peças 
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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 
63/2010 com as normas e orientações que regem a elaboração de tais peças. 
 
Item 2: Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão 
Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à 
eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA como de 
responsabilidade da UPC auditada, dos objetivos estabelecidos no plano estratégico, da 
execução física e financeira das ações da LOA vinculadas a programas temáticos, 
identificando as causas de insucessos no desempenho da gestão. 
 
Item 3: Avaliação dos indicadores de desempenho da gestão 
Avaliação dos indicadores instituídos pela UPC para aferir o desempenho da sua gestão, pelo 
menos, quanto à:  

a) capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação que a UPC 
pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão;  

b) capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por 
intermédio de séries históricas;  

c) confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, avaliando, 
principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação é 
transparente e replicável por outros agentes, internos ou externos à UPC;  

d) facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de compreensão dos resultados 
pelos usuários da informação;  

e) razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios da medição 
para a melhoria da gestão da unidade.  

 
Adicionalmente, foram incluídos pelo Controle Interno no escopo da presente Auditoria 
os seguintes itens para verificação: 
 
Item 4: Atuação do TCU 
Verificação de determinações e/ou recomendações do TCU à UPC (Unidade Prestadora de 
Contas), que contenham determinação específica à CGU para acompanhamento. 

Item 5: Atuação da CGU 
Verificação da existência de recomendações pendentes de atendimento pela UPC até o 
final do exercício em análise, independentemente do exercício em que se originaram, 
analisando as eventuais justificativas do gestor para o não atendimento das 
recomendações, bem como as providências adotadas, principalmente quanto às 
recomendações que tenham maior impacto na gestão da unidade. 
 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da CGTEE, verificou-se que a Unidade 
inseriu no Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União todas as peças demandadas 
nos incisos I, II e III do art. 13 da Instrução Normativa (IN) TCU nº 63/2010, a saber: 
 
I - Rol de responsáveis; 
II - Relatório de gestão; e 
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III - Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar 
sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de contas. 
 
A partir daí, passou-se a analisar o conteúdo das referidas peças, verificando a existência 
das informações exigidas para a unidade auditada, conforme itens a seguir:  
 
I – Rol de Responsáveis 
 
O rol de responsáveis constante da prestação de contas da CGTEE no e-Contas 
corresponde à Diretoria Executiva da CGTEE, órgão executivo de administração e 
representação ao qual incumbe, dentro da orientação traçada pela Assembleia Geral e pelo 
Conselho de Administração, assegurar o funcionamento regular da CGTEE, competindo 
a cada Diretor, na sua área de atuação, planejar, coordenar e executar as atividades da 
sociedade com vistas à realização do seu objeto social. Dessa forma, os dirigentes 
integrantes do órgão executivo da Unidade constam no rol de responsáveis, habilitando-
se como responsáveis pela gestão, na forma requerida pela IN nº 63, art. 10, bem como 
pela DN nº 163/2017 e orientações do Sistema e-Contas. 
 
Quanto aos períodos de gestão dos responsáveis arrolados no rol, verificou-se não 
constarem informações referentes a períodos de afastamento no decorrer do exercício, 
quando, conforme § 2º do art. 27 do Estatuto Social da CGTEE, é previsto substituição 
pela forma determinada pelos membros da própria Diretoria Executiva.  
 
Dessa forma, solicitou-se que a Unidade informasse os períodos de afastamento dos 
responsáveis ocorridos no exercício de 2017, complementando-se as informações 
conforme quadro a seguir. 
 
Quadro – Períodos de afastamento dos integrantes do Rol de Responsáveis da CGTEE 
no exercício 2017. 
 

CPF (Cargo) Período de afastamento Substituto 
***.563.410-** 

(Diretor Presidente) 
02/05/2017 a 21/05/2017 ***.985.860-**  

 (Diretor de Geração) 
 

***.985.860-**  
(Diretor de Geração) 

20/02/2017 a 23/02/2017 ***.563.410-** 
 (Diretor Presidente) 

***.716.060-**  
(Diretor de Operação) 

24/07/2017 a 28/07/2017  
e 

 13/11/2017 a 22/11/2017 

***.563.410-** 
 (Diretor Presidente) 

***.773.280-**  
(Diretor Administrativo) 

20/03/2017 a 24/03/2017 ***.089.410-** 
 (Diretora de Finanças) 

Fonte: Resposta da Solicitação de Auditoria nº 201800652/06, mediante CE APR-0008/2018 - 09/07/2018. 
 
Verifica-se constar os dados obrigatórios de cada responsável, especificados no sistema 
e-Contas, conforme previsto no art. 11 da IN TCU 63/2010, com exceção daqueles 
previstos no inciso IV do referido artigo, visto que não há no Sistema e-Contas os campos 
disponíveis para informar sobre atos formais de nomeação, de designação ou de 
exoneração. Dessa forma, a UPC está dispensada de informar sobre a identificação dos 
atos formais de nomeação, designação ou exoneração, pois consta no e-Contas a seguinte 
informação: "4. O e-Contas não contempla os dados previstos no inciso IV do art. 11 da 
IN TCU 63/2010, significando que as UPC estão dispensadas de informar sobre a 
identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração. 5. Caso seja 
necessária a identificação dos atos relacionados no parágrafo anterior para fins de 
responsabilização, o órgão de controle interno ou a unidade técnica do TCU deverá fazer 
a solicitação da informação por outra via pertinente, fora do sistema e-Contas ". 
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Em face das análises realizadas, conclui-se que o rol de responsáveis está em 
conformidade com a legislação e com as orientações do Sistema e-Contas. 
 
II - Relatório de Gestão 
 
A análise do Relatório de Gestão (RG) teve o objetivo de avaliar se as informações 
apresentadas estão estruturadas de acordo com o que está definido nos tópicos de ajuda 
do sistema e-Contas e no Anexo II da DN 161/2017. 
 
Verificou-se que o RG contém todos os itens previstos no sistema e-Contas aplicáveis à 
Unidade, em geral estruturados conforme previsto no sistema e nas normas que o regem.  
 
III - Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar 
sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de contas 
 
Constam da prestação de contas da CGTEE as informações suplementares previstas no 
artigo 3º da DN-TCU nº 161/2017 aplicáveis à Unidade. Verifica-se que os pareceres e 
declarações apresentados estão, em geral, estruturados de acordo com o que está definido 
nas normas e nas orientações para sua elaboração. 
  
##/Fato## 

2.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A presente análise consiste em responder a seguinte questão de auditoria: Os indicadores 
instituídos e utilizados pela UPC para aferir o desempenho da sua gestão atendem, 
principalmente, os critérios de: Completude, Comparabilidade, Confiabilidade, 
Acessibilidade e Economicidade ? 
 
A CGTEE firmou novo Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE) com a 
Eletrobras Holding em 22 de dezembro de 2016, no qual foram estabelecidas metas 
qüinqüenais de indicadores vigentes no período de 2017 a 2021, que servem de alicerce 
para a busca contínua dos seguintes objetivos: 

(i) Promover maiores níveis de eficiência e eficácia, propiciando melhores 
resultados empresariais; 

(ii) Atingir metas e resultados, ajustados para cada exercício, aferidos por 
indicadores específicos e quantificados; 

(iii) Buscar a excelência de gestão corporativa; 
(iv) Manter resultado econômico-financeiro positivo e crescente; e 
(v) Cumprir as condições estabelecidas no Contrato de Concessão em vigor, bem 

como das resoluções e outras determinações estabelecidas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL e a legislação em geral.  

 
De acordo com o estabelecido na Cláusula Sexta, especificamente no seu subitem 6.1 “A 
Controlada somente terá acesso a novos recursos da Eletrobras (financiamentos, 
empréstimos ou aportes de capital) e à implementação da estrutura ótima de capital, 
após a celebração do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE e a 
manutenção da condição de adimplência com o citado instrumento.” 
 
No total são monitorados pela empresa dezessete indicadores, sendo oito indicadores 
econômico-financeiros, um indicador operacional e oito indicadores de gestão, 
governança e socioambientais. Verificou-se que todos os indicadores utilizados pela 
CGTEE estão vinculados ao referido Contrato (especificados no Anexo I do instrumento) 
e atendem aos seguintes critérios: 
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a) Completude (capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação 
que a empresa pretende medir). 
b) Utilidade (capacidade para retroalimentar o processo de tomada de decisão gerencial, 
e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão). 
c) Comparabilidade (capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao 
longo do tempo, por intermédio de séries históricas; estabilidade). 
d) Confiabilidade (confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do 
indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, 
processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou 
externos à unidade). 
e) Acessibilidade (facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 
compreensão dos resultados pelo público em geral). 
f) Economicidade (razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos 
benefícios para a melhoria da gestão da unidade). 
 
De acordo com as cláusulas contratuais avençadas é obrigação tanto da CGTEE quanto 
da Eletrobras avaliarem periodicamente a pertinência e a consistência dos citados 
indicadores de desempenho, propondo alterações e inclusões que entenderem necessárias, 
com as devidas justificativas. 
 
No período objeto dos exames, verificou-se que a CGTEE não atingiu as metas propostas 
dos indicadores econômico-financeiros e operacionais, conforme consignado em item 
específico do presente Relatório. Os indicadores refletem um desempenho operacional 
ruim e uma grave situação econômico-financeira, sendo que as metas de desempenho 
fixadas no CMDE se mostraram superestimadas, ou seja, distanciadas, em grande 
magnitude, das possibilidades atuais de atingimento pela Companhia. 
  
##/Fato## 

2.3 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Com o objetivo de verificar e informar o atendimento aos Acórdãos e Decisões efetuadas 
pelo TCU e suas consequências na gestão da Unidade, foi proposta a seguinte questão de 
auditoria: “Caso existam determinações/recomendações do TCU à CGTEE, que 
contenham determinação específica à CGU para acompanhamento, as mesmas foram 
atendidas ?” 
 
Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União, não foram identificados Acórdãos 
ou Decisões da Corte referentes à empresa no exercício de 2017. Tal consulta coincide 
com a informação consignada pela CGTEE em seu Relatório de Gestão (Exercício 2017), 
especificamente na página 107. Por fim, registre-se que nos dois exercícios anteriores 
(2015 e 2016), o TCU não exarou determinações dirigidas à CGTEE que devessem ser 
acompanhadas pelo Órgão de Controle Interno. Dessa forma, não foi realizada avaliação 
do cumprimento por parte da Companhia de determinações e/ou recomendações 
decorrentes de Acórdãos e Decisões do TCU.  
  
##/Fato## 

2.4 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

O Órgão de Controle Interno optou por incluir a avaliação do cumprimento das 
recomendações emitidas por ele considerando as seguintes questões de auditoria:  
(i) A Unidade mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações 
emanadas pela CGU ?  e 
(ii) Existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão da 
Unidade ?  
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A fim de responder às questões propostas, foi realizado o levantamento prévio de todas 
as recomendações efetuadas pela CGU, por meio do Sistema Monitor, decorrentes das 
ações de controle, independentemente do exercício em que se originaram. A consulta ao 
Monitor, realizada em 03 de julho de 2018, identificou a existência de quatorze 
recomendações na situação “monitorando", o que coincide com a informação consignada 
pela empresa em seu Relatório de Gestão (Exercício 2017), especificamente na página 
108. 
 
Constatou-se que no período objeto dos exames, a CGTEE mantinha uma rotina de 
acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela CGU no exercício, 
liderada especialmente pela unidade auditoria interna da empresa, responsável pela 
compilação das informações oriundas de diversas áreas e pela atualização do Sistema 
Monitor. 
 
Em face dos exames ora realizados, do total de quatorze recomendações, quatro 
consideram-se não atendidas ou parcialmente atendidas (as quais continuarão sendo 
monitoradas) e que impactaram na gestão da empresa. Elas se referem aos atos de 
fiscalização e/ou supervisão da Entidade Fechada de Previdência Complementar 
(Fundação CEEE), conforme casos descritos a seguir. 
 
Verificou-se, no período objeto dos exames, que a CGTEE ainda não realiza atividades 
efetivas de fiscalização e/ou supervisão junto à Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC – Fundação CEEE) que administra o Plano Único da CGTEE. Tal 
assertiva é decorrente da análise do atendimento das recomendações consignadas no 
Sistema Monitor, oriundas do Relatório de Auditoria de Acompanhamento CGU-
Regional/RS nº 201603163, das quais quatro ainda se encontram pendentes de pleno 
atendimento conforme casos relatados a seguir. 
 
1.1.1.4 - Falta de ações de fiscalização e supervisão da Eletrobras CGTEE junto a EFPC. 
Recomendação: “Instituir uma supervisão efetiva no âmbito da Patrocinadora, criando 
uma área, comissão, grupo de trabalho ou outra alternativa, com característica 
multidisciplinar, integrada, por exemplo, pela auditoria interna, pelos participantes da 
CGTEE no Comitê de Acompanhamento do Plano (CAP) e por outros colaboradores com 
experiência e/ou formação na temática, que possam contribuir para a supervisão efetiva, 
ou seja, não se limitando à atuação da auditoria interna legalmente prevista na Resolução 
CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016.” 
 
Situação Verificada: A conjuntura de mudanças organizacionais da empresa que 
culminou com a transferência da sede administrativa para Candiota/RS e o desligamento 
de vários colaboradores, como, por exemplo, todos os membros da auditoria interna da 
empresa desligados, prejudicou a implementação da recomendação. Conforme 
informação inserida pela empresa no Sistema Monitor, será providenciada contratação de 
empresa para lhe auxiliar na melhoria/implantação de controles relacionados aos valores 
repassados à Entidade Fechada de Previdência Complementar, conforme mencionado no 
Memorando DFGB - 293/2017, de 21/11/2017.  
Analisando-se o processo PE 18600054, instaurado em 20 de novembro de 2017, que 
trata da referida contratação, observa-se que o mesmo se encontra desde 29 de maio de 
2018 aguardando a emissão do pertinente parecer jurídico. Dessa forma considera-se a 
recomendação ainda não atendida. 
 
1.1.1.10 - Impossibilidade de verificação da aderência das despesas administrativas do 
Plano Único CGTEE aos critérios de rateio aprovados pelo Conselho Deliberativo. 
Recomendação: “Implementar mecanismos de controle com vistas a verificar a 
adequabilidade das despesas alocadas ao Plano de Gestão Administrativa do Plano Único 
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CGTEE aos critérios de rateio aprovados pelo Conselho Deliberativo da Fundação CEEE. 
Caso reste evidenciado que os recursos recolhidos a título de taxa de administração 
resultam sistematicamente em montantes muito acima das despesas incorridas pela 
Fundação CEEE com o referido Plano, proceder à revisão do percentual cobrado.”        
 
Situação Verificada: Conforme informação inserida pela empresa no Sistema Monitor, 
será providenciada contratação de empresa de consultoria atuarial para lhe auxiliar na 
melhoria/implantação de controles relacionados aos valores repassados à Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, conforme mencionado no Memorando DFGB - 
293/2017, de 21/11/2017. 
No presente trabalho de auditoria, em resposta ao item 03 da SA 201800652/002, o gestor 
informou: “O processo de contratação de empresa especializada em Consultoria 
Atuarial CGTEE/UPME/0683/2017 encontra-se em fase de conclusão, com previsão de 
realização do pregão entre 11 e 15 de junho.”  
Entretanto, analisando-se o processo PE 18600054 (instaurado em 20 de novembro de 
2017), que trata da referida contratação, observou-se, em 28 de junho de 2018, que o 
pregão ainda não tinha sido realizado e o processo se encontrava desde 29 de maio de 
2018 aguardando a emissão do pertinente parecer jurídico. Dessa forma considera-se a 
recomendação ainda não atendida. 
 
1.1.1.6 - Morosidade na instauração de Processos de Apuração de Responsabilidade - 
PAR, no âmbito da Fundação CEEE. 
Recomendação: Verificar quais desses 7 (sete) processos (instaurados em 01/09/2016) 
possuem vinculação e consequências junto ao Plano Único da CGTEE e, quando da 
conclusão dos mesmos, acompanhar a implementação das medidas neles dispostas.           
Quadro – PAR instaurados na Fundação CEEE em 1º de setembro de 2016. 
 

Caso Descrição Sumária 
LETRAS FINANCEIRAS DO BANCO 
CRUZEIRO DO SUL 

Decretação de falência do Banco em 2012 e 
descumprimento de normativo interno. 

BNY MELLON SUL Energia Estruturado Fundo 
de Investimento em Cotas de fundos de 
Investimento Multimercado crédito privado  

Falta de diligenciamento do gestor do Fundo, 
gerando aplicações em desacordo com as regras 
definidas no regulamento, cobrança de taxa de 
administração em níveis superiores ao contratado, 
bem como aquisição pelos fundos de ativos que 
possuíam indícios de problemas. 

BNY MELLON SUL Energia Fundo de 
Investimento em cotas de fundos de investimentos 
em participações 

Avaliação se houve descumprimento de normativo 
interno 

VINCI SUL Energia Fundo de Investimento em 
Cotas de fundos de investimento em ações  

Avaliação se houve descumprimento de normativo 
interno  

Brasil Energia Renovável FIP  Reflexo de prejuízos nas investidas. 
FUNDO ÓLEO E GÁS FIP Reflexo de prejuízos nas investidas. 

CONTENCIOSO JUDICIAL 
Denúncia Anônima e Relatório de Auditoria 
Externa 

Fonte: Relatório de Auditoria CGU-Regional/RS nº 201603163 
 
Situação Verificada: Somente a partir do recebimento da Solicitação de Auditoria nº 
201800652/003, de 18 de junho de 2018, a CGTEE foi buscar e obter a informação junto 
à Fundação CEEE que os citados PAR ainda não foram concluídos, sem esclarecer o 
motivo da morosidade nem quais dos sete processos possuem vinculação com o Plano 
Único da CGTEE. Dessa forma considera-se a recomendação ainda não atendida. 
 
1.1.1.1  - Não realização de alteração do regulamento do Plano Único da CGTEE 
determinada mediante OFÍCIO Nº 123/2011/ERRS/PREVIC. 
Recomendação: Acompanhar de forma direta a tramitação do processo de alteração do 
regulamento do Plano Único da CGTEE na empresa controladora (ELETROBRAS), no 
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Ministério Supervisor (Ministério de Minas e Energia) e, posteriormente, da Secretaria 
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, de forma a dar pleno 
cumprimento ao disposto no OFÍCIO Nº 123/2011/ERRS/PREVIC. 
 
Situação Verificada: Conforme resposta ao item 04 da Solicitação de Auditoria nº 
201800652/002 “A documentação referente à Alteração de Regulamento do Plano Único 
foi encaminhado pela Eletrobras Holding ao Ministério de Minas e Energia - MME - em 
19.03.2018, Segue Carta em anexo - CTA-PR-01159/2018. Até o momento,  diante de 
cobranças feitas pela CGTEE, temos retorno da Eletrobrás de que a matéria foi 
encaminhada ao SEST e aguarda tramitação interna deste órgão.” Dessa forma, 
considera-se a recomendação ainda não plenamente atendida. 
  
##/Fato## 

2.5 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A empresa possui definidos para sua atuação dois macroprocessos finalísticos, quais 
sejam: “Operação e Manutenção da Geração de Energia” e “Elaboração de Estratégia de 
Comercialização de Energia Existente e Gestão de Contratos”. 
 
Ambos foram definidos em consonância com o Plano Estratégico do Sistema Eletrobras 
e com o Plano Diretor de Gestão das Empresas Eletrobras. O Macroprocesso “Operação 
e Manutenção da Geração de Energia“ Contempla desde o planejamento da produção de 
energia até a gestão do desempenho da produção de energia, objetivando otimizar o 
despacho de energia atendendo aos requisitos técnicos, comerciais e regulatórios, com 
segurança, qualidade e economicidade. Já o outro macroprocesso finalístico contempla 
desde a análise da regulação, passando pela elaboração dos cenários e definição de 
estratégias de comercialização, até a gestão dos contratos, objetivando comercializar 
energia existente minimizando os riscos associados ao processo, otimizando o portfólio 
de contratos e maximizando a receita líquida do negócio. 
 
Com vistas ao cumprimento da missão institucional da empresa, que é “Gerar energia 
elétrica com rentabilidade promovendo o desenvolvimento sustentável”, mediante 
Decreto n° 8.933, de 16 de dezembro de 2016, foi aprovado o Orçamento de 
Investimentos, segmentado por cinco projetos, o qual apresentou baixo índice de 
execução ao longo do exercício de 2017, da ordem de 11,12%, conforme consta em item 
específico do presente relatório, com as devidas justificativas. 
 
A geração de energia elétrica total ao longo do exercício de 2017 (atividade precípua da 
empresa) não atingiu sua meta estabelecida. A geração total foi de 1.589 GWh, que 
representa uma redução de 30% na produção total, comparando-se com o ano anterior. A 
geração no ano da UTE Presidente Médici foi de 162 GWh (80% a menos do que a 
produção em 2016), enquanto que a Fase C, que totalizou 1.427 GWh (variando -3% em 
relação ao ano anterior), conforme demonstrado no quadro a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                  www.portaldatransparencia.gov.br 
9 

Quadro – Geração de energia elétrica comparada com as metas contratuais. 
 

Exercício 2017 

Geração 
(em GWh) 

Fase C 

Geração 
(em GWh) 
UTE Pres. 

Médici 

Geração 
Total 

Meta de 
Geração 
(Energia 

Contratada) 

Diferença 

janeiro 0 59,11 59,11 213,16 -154,05 
fevereiro 34,27 42,23 76,5 213,16 -136,66 
março 203,89 14,96 218,85 213,16 5,69 
abril 108,42 12,69 121,11 213,16 -92,05 
maio 134,02 10,47 144,49 213,16 -68,67 
junho 137,22 7,67 144,89 213,16 -68,27 
julho 163,71 6,92 170,63 106,53 64,1 
agosto 183,79 4,87 188,66 106,57 82,09 
setembro 126,32 3,08 129,4 106,58 22,82 
outubro 143,2 0,37 143,57 106,68 36,89 
novembro 115,17 0 115,17 106,66 8,51 
dezembro 77,08 0 77,08 106,58 -29,5 

Total do Ano 1427 GWh 162 GWh 1589 GWh 1919 GWh -330 GWh 
Fonte: CE APR-0008/2018, de 9 de julho de 2018. 
 
Conforme pode ser observado, a partir de julho de 2017, a empresa obteve êxito na 
redução contratual de 50% de venda de energia. Entretanto, como consequência da baixa 
performance, a empresa ainda teve que arcar ao longo do ano com ressarcimentos pagos 
da ordem de R$ 248.146.000,00. 
 
A disponibilidade de 2017 também ficou inferior ao mesmo período de 2016 em função 
da saída de operação de Unidades da UTE Presidente Médici – Fases A e B. Cabe ressaltar 
que em fevereiro de 2017 ocorreu a retirada de operação da Fase B e dezembro de 2017 
a retirada de operação da Fase A da UTE Presidente Médici em atendimento ao Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado com o IBAMA.  
 
A Usina Nutepa está indisponível desde Setembro de 2011, conforme despacho ANEEL 
n°3.970 de 16.10.2011, que retirou as três unidades de operação comercial, enquanto que 
a Usina de São Jerônimo encontra-se com a operação comercial suspensa conforme 
Despacho ANEEL nº 4.630, de 02/12/2011 (UG1) e Despacho ANEEL nº 2.623, de 
11/07/2014 (UG2 e UG3). 
 
Dessa forma, a partir do presente exercício (2018), a geração será realizada 
exclusivamente pela UTE Candiota III (Fase C), a qual foi afetada negativamente em 
função dos seguintes eventos que restringiram a operação em 2017: 
- Paradas não programadas por problemas nos tubos da caldeira; 
- Vazamento no vapor de selagem da turbina; 
- Também tiveram impacto significativo às indisponibilidades originadas por problemas 
no sistema de acionamento dos moinhos de carvão e pré-aquecedores rotativos de ar. 
 
Tais problemas refletiram diretamente no resultado econômico financeiro do exercício de 
2017, que acumulou um prejuízo de R$ 1.170.463.000,00. Deste montante, R$ 499 
milhões constitui o encargo em 2017 do serviço da dívida junto à Eletrobras Holding. O 
estoque da dívida junto a Controladora, (empréstimos e financiamentos, de curto e de 
longo prazos) apresentou no encerramento de 2017 uma obrigação na ordem de R$ 3,022 
bilhões. A Companhia apresentou um passivo a descoberto de R$ 3,523 bilhões 
salientando-se um adiantamento para futuro aumento de capital de R$ 781 milhões e um 
caixa positivo no encerramento do exercício de 2017 de R$ 59 milhões, enquanto que a 
receita operacional bruta da CGTEE, em 2017, no montante de R$ 589 milhões 
representou uma redução na ordem de 17,55% em relação aos R$ 714,3 milhões 
realizados no exercício anterior. 
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Com vistas à mudança de cenário está previsto para ser realizado, no segundo semestre 
de 2018, o overhaul, que consiste na atividade de revisão geral e de manutenção de grande 
monta a ser realizada na UTE Candiota III – 350 MW, envolvendo todos os equipamentos 
que compõem a Usina. Sua programação e execução são feitas conforme as 
recomendações dos fabricantes desses equipamentos com o objetivo de recuperar 
desgastes, corrigir defeitos e implementar eventuais melhoramentos, previstos e/ou 
identificados, os quais não necessitam de uma parada emergencial da usina. A execução 
do overhaul é necessária para recuperação da capacidade e eficiência projetada da usina 
UTE Candiota III. 
  
##/Fato## 

2. 6 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
3. Conclusão 
 
Conclui-se que os resultados financeiros auferidos pela empresa no último exercício são 
fortemente impactados pelos problemas de disponibilidade de geração de energia elétrica. 
Estima-se que com a revisão geral a ser realizada em breve (2º semestre de 2018) seja 
possível mudar o cenário verificado ao longo dos últimos exercícios. A empresa deve 
adotar as providências no sentido de atender a recomendação constante nos subitem 
1.1.1.1 do presente Relatório. 
 
Por fim, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos 
o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 
 

Porto Alegre/RS. 
 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul 

 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201800652 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Não atingimento de metas vinculadas ao Contrato de Metas de Desempenho 
Empresarial (CMDE). 
 
Fato 

 
Conforme mencionado anteriormente, a CGTEE firmou novo Contrato de Metas de 
Desempenho Empresarial (CMDE) com a Eletrobras Holding em 22 de dezembro de 
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2016, no qual foram estabelecidas metas quinquenais de indicadores vigentes no período 
de 2017 a 2021. 
 
A partir da análise dos resultados obtidos em 2017, verificou-se que a CGTEE não atingiu 
as metas propostas no CMDE para os indicadores econômico-financeiros e operacionais, 
sendo que na maioria dos casos os resultados ficaram muito aquém das expectativas 
propostas para o exercício de 2017 (com variação superior de 100%) e ainda tiveram 
desempenho inferior em comparação com o exercício anterior (2016) para aqueles 
indicadores que possuem registros no Relatório de Gestão 2016, conforme se discrimina 
cada um dos casos a seguir: 
 
1) Nome do Indicador: “Relação dos Custos com PMSO na ROL Ajustada” 
Breve Descrição: Quantifica a participação dos Custos Operacionais (Pessoal, Material, 
Serviços e Outros) na Receita Operacional menos impostos sobre Receita e Encargos 
Setoriais da Empresa. Os dados utilizados para esta informação são contábeis via 
demonstrações financeiras. 
Fórmula de Cálculo = PMSO Clássico / ROL Ajustada 
Peso  2 
Unidade de medida: % 
Sentido do indicador = para baixo (ou seja, quanto menor o índice, melhor o 
desempenho). 
Meta para 2017 (A) = 39,80 % 
Resultado obtido em 2017 (B) = 138,90 % 
Variação = - 249 % 
Resultado obtido em 2016 (C) = 98 % 
Variação em relação ao Exercício anterior = - 41,73 % 
Análise: Resultado muito aquém da meta estabelecida (da ordem de -249%) e ainda com 
queda em relação ao índice apurado no exercício anterior. 
 
2) Nome do Indicador: “Relação entre os custos do PMSO e os Custos do PMSO 
regulatório” 
Breve Descrição: Custos Operacionais (PMSO = Pessoal, Material, Serviços e Outros). 
O valor do PMSO Regulatório poderá ser avaliado ao final de cada ciclo anual do CMDE 
e a responsabilidade destas reavaliações caberá à Holding em alinhamento com suas 
empresas. 
Fórmula de Cálculo = PMSO Clássico / PMSO Regulatório 
Peso 3 
Unidade de medida: Índice 
Sentido do indicador = para baixo (ou seja, quanto menor o índice, melhor o 
desempenho). 
Meta para 2017 (A) = 2,16 
Resultado obtido em 2017 (B) = 8,1 
Variação = - 375% 
Resultado obtido em 2016 (C) = Informação não disponível 
Variação em relação ao Exercício anterior = Impossível Avaliar 
Observação: Resultado muito aquém da meta estabelecida (da ordem de -375%). 
 
3) Nome do Indicador: “Margem Percentual do EBITDA Ajustado” 
Breve Descrição: Expressa a capacidade de geração de caixa operacional através das 
operações da empresa. Por não incluir as despesas com depreciação e amortização e a 
equivalência patrimonial, a margem EBITDA pode ser vista como uma aproximação do 
fluxo de caixa (e não do lucro) da empresa. 
Fórmula de Cálculo = EBITDA / ROL 
Peso 2 
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Unidade de medida: % 
Sentido do indicador = para cima (ou seja, quanto maior o percentual obtido, melhor o 
desempenho). 
Meta para 2017 (A) = 35,1% 
Resultado obtido em 2017 (B) = - 94,9% 
Variação (B/A) = - 170,3% 
Resultado obtido em 2016 (C) = - 5,2 % 
Variação em relação ao Exercício anterior = - 1825 % 
Observação: Resultado muito aquém da meta estabelecida (da ordem de - 170,3%) e ainda 
com queda vertiginosa em relação ao índice apurado no exercício anterior (da ordem de 
– 1.825 %) 
 
4) Nome do Indicador: “Dívida Líquida do EBITDA Ajustado” 
Breve Descrição: É uma medida de alavancagem financeira da companhia. Indica o 
número de anos de fluxo de caixa requeridos para pagar todas as dívidas da companhia. 
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
corresponde ao Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA). 
Fórmula de Cálculo = Dívida Líquida / EBITDA 
Peso 3 
Unidade de medida: Índice 
Sentido do indicador = para baixo (ou seja, quanto menor o índice, melhor o 
desempenho). 
Meta para 2017 (A) = 0,55 
Resultado obtido em 2017 (B) = Não foi possível compor o indicador pois resultou 
EBITDA Negativo, ou seja prejuízo mesmo antes de apuração de dos juros, impostos, 
depreciação e amortização 
Variação = Não foi possível compor o indicador pois resultou EBITDA Negativo 
Resultado obtido em 2016 (C) = A meta era de 10,8, porém não foi possível compor o 
indicador pois resultou EBITDA Negativo 
Variação em relação ao Exercício anterior = Impossível Avaliar. 
 Observação: Em razão do péssimo resultado financeiro, não foi possível calcular o 
indicador em ambos exercícios. 
 
5) Nome do Indicador: “Lucro Líquido sobre o PL” 
Breve Descrição: Revela quanto a empresa teve de lucro líquido (prejuízo líquido) para 
cada real de capital próprio. Trata-se de um indicador clássico de lucratividade para a 
análise de qualquer tipo de empresa. 
Fórmula de Cálculo = (Lucro Líquido ou Prejuízo / Patrimônio Líquido Ajustado) x 100 
Peso 2 
Unidade de medida: % 
Sentido do indicador = para cima (ou seja, quanto maior o percentual obtido, melhor o 
desempenho). 
 
A meta para 2017 do Lucro Líquido era de R$ 80.000.000,00, entretanto foi apurado um 
prejuízo líquido de R$ 1.170.463.000,00, que representa uma variação de – 1.362,5% em 
relação a meta firmada para o exercício. No ano anterior, o prejuízo líquido foi de R$ 
1.073.209.000,00, o que representa uma piora da ordem de 9,06 % em relação ao 
exercício de 2016. 
 
Já o Patrimônio Líquido possuía uma meta de fechamento em 2017 da ordem de R$ 
1.628.000.000,00, entretanto a empresa findou o exercício com PL negativo (passivo a 
descoberto) no montante de R$ 2.741.830.000,00, o que representou uma variação 
negativa de aproximadamente 268,4 %. 
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6) Nome do Indicador: “Percentual de Realização de Investimentos” 
Breve Descrição: Avalia a capacidade de realização dos investimentos aprovados. 
Fórmula de Cálculo = (Investimento Realizado) / (Investimento Aprovado) x 100 
Peso 2 
Unidade de medida: % 
Sentido do indicador = para cima (ou seja, quanto maior o percentual obtido, melhor o 
desempenho). 
Meta para 2017 (A) = 90 % 
Resultado obtido em 2017 (B) = 11,12% 
Variação = -87,64 % 
Resultado obtido em 2016 (C) = 22,8% 
Variação em relação ao Exercício anterior = - 51,22% 
Observação: O presente tema será objeto de ponto específico neste relatório, onde serão 
discriminados os projetos de investimentos previstos e as razões para sua inexecução. 
 
7) Nome do Indicador: “Relação dos Gastos com energia comprada para revenda e do 
saldo de combustível na ROL Ajustada” 
Breve Descrição: Expressa a relação dos gastos com energia comprada para revenda e o 
saldo com combustível na Receita Operacional Líquida Ajustada 
Fórmula de Cálculo = ((Energia comprada para revenda + Saldo de combustível) / ROL 
Ajustada ) x 100 
Peso 1 
Unidade de medida: % 
Sentido do indicador = para baixo (ou seja, quanto menor o índice, melhor o 
desempenho). 
Meta para 2017 (A) = 20,60 % 
Resultado obtido em 2017 (B) = 90,90% 
Variação = - 441,26 % 
Resultado obtido em 2016 (C) = Informação não disponível 
Variação em relação ao Exercício anterior = Impossível Avaliar 
Observação: Resultado muito aquém da meta estabelecida (da ordem de -441,26%). 
 
8) Nome do Indicador: “Pontuação do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
Bovespa -  Dimensão Econômica” 
Breve Descrição: O mercado considera que empresas sustentáveis geram valor para o 
acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, 
sociais e ambientais e, essencialmente, porque trazem ao investidor mais segurança no 
momento de investir. O indicador consiste nos resultados oriundos da resposta ao 
questionário por parte da empresa que é integrante do rol das 200 ações mais negociadas 
na BM&F BOVESPA. O questionário é facultativo, possui apenas questões objetivas, e 
considera o desempenho da companhia em sete dimensões que avaliam, entre outros, 
elementos ambientais, sociais e econômico-financeiros de forma integrada. 
Fórmula de Cálculo = Compilação das respostas ao Questionário ISE Bovespa. 
Peso 0,25 
Unidade de medida: índice 
Sentido do indicador = para cima (ou seja, quanto maior o percentual obtido, melhor o 
desempenho). 
Meta para 2017 (A) = 56,3 
Resultado obtido em 2017 (B) = 80,5 
Variação = + 43% 
Resultado obtido em 2016 (C) = 79 
Variação em relação ao Exercício anterior = + 1,9% 
Observação: A meta foi atingida. 
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9) Nome do Indicador: “Índice de Disponibilidade de Geração Relativa (Índice 
DISPGR)” 
Breve Descrição: Este é o único indicador operacional firmado. Mede a disponibilidade 
de um ativo de geração tendo como base as taxas de indisponibilidade programadas e 
forçadas, ou seja, avalia a performance da sua capacidade instalada. 
Fórmula de Cálculo  = (1-TEIFa) x (1-TEIP)/ (1-TEIFRef) x (1- TEIPRef) 
Onde: 
TEIF corresponde a “Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada”; 
TEIP corresponde a “Taxa Equivalente de Indisponibilidade Programada”, sendo que 
ambas são os valores médios apurados pelo ONS, enquanto que a TEIRef e TEIPRef são 
as taxas estabelecidas como referência pela ANEEL. 
Peso 2 
Unidade de medida: Índice 
Sentido do indicador = para cima (ou seja, quanto maior o percentual obtido, melhor o 
desempenho). 
Meta para 2017 (A) = 0,640 
Resultado obtido em 2017 (B) = 0,339 
Variação = - 47 % 
Resultado obtido em 2016 (C) = 0,435 
Variação em relação ao Exercício anterior = -23,82% 
Observação: Não houve atingimento da meta e, ainda, com o agravante de que o 
desempenho foi inferior ao exercício anterior. 
 
Em suma, observa-se que dos nove indicadores citados (econômico-financeiros e 
operacionais), apenas em relação ao indicador de “Pontuação do ISE Bovespa -  
Dimensão Econômica” (justamente o de menor peso, equivalente a 0,25) a empresa 
atingiu a meta proposta. 
 
Em relação ao não atingimento das metas dos indicadores do CMDE, conforme 
consignado na página 48 do Relatório de Gestão, os gestores se manifestaram da seguinte 
forma: “O não atingimento das metas decorre basicamente do não equacionamento da 
dívida e do baixo desempenho operacional, o qual impactou diretamente na receita em 
função dos ressarcimentos por não atendimento aos contratos de venda de energia. A 
Eletrobras CGTEE encaminhou estudo à Eletrobras pleiteando a revisão do PMSO 
Regulatório, cujo benchmark entende não estar aderente à realidade de mercado de uma 
usina termelétrica com a tecnologia da UTE Candiota III. Sobre os custos com PMSO já 
houve redução significativa com a compra de combustíveis devido ao ajuste da compra 
mínima de carvão e recuperação do estoque já pago e não minerado, redução com custos 
de pessoal principalmente decorrente da implantação dos planos de desligamento, 
desligamento da UTE Presidente Médici (Fase A e B) em atendimento ao TAC IBAMA, 
redução nos principais contratos de serviços continuados (apoio técnico, limpeza 
industrial e operação do sistema de operação da cinza) e, a partir de 2018, redução de 
custos administrativos com a transferência da sede administrativa de Porto Alegre para 
Candiota.” 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Baixo nível de geração de energia elétrica e/ou existência de metas superestimadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Em resposta ao Relatório Preliminar, mediante CE APR-0011/2018, de 28 de agosto de 
2018, os gestores se manifestaram nos seguintes termos: 
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“Conforme já consignado no Relatório Preliminar de Auditoria, o não atingimento das 
metas estabelecidas no CMDE decorre basicamente do não equacionamento da dívida e 
do baixo desempenho operacional da usina, o qual impactou diretamente na receita em 
função dos ressarcimentos por não atendimento aos contratos de venda de energia. A 
Eletrobras CGTEE encaminhou estudo à Eletrobras pleiteando a revisão do PMSO 
Regulatório, cujo benchmark entende não estar aderente à realidade de mercado de uma 
usina termelétrica com a tecnologia da UTE Candiota III. Sobre os custos com o PMSO 
já houve redução significativa com a compra de combustíveis devido ao ajuste da compra 
mínima de carvão e a recuperação do estoque já pago e não minerado; redução com 
custos de pessoal principalmente decorrente da implantação dos planos de desligamento; 
desativação da UTE Presidente Médici (Fases A e B) em atendimento ao TAC IBAMA; 
redução nos principais contratos de serviços continuados (apoio técnico, limpeza 
industrial e operação do sistema de operação da cinza) e, a partir de agosto de 2017, 
redução de custos administrativos com a transferência da sede administrativa de Porto 
Alegre para Candiota.   
 
Afora o estudo acima mencionado, pleiteando a revisão do PMSO regulatório, a CGTEE 
obteve junto à holding a revisão de diversas metas do CMDE (Anexo 1 – Termo Aditivo), 
para o período de 2018-2022, tornando o contrato mais aderente à realidade da CGTEE.  
 
No processo de acompanhamento do PDNG 2018-2022 (Anexo 2), já é possível perceber 
uma melhor razoabilidade das metas definidas.  
 
Destaca-se que, além do plano de melhoria operacional da usina decorrente da 
realização do Overhaul, foi implantada pela atual gestão uma estratégia de 
comercialização de energia, que reduziu as penalidades por ressarcimento, maximizando 
a receita, apesar da baixa performance da usina. A referida ação melhorou os 
indicadores relacionados à receita.  
 
A CGTEE também está em intensa tratativa junto à ANEEL, visando à redução dos 
encargos setoriais em virtude do desligamento da UTE P. Médici (Anexo 3). 
 
Outro ponto relevante refere-se ao impacto negativo nos indicadores do CMDE 
provocado pelo endividamento e, consequente, patrimônio negativo da CGTEE.  Nesse 
sentido, como previsto no Relatório de Gestão, a capitalização da dívida pela Eletrobras 
é uma das premissas do presente exercício para a recuperação da CGTEE, que reverterá 
o cenário deficitário da Empresa, possibilitando o atingimento dos indicadores 
relacionados ao endividamento e patrimônio líquido.”   
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Em sua manifestação os gestores citam as principais causas do não atingimento das metas, 
quais sejam: “não equacionamento da dívida e do baixo desempenho operacional da 
usina, o qual impactou diretamente na receita em função dos ressarcimentos por não 
atendimento aos contratos de venda de energia.”. Adicionalmente, citam ações que 
culminarão com melhorias dos indicadores, bem como a readequação das metas mediante 
a firmatura do Termo Aditivo ao CMDE, para o período de 2018-2022. 
 
Entretanto, em que pesem as considerações externadas pelos gestores, no período objeto 
dos exames (exercício de 2017), restou comprovado o não atingimento das metas dos 
indicadores vigentes, sendo que os reflexos das ações citadas poderão ser auferidos 
somente a partir de 2018. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Apresentar plano de melhoria operacional a fim de atingir o 
cumprimento das metas avençadas. 
 
1.1.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Baixo nível de execução dos Projetos constantes do Orçamento de Investimento. 
 
Fato 

 
Constatou-se baixo grau de execução do Orçamento de Investimentos da empresa 
aprovado pelo Decreto n° 8.933, de 16 de dezembro de 2016. Foram executados apenas 
11,12 % do montante total aprovado, conforme discriminado nos cinco projetos a seguir. 
 
Quadro - Relação entre a previsão e a execução das principais rubricas do orçamento 
de investimentos de 2017 
 

INVESTIMENTOS 
(A)  

Dotação 

(B) 
Realizado até 

Dezembro/2017 

(B/A) 
Índice 

Realizado 
Revitalização da Usina 
Termelétrica Presidente Médici, 
com 446 MW, em Candiota (RS) 4.000.000,00 334.112,14 8,41% 
Manutenção de Sistema de 
Geração de Energia Elétrica na 
Região Sul 140.102.966,00 14.296.134,00 10,20% 
Adequação Ambiental da Usina 
Termelétrica Presidente Médici, 
fases A e B, em Candiota (RS) 1.920.000,00 1.633.746,33 85,10% 
Manutenção e Adequação de Bens 
Imóveis 350.000,00 - 0,00% 
Manutenção e Adequação de Bens 
Móveis, Veículos, Máquinas e 
Equipamentos 450.000,00 18.546,00 4,10% 
Manutenção e Adequação de 
Ativos de Informática, Informação 
e Teleprocessamento 3.200.000,00 392.803,33 12,30% 
TOTAL DO ORÇAMENTO DE 
INVESTIMENTOS  
(5 Projetos) 150.022.966,00 16.675.341,80 11,12% 

Fonte: Página 36 do Relatório de Gestão da CGTEE (Exercício 2017). 

Mediante CE ADF-0006/2018, de 13 de julho de 2018, os gestores apresentaram as 
seguintes razões para a baixa execução de cada um dos projetos: 
 
Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota 
(RS): “A Fase A teve o encerramento de suas atividades em dezembro de 2017. Até essa 
data foram executadas somente manutenções com vistas a manter sua capacidade 
operacional para atender a necessidade de vapor auxiliar para a Fase C, não sendo 
realizados outros investimentos nessa unidade no decorrer do período.” 
  
Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul: “Esse projeto 
abrange a execução do Overhaul da Fase C cujo contrato foi assinado no final de março 
de 2018. Desse modo, o Overhaul será realizado a partir do último trimestre de 2018. 
Fez-se necessário que os investimentos previstos para 2017 fossem transferidos para o 
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próximo período, assim como a dotação orçamentária atualizada para este projeto em 
função da atualização de valores de serviços e materiais nacionais e internacionais.” 
 
Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, em 
Candiota (RS): “Realização parcial do investimento em função da definição pela 
Diretoria da Eletrobras, em outubro de 2017, quanto ao cumprimento do TAC relativo a 
desativação da UTE Presidente Médici em suas datas ajustadas, Fase B em 31/12/2016 
e Fase A em 31/12/2017, inviabilizando a realização de investimentos na continuidade 
deste Projeto. A Fase B obteve autorização extraordinária para operar nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2017, sendo efetivamente retirada de operação em 28/02/2017.” 
 
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis: “Em 2017, a Companhia não efetuou 
investimentos em bens móveis pois houve a desocupação do prédio da antiga sede em 
Porto Alegre. Os empregados foram transferidos para prédio já existente em Candiota. 
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos: Em 
2017 e início de 2018, houve redução significativa de pessoal em função de planos de 
demissão voluntária, assim como ocorreu a desocupação do prédio da antiga sede em 
Porto Alegre, reduzindo as necessidades de investimentos.” 
 
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento: 
“Redução de unidades da CGTEE com o fechamento da Sede, São Leopoldo e São 
Jerônimo e a redução do número de empregados devido aos planos de desligamento de 
pessoal motivaram a necessidade de reavaliar os investimentos em TI, como a compra 
de equipamentos de rede, servidores, computadores e também a redução no quantitativo 
de licenças de software para os usuários. A alteração do escopo do Projeto PROERP, 
como postergação da data go live e previsão de mudança para uma instância única na 
holding Eletrobras, também reduziram as necessidades de investimento em 2017 no 
Sistema de Gestão - SAP da CGTEE.” 

  



 

/Fato## 

 

Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Certificado: 201800652 
Unidade(s) Auditada(s): Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 
Município (UF): Porto Alegre (RS) 
Exercício: 2017 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 
31/12/2017 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. Foi registrada a seguinte constatação relevante para a qual, considerando 
as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de 
agentes do Rol de Responsáveis: 

- Não atingimento de metas vinculadas ao Contrato de Metas de Desempenho Empresarial 
(CMDE). 

4. Neste caso, 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. 

 
6. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 
contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Porto Alegre (RS), 06 de setembro de 2018. 
 
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 Rio Grande do Sul 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Parecer: 201800652 
Unidade Auditada: Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE 
Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia 
Município (UF): Porto Alegre (RS) 
Exercício: 2017 
Autoridade Supervisora: Ministro Wellington Moreira Franco 
 

1. Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício 

de 2017, da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE, 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, cabe destacar que, no 

exercício de 2017, a CGTEE colocou em execução o Plano de Negócios 2017-2021, com a 

implementação de ações propostas para o cenário operacional e de recuperação financeira da 

Companhia, processo viabilizado pelos aportes da Eletrobras Holding e pela racionalização de 

custos e otimização de recursos no decorrer do exercício, com o intuito de gerar retorno positivo 

de caixa. 

3. Em relação a situações que impactam a gestão da UPC e a expõem a riscos 

adicionais, destaca-se o não atingimento de metas vinculadas ao Contrato de Metas de 

Desempenho Empresarial (CMDE). Nesse sentido, verificou-se que a CGTEE não alcançou as 

metas propostas para os indicadores econômico-financeiros e operacionais, que, na maioria dos 

casos, ficaram aquém das expectativas propostas para o exercício de 2017 e ainda tiveram 

desempenho inferior em comparação com o exercício anterior. Em suma, observou-se que dos 

nove indicadores citados (econômico-financeiros e operacionais), apenas em relação ao 

indicador “Pontuação do ISE Bovespa -  Dimensão Econômica” (notadamente o de menor peso) 

a empresa atingiu a meta proposta.  

4. A principal causa da situação destacada foi o baixo nível de geração de energia 

elétrica pela empresa e/ou a existência de metas distanciadas, em grande magnitude, das 

possibilidades atuais de atingimento pela Companhia. Para tanto, foi recomendado à CGTEE 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



 

apresentar plano de melhoria operacional a fim de maximizar os resultados dos indicadores, 

buscando-se atingir o cumprimento das metas avençadas com a Eletrobras Holding. 

5. Com relação ao Plano de Providências Permanente, foram identificadas quatorze 

recomendações direcionadas à CGTEE na situação de monitoramento pela CGU. Em face dos 

exames realizados, cinco foram consideradas não atendidas ou parcialmente atendidas (as quais 

continuarão sendo monitoradas), que se referem a contratações emergenciais e aos atos de 

fiscalização e/ou supervisão da Entidade Fechada de Previdência Complementar (Fundação 

CEEE). 

6. Em que pese não ter sido incluída no escopo do presente trabalho de auditoria 

uma avaliação sistemática e abrangente do sistema de controles internos administrativos da 

CGTEE, em decorrência do ajuste no escopo da Auditoria Anual de Contas relativa ao exercício 

de 2017 realizado entre este Ministério e o Tribunal de Contas da União, aspectos pontuais 

relativos aos controles primários da unidade foram avaliados em cada área de exame auditada 

pela equipe de auditoria. No geral, pode-se salientar que fragilidades nos controles dos 

processos analisados também se encontram entre as causas do fato constatado pela equipe de 

auditoria, o que indica necessidade de atenção dos gestores quanto a esse tema, mormente em 

relação à mitigação das causas do fato apontado.  

7. No que tange à implementação de práticas administrativas que impactaram 

positivamente na gestão da Empresa, cabe destacar que em 2017 a CGTEE implementou uma 

reestruturação organizacional focada na redução do quadro de pessoal com o fechamento de 

algumas unidades, objetivando a racionalização e reordenamento dos processos fins e de 

suporte, a fim de maximizar a eficiência e reduzir seus custos operacionais. Também, foram 

identificadas ações de treinamento e desenvolvimento para 137 empregados da empresa. 

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 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 Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

Brasília/DF, 19 de setembro de 2018. 

 
 

__________________________________________________ 
Diretor de Auditoria de Estatais 

 


