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        Chefe da CGU-Regional/PI,

        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 244095,  e consoante o estabelecido na  Seção III, Capítulo VII da
 Instrução  Normativa   SFC  n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
 resultados  dos  exames  realizados  sobre  o processo anual de contas
 apresentado pelo (a) COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA.
 I - INTRODUÇÃO
 2. Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no  período de
 07/06/2010 a 25/06/2010,  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 Publico
 Federal.  Nenhuma restrição  foi imposta à realização dos exames.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças
 e   respectivos   conteúdos  exigidos  pela  IN-TCU-57/2008   e  pelas
 DN-TCU-102/2009 e 103/2010.

 4.  Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-102/2009, e em
 face  dos exames  realizados,  efetuamos as seguintes análises:

 4.1 ITEM 01 - AVAL RESULTADOS QUANTI/QUALI GESTÃO
 Em  face  da  relevância  social  e  da  materialidade no conjunto dos
 investimentos realizados, selecionaram-se os programas especificados a
 seguir para avaliação dos resultados físicos e financeiros alcançados.
 De uma maneira geral, observou-se que a empresa obteve baixo índice de
 cumprimento  das  metas,  o  que está associado ao fato de que o longo
 período  de  redução de investimento por que passou em anos anteriores
 ainda influencia negativamente o processo de recuperação.



 A   ampliação  dos  investimentos  dos  últimos  anos  tem  encontrado
 dificuldades  relacionadas às características do mercado, constituído,
 segundo   a   CEPISA,   pela  predominância  de  médias  empresas  com
 capacidade  operacional  limitada, impactando na execução dos serviços
 contratados.
 

942100 – CEPISA
0273 – Programa Luz para Todos (projetos)

11YL – Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica – Luz para Todos (Piauí)
Meta Previsão Execução Execução/Pr

evisão (%)
Atos e Fatos que 
Prejudicaram o 
Desempenho

Providências 
Adotadas

Física 30.862 14.616 46,71 Não detalhados pela 
empresa.Financeiro 190.560.000 77.559.000 40,70

 O  Relatório  de  Gestão  da  empresa  não  apresentou  os  fatos  que
 prejudicaram o desempenho do programa, limitando-se a indicar as metas
 físicas e financeiras alcançadas.

 Mesmo  antes  do episódio envolvendo a Construtora Gautama, em 2008, o
 qual  impactou  negativamente  no cumprimento das metas, o programa já
 vinha   apresentando  problemas  de  execução  relacionados  à  frágil
 capacidade  operacional  das  empresas contratadas, conforme destacado
 pela  CEPISA,  assim  como dificuldades na aquisição e fornecimento de
 materiais e equipamentos pela própria empresa.

 Em  2009,  o  sobrestamento  na  contratação  da  Construtora Mandala,
 Concorrência  nº 11/2009, visando avaliar a extensão para a empresa da
 inidoneidade  conferida à Gautama, resultou em atraso na celebração de
 sete novos contratos, os quais só ocorreram em 2010.
 

942100 – CEPISA
0294 – Energia na Região Nordeste (projetos)

3379 – Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Piauí
Meta Previsão Execução Execução/Pre

visão (%)
Atos e Fatos que 
Prejudicaram o 
Desempenho

Providências 
Adotadas

Física 2(*) 97,00 Não detalhado pela 
empresa.Financeiro 21.536.00021.499.823 99,83

(*) Sistema ampliado

 Melhor  resultado  operacional obtido no cumprimento de metas em 2009,
 entre  os  programas  examinados,  os  impactos deste programa/ação na
 ampliação  da  rede  de transmissão do estado respondem pela qualidade
 dos  serviços  prestados pela empresa. A ação governamental em questão
 tem relação direta com os investimentos do Programa Luz para Todos, na
 medida  em  que  reforça  a  estrutura  necessária  à  incorporação da
 expansão na rede de distribuição vinculada àquele programa.
 

942100 – CEPISA
0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infra-estrutura de Apoio (atividades)

4103 – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Meta Previsão Execução Execução/Pre

visão (%)
Atos e Fatos que 
Prejudicaram o 
Desempenho

Providências 
Adotadas

Física (*)
Financeiro 11.290.400 5.630.774 49,87
(*) Classificado como “atividade”, com meta física não informada no Volume VI da lei nº 
11.897/2008 – LOA 2009



 Também  nesse  programa,  a  empresa deixou de apresentar os fatos que
 prejudicaram  seu  desempenho,  o  que  impediu  o  exame  dos fatores
 associados  ao  baixo  cumprimento  das  metas. O SIGPLAN, em razão da
 natureza  dos  investimentos, não traz indicadores de metas físicas, o
 que  constitui  ampliação da discricionaridade da empresa na definição
 dos investimentos.

 4.2 ITEM 02 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO
 Foram  analisados  oito  indicadores  de  desempenho  utilizados  pela
 CEPISA,   além   daqueles   específicos   para   o  monitoramento  dos
 programas/ações  avaliados.  Os  primeiros  foram  obtidos a partir de
 análise  do  Relatório  de  Gestão  apresentado, e os últimos mediante
 consulta  ao  Orçamento  de  Investimento  da  Lei Orçamentária Anual,
 11.897/2008.

 A  despeito  de  falhas pontuais identificadas, os indicadores atendem
 aos  critérios de utilidade e mensurabilidade, sendo útil e suficiente
 para tomada de decisões.

 Comparando-se  os  indicadores  de  desempenho  da  empresa  com os de
 acompanhamento   dos   programas/ações,  especialmente  o  prioritário
 Programa Luz para Todos, com o baixo índice de execução demonstrado na
 tabela  analisada  no  item  anterior,  observou-se  a  existência  de
 potencial  ponto  de estrangulamento no sistema, que pode não suportar
 um incremento de metas mais contundente na execução do programa, posto
 que  os  indicadores  de  interrupção de fornecimento e freqüência das
 interrupções,  DEC  e  FEC, respectivamente, estão situados em valores
 elevados  e  fora dos limites fixados pela ANEEL, o que tem ensejado a
 aplicação de multas pela Agência.

 Não  é  demais  ressaltar  que  justamente no interior do Estado, onde
 estão os consumidores do Programa Luz para Todos, os indicadores DEC e
 FEC  (vide  tabela)  são  aproximadamente  três  vezes  maior que o de
 Teresina.
 

Indicadores 2009
DEC – Capital 19,26
DEC – Interior 52,79
FEC – Capital 13,70
FEC – Interior 39,25
Fonte: Relatório de Gestão

Quadro DEC/FEC Capital e Interior

 Se  a  incorporação  de  novas unidades consumidoras, via ampliação da
 rede  de  distribuição  na  zona rural, correspondeu ao cumprimento de
 apenas 46,71% das metas físicas previstas, de um orçamento estimado de
 R$  190.560.000,00,  pode-se  esperar, em face dos indicadores DEF/FEC
 citados  acima, agravamento na qualidade do fornecimento de energia no
 interior  do estado, assim como na execução do Programa Luz para Todos
 no  exercício  de 2010, haja vista as metas físicas/financeira fixadas
 em  71.830  UC  e  R$  687.515.000,00,  respectivamente, o que exigirá
 esforço  no sentido de compatibilizar os investimentos - já realizados
 ou a realizar - em rede de transmissão.

 4.3 ITEM 03 - AVAL. FUNCIONAMENTO SIST. CI DA UJ



 Os controles internos da empresa - institucional e administrativamente
 -  encontram-se  adequadamente  estruturados,  contemplando unidade de
 Auditoria Interna vinculada à alta administração, gozando de autonomia
 e  independência  para  realização de seus trabalhos, cujos relatórios
 internos  são  periodicamente  encaminhados  à  Direção,  constituindo
 subsídio à tomada de decisão.

 As   ações   legalmente   demandadas,  especialmente  a  elaboração  e
 implementação  do  Plano  Anual  de  Atividade  de Auditoria Interna -
 PAAINT, assim como o Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna
 -  RAAINT,  foram regularmente implementados e enviados regularmente à
 CGU/Regional-PI.

 Na esfera administrativa os controle internos se estruturam mediante a
 organização de diretorias e gerências, a normatização das competências
 preservando   a   devida   segregação   de  funções  que  asseguram  o
 funcionamento regular da empresa.

 4.4 ITEM 04 - AVAL. SITUAÇÃO TRANSF. CONC./RECEB.
 A  empresa  não  recebeu  ou  transferiu  recursos mediante convênios,
 ajustes e/ou contratos de repasse no exercício.

 4.5 ITEM 05 - AVAL. REGULAR. PROC. LICITAT. DA UJ
 Os  registros da CEPISA relativamente aos procedimentos licitatórios e
 contratações  diretas  realizadas  totalizam  126  processos, conforme
 demonstrado na tabela a seguir.
 

Modalidade de 
Licitação Quantidade % sobre o 

total
Quantidade 
Auditada

% Processos 
auditados

Dispensa 43 34,13 11 32,35
Inexigibilidade 15 11,90 4 11,76
Convite 5 3,97 1 2,94
Tomada de Preços 2 1,59 1 2,94
Concorrência 19 15,08 6 17,65
Pregão Presencial - - -
Pregão Eletrônico 42 33,33 11 32,35

Total 126 100,00 34 100,00
Fonte: Cepisa

 Posto  que a natureza da auditoria realizada busca avaliar a gestão da
 empresa,  neste  caso  específico  a  gestão  de contratação de bens e
 serviços,  procedeu-se à seleção amostral dos processos de maneira que
 as diversas modalidades empregadas, assim como as contratações diretas
 realizadas, estivessem devidamente representadas na amostra.

 Nesse  sentido, examinou-se um total de 34 processos correspondentes a
 aproximadamente 60% das despesas contratadas.
 

Modalidade de 
Licitação

Valor no 
Exercício 

% Valor 
sobre total

Montante 
Auditado

% Recursos 
auditados

Dispensa 2.538.391,63 1,47 783.469,11 0,74



Inexigibilidade 2.661.262,97 1,53 1.668.699,07 1,57
Convite 130.015,69 0,07 105.168,26 0,10
Tomada de Preços 96.149,99 0,06 57.470,00 0,05
Concorrência 72.810.149,43 41,98 66.089.436,24 62,30
Pregão Presencial
Pregão Eletrônico 95.210.900,90 54,89 37.378.553,70 35,24

Total 173.446.870,61 100,00 106.082.796,38 100,00
Fonte: Cepisa

Tabela Licitações Analisadas

 A   empresa   optou   pela   realização  de  procedimentos  com  ampla
 possibilidade de participação e obtenção de preços mais vantajosos.

 De   maneira   geral,   constatou-se   que  as  falhas  identificadas,
 registradas   em  campos  próprios  do  relatório,  não  comprometeram
 material   e  gerencialmente  a  gestão  da  empresa,  evidenciando  a
 razoabilidade  e  a  adequação dos procedimentos de controle em etapas
 relevantes  dos  processos, assim como a capacitação dos profissionais
 responsáveis.  As impropriedades mais relevantes caracterizaram-se por
 baixa  materialidade  frente  ao  total  das despesas constatadas, não
 sendo representativas numericamente para considerar a gestão de bens e
 serviços frágil.

 4.6 ITEM 06 - AVAL. DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 Verificou-se que o quadro de pessoal da empresa, no final do exercício
 de  2009, contava com 1.350 empregados, abaixo do limite máximo fixado
 pela  Portaria  nº 22, de 22/10/2009, do Departamento de Coordenação e
 Governança das Empresas Estatais - DEST, que é de 1.993 empregados.

 No  exercício,  ora  em  exame,  a  Unidade  admitiu 164 profissionais
 aprovados  em concurso realizado no ano de 2007, por meio do Edital nº
 01/2007.  Promoveu,  também,  o  desligamento  de  35 empregados. Isto
 representa um acréscimo de 129 (164 - 35) empregados, correspondendo a
 10,57% da força de trabalho da empresa.

 Em  2009, foram cedidos 16 (dezesseis) empregados, sendo 07 (sete) com
 ônus  e  09 (nove) sem ônus para CEPISA. Comparando com o exercício de
 2008 (15 cedidos), houve acréscimo de 01 (um) empregado.

 No  final  de  2009,  tinha,  no  seu  quadro  de  pessoal,  06 (seis)
 empregados  requisitados  com  ônus  e  05  (cinco)  contratados  para
 ocuparem funções de confiança com base no art. 37 da CF.

 A  empresa  também  contratou,  em  abril  de 2009, 37 (trinta e sete)
 menores  aprendizes, sendo que, no final do ano, restavam 34 (trinta e
 quatro).

 O  número  de  empregados  constante  do formulário "Cadastro Geral de
 Empregados e Desempregados - CAGED", no total de 1.384, sendo 1.350 do
 quadro  efetivo  da  empresa  e  35 menores aprendizes, encaminhado ao
 Ministério do Trabalho e Emprego, referente a dez/2008, confere com os
 dados extraídos do cadastro da Companhia.

 O  quadro a seguir mostra o quantitativo de empregados por situação do
 vínculo com a Unidade, referente ao exercício de 2007, 2008 e 2009.



 

TIPOLOGIA QUANTIDADE
CELETISTA (INCLUSIVE OS CEDIDOS COM ÔNUS)
2007 1.099
2008 1.220
2009 1.350
CARGO EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO)
2007 2
2008 7
2009 3
REQUISITADOS COM ÔNUS PARA A UJ
2007 3
2008 3
2009 6

 A distribuição quantitativa dos 1.339 empregados nas atividades meio e
 fim da Empresa é a seguinte:
 

ATIVIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL
Meio 265 19,79
Fim 1.074 80,21
Total 1.339 100

 Com  base  na  análise  feita nos espelhos das folhas de pagamento dos
 empregados da Unidade, de janeiro a dezembro de 2009, verificou-se que
 foram gastos R$ 77.905.170,79 com pessoal sem os encargos sociais.

 Comparando  com  as  despesas  efetuadas  no  ano  de 2008, que foi no
 montante  de  R$  70.764.130,74,  representou um crescimento de 10,09%
 nesses  gastos.  Esse acréscimo deu-se em razão das novas contratações
 realizadas  em  2009,  assim  como  os  ganhos reais estabelecidos nas
 cláusulas  do  Acordo  Coletivo  de Trabalho - Específico - 2009/2010,
 firmado  entre as Empresas Federais de Distribuição da ELETROBRÁS e os
 Sindicatos  dos  Trabalhadores  das  Indústrias Urbanas dos Estados do
 Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Alagoas e Piauí.

 4.7 ITEM 07 - AVAL. CUMPR. PELA UJ RECOM. TCU/CI
 A  CEPISA  procedeu  regularmente à implementação das determinações do
 Acórdão  TCU  2.304/2009 - Plenário, no que tange ao encaminhamento de
 informações  requeridas,  item  9.2.1. No que se refere à exigência de
 qualificação  técnico-operacional  nas licitações de obras e serviços,
 item  9.2.2,  esta  somente  produzirá  efeito quando da realização de
 novos  procedimentos  licitatórios,  o  que  não  havia  ocorrido  até
 31/12/2009.

 

 4.8 ITEM 09 - AVAL GESTÃO PASSIVOS S/ PREV ORÇAM
 Em  2009,  a  CEPISA  não  implementou  ações financiadas com recursos
 externos.



 4.9 ITEM 10 - AVAL. CONFOR. INSCR. RESTOS A PAGAR
 A  empresa  não  emprega  procedimentos orçamentários e financeiros de
 "inscrição em restos a pagar".

 4.10 ITEM 11 - AVAL CUMP NORMAS PROJ FINANC FUNDOS
 A CEPISA não opera com recursos oriundos de fundos constitucionais.

 4.11 ITEM 15 - AVAL. CRITÉRIOS CHAMAMENTO PÚBLICO
 Tendo  em  vista  que  não  recebeu  ou  transferiu  recursos mediante
 instrumentos  de  transferências  voluntárias, a CEPISA não empregou o
 procedimento de "Chamamento Público" previsto no art. 5º do Decreto nº
 6.170/2007.

 5. Entre as constatações identificadas pela equipe, não  foi  possível
 efetuar estimativa de ocorrência de dano ao erário.

 III - CONCLUSÃO
      Eventuais questões  pontuais ou  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,
 submetemos  o presente  relatório à  consideração  superior, de modo a
 possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

                   Teresina, 27 de agosto de 2010.

 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   CERTIFICADO DE AUDITORIA  
CERTIFICADO Nº      : 244095
UNIDADE AUDITADA    : CEPISA
CÓDIGO              : 942100
EXERCÍCIO           : 2009
PROCESSO Nº         : 00216.000713/2010-28
CIDADE              : TERESINA

       Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas
auditadas,  especialmente  aqueles  listados  no  art. 10  da  IN  TCU
nº  57/2008,  praticados  no  período  de  01Jan2009  a 31Dez2009.
.
2.     Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo
do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria  constante  deste
processo,  em  atendimento  à  legislação federal  aplicável às  áreas
selecionadas   e  atividades  examinadas,  e  incluíram  procedimentos
aplicados em ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto
de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3.    A  partir  dos  exames  realizados,  entendo  que  as  seguintes
constatações,  que   estão  detalhadas  no   respectivo  Relatório  de
Auditoria, impactaram de forma relevante a gestão da unidade examinada
e carecem  de atuação  e acompanhamento  das providências  preventivas
e/ou corretivas por parte  dos agentes listados no art. 10  da IN  TCU
nº 57/2008:

7.2.1.1
Contratação  direta  indevida  de  serviços  técnico-profissionais  no
valor  total de R$ 465.900,00 (inobservância dos arts. 7º, I § 2º, I e
II, 24, XIII, e 26, parágrafo único, II e III, da Lei nº 8.666/93).

2.1.2.1
Impropriedade  da realização de licitação para contratação de obras do
Programa Luz para todos (inobservância da Lei nº 8.666/93).

7.2.1.2
Contratação direta indevida de serviços advocatícios no valor total de
R$  168.000,00   (inobservância  dos  arts.  25,  II,  e 26, da Lei nº
8.666/93).

7.2.2.2
Prorrogação  indevida  de  prazos de vigências de contratos em face da
inexistência  de  previsão legal (inobservância do art. 54, caput, 61,
parágrafo único, e 65, § 1º).



4.   Assim,  em  função  dos   exames  aplicados   sobre  os   escopos
selecionados,  consubstanciados  no  Relatório  de Auditoria Anual  de
Contas nº 244095,  proponho que o  julgamento das  contas dos  agentes
listados no art. 10 da IN TCU nº 57 da(s)  unidade(s) em questão  seja
encaminhado como a seguir indicado, em  função da  existência de  nexo
de   causalidade  entre  os  atos  de  gestão  de  cada  agente  e  as
constatações a seguir especificadas:

4.1  Agentes com proposta de encaminhamento pela gestão REGULAR COM
       RESSALVAS
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| CARGO                             | CONSTATAÇÕES                   |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR DE PLAN. E EXPANSÃO       | 7.2.1.1 2.1.2.1                |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| PRESIDENTE                        | 7.2.1.1 7.2.1.2 2.1.2.1        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR COMERCIAL                 | 2.1.2.1                        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR DE GESTÃO                 | 7.2.1.1 2.1.2.1                |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR DE OPERAÇÕES              | 7.2.1.1                        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 20/08/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR DE ASSUN. REGULATÓR       | 7.2.1.1                        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 20/08/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR FINANCEIRO                | 7.2.1.1 2.1.2.1 7.2.2.2        |
| NO PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR DE ASSUN. REGULATÓR       | 2.1.2.1                        |
| NO PERÍODO DE 20/08/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +
| DIRETOR DE OPERAÇÃO               | 2.1.2.1                        |
| NO PERÍODO DE 20/08/09 A 31/12/09 |                                |
+ --------------------------------- + ------------------------------ +

5.  Esclareço  que  os demais  agentes  listados no art. 10 da IN  TCU
nº 57 que não  foram explicitamente mencionados neste certificado têm,
por  parte  deste  órgão  de  controle  interno,  encaminhamento  para
julgamento proposto pela regularidade da gestão,  tendo em vista a não
identificação  de nexo de  causalidade entre  os fatos apontados  e  a
conduta dos referidos agentes.

                  Teresina , 30 de agosto 2010

                    LUIZ FERNANDO MENESCAL DE OLIVEIRA
                       CHEFE DA CGU-REGIONAL/PI



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
              
          
 RELATÓRIO Nº        : 244095
 EXERCÍCIO           : 2009
 PROCESSO Nº         : 00216.000713/2010-28
 UNIDADE AUDITADA    : CEPISA
 CÓDIGO              : 942100
 CIDADE              : TERESINA

Em  conclusão  aos  encaminhamentos  sob  a 
responsabilidade  da  SFC/CGU  quanto  ao  processo  de  contas  do 
exercício sob exame, da Entidade acima referida, expresso, a 
seguir,  opinião  conclusiva,  de  natureza  gerencial,  sobre  os 
principais registros e recomendações formulados pela equipe de 
auditoria,  em  decorrência  dos  trabalhos  conduzidos  por  este 
órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido 
exercício. 

2. No  exercício  sob  análise,  segundo  Relatório  de 
Gestão, a Empresa investiu na correção do fator de potência do 
sistema elétrico,  com a  instalação e  ampliação de  bancos de 
capacitores, tanto em redes de distribuição como em subestações, 
e instalou reguladores de tensão, objetivando melhorar os níveis 
de tensão nas localidades onde havia necessidade comprovada. Com 
a  entrada  em  operação  da  Linha  de  Transmissão  69KV 
Piripiri/Campo Maior,  a partir  de agosto  de 2009,  houve uma 
melhoria na regulação de tensão em toda a região alimentada pela 
subestação de Campo Maior e Altos, essa ação, de acordo com 
dados da Cepisa, repercutiu em melhoramento no nível de tensão 
em vinte e dois municípios.

3. As principais constatações que impactaram a execução 
das políticas públicas sob execução da Entidade são relacionadas 
às  impropriedades  em  licitações  e  contratos,  tais  como 
impropriedades  na  licitação  para  contratação  de  obras  do 
Programa Luz para Todos; contratação direta indevida de serviços 
técnico-profissionais; contratação direta indevida de serviços 
advocatícios; prorrogação  indevida de prazos de vigências de 
contratos. 

4. A  causas  das  principais  constatações  estão 
relacionadas  à  fragilidade  dos  controles  administrativos  da 
gestão de contratação de bens e de serviços e da gestão de 
pessoal. Isto ensejou a emissão de recomendação à Companhia para 
que nos aditamentos a serem realizados avalie a oportunidade e 
conveniência dos ajustes; proceda ao remanejamento e lotação dos 
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advogados  que  compõem  seu  quadro  de  pessoal  de  maneira  a 
otimizar a prestação dos serviços e diminuir a dependência de 
serviços terceirizados nessa área; instrua os autos de processos 
administrativos  de  contratação  direta  com  comprovações 
juridicamente válidas das razões da escolha do executante e dos 
preços contratados, sustentados em documentos e indicação das 
fontes consultadas; e anexe os documentos aos autos, conferindo 
legalidade e transparência aos atos de contratação, e permitindo 
avaliação pelos órgãos de controle interno e externo.

5. Com  relação  aos  controles  internos  administrativos 
instituídos  no  âmbito  da  Entidade  encontram-se  adequadamente 
estruturados, a unidade de Auditoria Interna é vinculada à alta 
administração,  e  goza  de  autonomia  e  independência  para 
realização  de  seus  trabalhos.  Na  esfera  administrativa  os 
controle  internos  se  estruturam  mediante  a  organização  de 
diretorias e gerências, com a normatização das competências e 
preservando  a  devida  segregação  de  funções  para  assegurar  o 
funcionamento regular da empresa.

6. Ao longo do exercício mudanças vem sendo promovidas 
no  setor  elétrico  no  âmbito  do  Plano   de  Transformação  e 
Fortalecimento  do  Sistema  Eletrobrás  (PTSE),  o  qual  visa 
melhores práticas na gestão de negócios de energia e o alcance 
de melhores resultados. Dentre os diversos vetores estratégicos 
desse Plano, consta a “Orientação dos Negócios de Distribuição”, 
onde as empresas de distribuição passam a compor o portfólio de 
negócios da controladora.

7. 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 VII, art. 
13  da  IN/TCU/N.º  57/2008  e  fundamentado  no  Relatório  de 
Auditoria,  acolho  a  conclusão  expressa  no  Certificado  de 
Auditoria.  Desse  modo,  o  processo  deve  ser  encaminhado  ao 
Ministro  de  Estado  supervisor,  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.

Brasília, 16 de setembro  de 2010

WAGNER ROSA DA SILVA
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA
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