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UCI EXECUTORA :CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO

ESTADO DO PIAUÍ
 

    Senhor Chefe da CGU-Regional/PI,
 

Em atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem de  Serviço  n.°  201108760,  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.
 

I - INTRODUÇÃO
 

2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 16/05/2011 a 27/05/2011, 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.
 

 

II – RESULTADOS DOS TRABALHOS
 

3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos
exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–107/2010 e 110/2010.

4.  Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-110/2010, e  em face dos exames
realizados, efetuamos as seguintes análises:
 

4.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

A Eletrobrás Distribuição - Piauí, sucessora da Companhia Energética do Piauí - CEPISA, em fase
de reorganização estatutária, concentrou suas ações governamentais em três programas finalísticos,
devidamente identificados no quadro abaixo.
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Programas de Governo – 2010

0273 Programa Luz para Todos 587.515.000,00

0294 Energia da Região Nordeste 101.258.014,00

0807
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio
(atividades)

30.590.400,00

Investimentos Totais 719.363.414,00

Em razão de prioridades governamentais e operacionais definidas,  provocadas essencialmente pelo
baixo  grau  de  eficácia  alcançado  nos  exercícios  anteriores,  o  Programa  Luz  para  Todos  foi
contemplado, em 2010, com substancial incremento dos níveis de investimentos  financeiros e das
metas físicas, estimados, respectivamente, em R$ 587.515.000,00 e 72.830 Unidade Consumidoras.
Esses valores, relativamente àqueles do exercício anterior, representaram aumento aproximados de
308% e 236%, visando compensar o atraso na implementação do programa no estado.
A despeito dos esforços despendidos, e do desempenho em números absolutos obtidos, o Programa
mais uma vez obteve baixo grau de eficácia no cumprimento de metas, conforme demonstrado no
quadro abaixo.

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/Previsão

(%)

Atos e Fatos

que

Prejudicaram o

Desempenho

Providências

Adotadas

Física 72.830,00 26.896,00 37,00

Falta de

mão-de-obra

especializada;

Falta de

material pelo

aquecimento do

mercado;

Condições de

acesso às

obras.Financeira 587.515.000,00 230.692.458,00 39,00

O Relatório de Gestão da unidade elenca três fatores determinantes no resultado apresentado (vide
Quadro acima), embora não demonstre a extensão do problema e o impacto proporcional de cada
um  na  eficácia  geral  do  Programa.  Analisando-os,  observou-se  que  dois  deles  refletem  o
comportamento  do  mercado,  o  que  importa  atribuir  peso  às  variáveis  não  controladas  pelos
dirigentes, em que pese não terem sido relacionadas as providências gerenciais adotadas visando
estrategicamente contorná-los. Quanto ao terceiro fator indicado (acesso às obras), o Relatório de
Gestão não informa  quais obras e as razões pelas quais a UJ tem enfrentado problemas em conduzir
os  serviços  contratados,  o  que  remete  a  questão  para  fragilidades  relacionadas  à  gestão
administrativa da empresa, devidamente tratadas neste Relatório e seu anexo.

Ao ser indagada, durante reunião de busca conjunta de soluções, quanto à ausência de análise crítica
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fundamentada  dos  atos  e  fatos  que  prejudicaram o  desempenho  do  Programa,  assim como da
verificação  sistemática  do  impacto  produzido  pelos  mesmos,  a  unidade  acrescentou  outras
informações importantes,  como é  o caso da  falta  de  mão-de-obra  e  material.  No primeiro,  por
exemplo, destacou que cerca de 70% dos eletrotécnicos vieram de outros estados da região, o que
comprovava a carência de profissionais no Piauí. Foram gestionadas medidas visando contornar tais
dificuldades, como foi o caso do "Projeto Técnico Básico para Capacitação em Montador de Rede
de Distribuição Rural", executado em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania -
SASC, o SENAI e empresas do setor elétrico.

A falta de material, por sua vez, questão observada em nível nacional, provocou ação do Ministério
de  Minas e  Energia junto à Associação Brasileira  da  Indústria  Elétrica  e  Eletrônica  - ABINEE,
visando a discussão do assunto e busca de saídas viáveis.
No que tange ao Programa 0294 - Energia na Região Nordeste, a UJ também apresentou situação
negativa no cumprimento de metas físicas-financeiras, conforme demonstrada nos quadros abaixo.

942100 – CEPISA

0294 – Energia na Região Nordeste (projetos)

3379 – Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Piauí

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Atos e Fatos
que
Prejudicaram
o Desempenho

Providências
Adotadas

Física 75 35 46,67

Financeiro 37.786.110,00 18.148.617,00 48,03
(*) Sistema ampliado

 
A unidade não apresentou as razões do grau de eficácia alcançado.

942100 – CEPISA

0294 – Energia na Região Nordeste (projetos)

8777 – Ampliação de Redes de Distribuição Urbanas de Energia Elétrica

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Atos e Fatos
que
Prejudicaram
o Desempenho

Providências
Adotadas

Física 92 107 116,3

Financeiro 5.485.999,00 5.494.292,00 100,15
(*) Sistema ampliado

Única  ação  governamental  cujos  objetivos  foram  atingidos,  o  Relatório  de  Gestão  não  traz
demonstrativo exato de seu efetivo comprimento.

942100 – CEPISA

0294 – Energia na Região Nordeste (projetos)
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10NT – Modernização e Adaequação do Sistema de Comercialização e Distribuição –
Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Atos e Fatos
que
Prejudicaram
o Desempenho

Providências
Adotadas

Física 100,00% 23,46% 23,46%

Financeiro 33.903.205,00 7.955.030,00 23,46

A  despeito  de  sua  relevância  no  contexto  geral  de  recuperação  da  empresa,  essa  ação
governamental obteve baixo grau de eficácia, o que, embora não mensurado pela unidade, reflete-se
no resultado negativo do exercício.

942100 – CEPISA

0294 – Energia na Região Nordeste (projetos)

2D91 – Manutenção da Rede Urbana de Distribuição

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Atos e Fatos
que
Prejudicaram
o Desempenho

Providências
Adotadas

Física 100,00% 26,94% 26,94

Financeiro 17.152.700,00 4.621.200,00 26,94

A eficácia alcançada nesta ação, assim como na detalhada no quadro abaixo, justificam a pouca
melhoria dos indicadores operacionais da unidade.

942100 – CEPISA

0294 – Energia na Região Nordeste (projetos)

2D89 – Reforços e Melhorias no Sistema de Subtransmissão

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Atos e Fatos
que
Prejudicaram
o Desempenho

Providências
Adotadas

Física 100,00% 36,95 36,95

Financeiro 6.930.000,00 2.560.521,00 36,95

4.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

Foram analisados oito indicadores utilizados na unidade, devidamente assinalados no Relatório de
Gestão do exercício. Constatou-se que todos os indicadores atendem aos critérios de utilidade e
mensurabilidade e são suficientes para a tomada de decisões.

Nome do
Indicador

Descrição Fórmula de cálculo É útil ao
gestor?

É mensu-
rável?
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Perdas de
Energia
Elétrica

Perdas de Energia
Elétrica

Percentual da média móvel dos
doze últimos meses entre a
diferença da energia requisitada
e a vendida pela energia
requisitada total

Sim Sim

Inadimplência
Total

Inadimplência
Total

Somatório dos débitos de
energia dos consumidores no
exercício

Sim Sim

Razão
Operacional

Razão
Operacional

Média móvel dos doze últimos
meses entre os gastos
operacionais e receita líquida

Sim Sim

Razão
Operacional
sem
Depreciação

Razão
Operacional sem
Depreciação

Média móvel dos doze últimos
meses entre os gastos
operacionais e receita líquida
subtraída dos valores
depreciados

Sim Sim

TMA Tempo Médio de
Atendimento -
TMA

Média dos tempos decorridos
entre a chegada da reclamação
do consumidor e sua efetiva
solução

Sim Sim

EBITDA
R$(mil)

EBITDA R$(mil) Média móvel dos doze últimos
meses dos somatórios do
resultado (Líquido + Tributos +
Juros + Depreciação +
Amortização)

Sim Sim

DEC Duração
Equivalente /
Consumidor

Duração média, em horas por
ano, dos desligamentos que
atingiram um conjunto de
consumidores

Sim Sim

FEC Frequência
Equivalente /
Consumidor

Frequência média, em vezes por
ano, dos desligamentos que
atingiram um conjunto de
consumidores

Sim Sim

Fonte: Relatório de Gestão.

Quanto às áreas e qualidade dos serviços que são expressados nesses indicadores, os quais mais
diretamente são percebidos pelos consumidores como representativos do desempenho operacional
da  empresa  no  estado,  selecionou-se  três  desses  indicadores  para  avaliação:  DEC  -  Duração
Equivalente  de  Interrupção  por  Unidade  Consumidora,  FEC  -  Frequência  Equivalente  de
Interrupção por Unidade Consumidora e TMA - Tempo Médio de Atendimento.
Observou-se  que  os  esforços empreendidos pela  Direção  da  unidade  não foram suficiente  para
convergi-los de forma mais contundente para os patamares máximos fixados pela Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, órgão regulador do setor no país.
O indicador de Duração de Interrupção - DEC, apresentou redução percentual de apenas 6,18%,
mantendo-se 13,81 pontos percentuais acima do limite estabelecido pela ANEEL. A Frequência de
Interrupção  manteve-se  inalterada  e  acima  do  padrão  fixado,  enquanto  o  Tempo  Médio  de
Atendimento   por conseguinte, aumentou 37,57¨% com relação ao exercício anterior, expressando
comprometimento na qualidade dos serviços.
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Indicadores de Desempenho

Indicador
Exercício Limite ANEEL

2009 2010 2010

DEC 43,50 40,81 27,00

FEC 32,16 32,15 22,92

TMA 173,00 238,00 Não definido
DEC – Duração Equivalente de Interrupção por unidade consumidora

FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por unidade consumidora

TMA – Tempo Médio de Atendimento a ocorrência emergenciais

Esses indicadores,  no entanto,  não se  aplicam ao monitoramento e  avaliação dos resultados dos
Programas e  Ações  constantes  da  Lei Orçamentária  Anual,  os  quais  utilizam outra  referência:
unidades consumidoras atendidas, extensão de linhas de transmissão, ou meramente percentual de
execução das despesas, conforme foi demonstrado na avaliação da execução dos programas/ações
sob responsabilidade da UJ, item anterior deste Relatório.

4.3 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

A unidade procedeu regularmente à autoavaliação de seu Sistema de Controle Interno consoante
determinação do TCU, Portaria nº 277/2010, registrando adequadamente os resultados no Relatório
de  Gestão.  Nessa  autoavaliação,  os  parâmetros  e  conceitos  definidos  normativamente  foram
adequadamente empregados. Totalizando os valores atribuídos em cada aspecto de controle segundo
os  critérios  de  avaliação  definidos,  utilizando-se  a  técnica  de  medição  "Escala  Likert"  para
consolidação dos resultados e análise, a autoavaliação da UJ resulta no seguinte diagnóstico:

Ambiente de Controle: totalmente válido
Avaliação de Risco: parcialmente válido
Procedimento de Controle: totalmente válido
Informação e Comunicação: parcialmente válido
Monitoramento: parcialmente válido

Analisando-se os referidos aspectos de controle a partir da aplicação de procedimentos de exame
dos registros, levantamento de informações e observações das atividades operacionais da empresa,
constatou-se  que  a  autoavaliação  reflete  adequadamente  as  condições  materiais  examinadas,
aplicando-se a todas as suas áreas administrativas e programas, estando evidenciada na adoção de
processos e rotinas de monitoramento, acompanhamento e revisão por unidade de controle interno
própria, além da designação de pessoal responsável com adequada segregação de função e política
de capacitação.
Considerando-se individualmente cada aspecto de controle, conclui-se que:

Ambiente de controle

A  despeito  dos  fatos  registrados  no  Anexo  deste  Relatório,  especialmente  o  item  5.1.5.1  -
Constatação:(057), a estrutura organizacional da UJ dispõe de mecanismos de gestão e controle que
atendem a seus objetivos e resguardam os ativos quanto à possibilidade da ocorrências de falhas. Os
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dispositivos regimentais asseguram clareza  quanto às delegações de competência e  definição de 
responsabilidades,  pautando-se  em regular  segregação  de  funções.  Observou-se,  ainda,  que  os
dirigentes percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e
dão suporte adequado ao seu funcionamento.

Avaliação de Risco

Embora a autoavaliação realizada pela UJ, fls. 76 do processo, tenha considerado esse aspecto como
parcialmente válido, em face de avaliação positiva dos subitens 10, 17 e 18, relativos à definição de
objetivos e metas, instauração de sindicâncias e normatização das atividades de guarda e estoque,
observou-se que em cinco subitens: 11, 12, 13, 14 e 15, relacionados à identificação, diagnóstico,
definição  de  níveis,  avaliação  e  mensuração  de  risco,  a  unidade  manifestou-se  quanto  à
impossibilidade de afirmação da proporção de aplicação dos fundamentos descritos, optando por
classificá-los  como  neutro.  Considerando  em seu  conjunto  concluiu-se  que,  mesmo  atendendo
satisfatoriamente  as  exigência  de  controle,  há  margem para  aperfeiçoamento  desse  aspecto  da
avaliação de risco.

Procedimento de Controle

A UJ dispõe  de Gerência de Auditoria  Interna  - GAI responsável pela política  e  atividades que
contribuem para assegurar que os riscos sejam geridos. Nesse sentido, constatou-se que a unidade
adequa-se regularmente aos normativos fixados pelo órgão central do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, a CGU, assim como àqueles definidos pelo Sistema Eletrobrás, quanto
à  elaboração  e  implementação  de  Plano  Anual  de  Atividade  de  Auditoria  Interna  e
encaminhamento  de  relatórios  aos  dirigentes  da  UJ,  da  Eletrobrás  e  da  CGU/Regional-PI.  As
auditorias  realizadas  adotam  procedimentos  sistemáticos  definidos  institucionalmente  em
consonância com normas legais aplicáveis à atividade de auditoria e à empresa.

Informação e Comunicação

No que concerne aos processos de informação e comunicação empregados pela UJ, constatou-se, no
nível  gerencial,  a  suficiência  e  a  tempestividade  dos mesmos  para  a  tomada  de  decisão  pelos
dirigentes. Embora em sua autoavaliação tenha adotado um posicionamento neutro com relação a
questões  relacionadas à  documentação  e  armazenamento,  ao  atendimento  das  expectativas  dos
diversos grupos e indivíduos e ao fluxo de informações para todos os níveis da unidade, esse fato
decorreu da impossibilidade de mensuração dos conceitos definidos pelo TCU na presente prestação
de contas.  Em seus parâmetros gerais, observou-se o uso apropriados de instrumentos e canais para
divulgação interna, como intranet, e instituição de ouvidoria para recebimento de demanda interna,
análise e divulgação de ações e medidas administrativas adotadas.

Monitoramento

A UJ  implementa  regularmente  processo  de  monitoramento  dos  sistema  de  controle  interno,
adequadamente evidenciado por meio de planos de auditoria e relatórios anuais e específicos, os
quais constituem instrumentos adequados de supervisão e diminuição de riscos.
Conclui-se, portnto, que os Controles Internos da unidade conferem adequadamente segurança aos
ativos,  constituindo suporte  regular para  a  tomada de  decisões e  consecução de  suas atividades
finalísticas.

4.4 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias
A unidade não procede à transferência voluntárias de recursos, não estando sujeita, portanto, ao
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disposto nos art. 11 e 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

4.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

Da análise dos processos licitatórios e dos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação
buscou atender ao previsto na Decisão Normativa TCU nº 110, de 01/12/2010, quanto aos quesitos:

a) motivo da contratação;

b) adequação da modalidade, objeto e valor; e,

c) fundamentação da dispensa ou inelegibilidade de licitação.

A  seleção  da  amostra  auditada,  não-probabilística,  obedeceu  aos  critérios  de  relevância,
materialidade e criticidade.

Os registros descritos estão  avaliados quanto à  adequação da  oportunidade  e  conveniência  das
aquisições, à correta fundamentação e ao devido enquadramento na modalidade de licitação:

Tipo  de  Aquisição

de bens/serviços

Valor no exercício % Valor sobre total Montante analisado %  recursos

analisados

Dispensa 3.676.668,51 10,17 3.242.185,41 10,53

Inexigibilidade 2.480.644,89 6,86 917.096,97 2,98

Convite - - - -

Tomada de Preços 41.760,40 0,12 41.760,40 0,14

Concorrência 24.101.011,90 66,68 23.790.795,72 77,28

Pregão Eletrônico 5.846.078,12 16,17 2.792.022,95 9,07

Total 36.146.163,82 100,00 30.783.861,45 100,00

Número

da

Licitação

Contratada  e  seu

CNPJ

Valor  da

Licitação

Liquidado  em

2010

Oportunidade

e

Conveniência

do motivo da

Licitação

Modalidade da

Licitação

Fundamento

da dispensa

Fundamento da

Inexigibilidade

001/2010 Banco  do  Brasil

CNPJ:

2.000.000,00 Adequada Dispensa Art.  24,

VIII

Não se aplica
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00.000.000.0001-91

003/2010 Itaú  Seguros  S  A

CNPJ:  43.819.978

0001-92

305.044,33 Adequada Dispensa Art. 24, IV Não se aplica

005/2010 Fundação  de

Educação,  Cultura  e

Desenvolvimento  –

FUNDETEC  –

CNPJ:  04.850.938

0001-51

199.200,08 Adequada Dispensa Art.  24,

XIII

Não se aplica

006/2010 Metropolitan  Hotel

Ltda  CNPJ:

04.254.324 0001-07

15.672,00 Adequada Dispensa Art. 24, II Não se aplica

015/2010 LEX  Advocacia

CNPJ:  04.806.575

0001-57

180.000,00 Adequada Dispensa Art. 24, IV Não se aplica

019/2010 CHM  de  Paiva

CNPJ:  08.973.040

0001-21

14.964,00 Adequada Dispensa Art. 24, II Não se aplica

022/2010 NANSEN  S  A

Instrumentos  de

Precisão  CNPJ:

17.155.276 0001-41

7.305,00 Adequada Dispensa Art. 24, II Não se aplica

028/2010 LEX  Advocacia

CNPJ:  04.806.575

0001-57

180.000,00 Adequada Dispensa Art. 24, IV Não se aplica

040/2010 Claudia  Maria  Vaz

de  Sousa  CPF

327.916.153-34  e

Paulo  Roberto

Amorim  Loureiro

CPF: 111.180.675-68

340.000,00 Adequada Dispensa Art. 24, X Não se aplica

001/2010 ADEPI  –  Arte  e

Desenvolvimento

Profissional  e

28.386,00 Adequada Inexigibilidade Não  se

aplica

Não se aplica
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Interpessoal  Ltda

CNPJ:  07.781.627

0001-76

002/2010 Escritorio  de

Advocacia  Décio

Freire & Associados

CNPJ:  07.838.854

0001-90

460.000,00 Inadequada Inexigibilidade Não  se

aplica

Não se aplica

006/2010 CONSULPLAN  –

Consultoria  e

Planejamento  em

Administração

Pública  de  Muriaé

LTDA  CNPJ:

01.185.758 0001-04

37.620,00 Adequada Inexigibilidade Não  se

aplica

Não se aplica

009/2010 TV Rádio  Clube  de

Teresina  S A CNPJ:

06.847.495 0001-75

15.000,00 Adequada Inexigibilidade Não  se

aplica

Não se aplica

012/2010 Zênite Informações e

Consultoria  S  A

CNPJ:  86.781.069

0001-15

281.581,52 Adequada Inexigibilidade Não  se

aplica

Não se aplica

013/2009 CONSIT  –

Consultoria,

Sistemas  e

Representações

LTDA  CNPJ:

43.211.630 0001-18

58.500,00 Adequada Inexigibilidade Não  se

aplica

Não se aplica

014/2009 All  Serviços  de

Teleatendimento

LTDA  CNPJ:

04.405.765 000-62

25.200,00 Adequada Inexigibilidade Não  se

aplica

Não se aplica

004/2010 SOLTEC  Soluções

Tecnológicas LTDA

CNPJ:

54.041.959/0001-02

18.146.748,52 Adequada Concorrência Não  se

aplica

Não se aplica
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005/2010 GBS  Engenharia

LTDA

35.554.591/0001-23.

5.197.059,19 Adequada Concorrência Não  se

aplica

Não se aplica

010/2010 MAZERINE  CRUZ

& CIA LTDA CNPJ

10.998.532/0001-13

446.988,01 Adequada Concorrência Não  se

aplica

Não se aplica

007/2010 Adriana Viana Reis -

OPEN  TECH  CNPJ

Nº:

07.887.811/0001-03

423.900,00 Adequada Pregão

Eletrônico

Não  se

aplica

Não se aplica

008/2010 ABB  LTDA  CNPJ

Nº:

61.074.829/0001-21

100.345,50 Adequada Pregão

Eletrônico

Não  se

aplica

Não se aplica

013/2010 CR Distribuidora  de

Produtos  Gerais

CNPJ  Nº:

05.106.833/0001-55

Paulista  Papelaria  e

Informática  CNPJ

Nº:

62.492.798/0001-93

Salenas  Materiais

para  Escritório

LTDA  -  ME  CNPJ

Nº:

07.065.674/0001-13

288.848,45 Adequada Pregão

Eletrônico

Não  se

aplica

Não se aplica

015/2010 10.690.183.0001-78

CONPRENOR  –

Concreto

Premoldado

Nordeste Ltda

267.000,00 Adequada Pregão

Eletrônico

Não  se

aplica

Não se aplica

016/2010 61.074.175.0001-38

MAFRE  Vera  Cruz

329.000,00 Adequada Pregão

Eletrônico

Não  se

aplica

Não se aplica
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Seguradora SA

017/2010 09.411.825.00001-73

IBT  Construções

Ltda

282.999,00 Adequada Pregão

Eletrônico

Não  se

aplica

Não se aplica

020/2010 05.391.161.0001-77

MDAT  Serviços  e

Representações

989.940,00 Adequada Pregão

Eletrônico

Não  se

aplica

Não se aplica

021/2010 MARIA  JOSÉ

GOMES  DA

FONSECA LEITE  -

ME  CNPJ  Nº:

01.234.706/0001-80

109.990,00 Adequada Pregão

Eletrônico

Não  se

aplica

Não se aplica

001/2010 02.163.575.0001-50

HLB Audilink & Cia

Auditores

41.760,40 Adequada Tomada  de

Preços

Não  se

aplica

Não se aplica

Selecionou-se,  aleatoriamente  por  amostragem,  28  processos  licitatórios,  no  montante  de  R$
30.783.861,45 que corresponde a 85,16% do valor total dos processos de licitados.

Observou-se  a  formalização das peças dos processos,  bem como a  formalização processual e  a
oportunidade  e  conveniência  da  Licitação. Em relação à  dispensa  e  inexigibilidade  de  licitação,
selecionou-se  aleatoriamente  por  amostragem,  para  análise,  16  processos,  no  montante  de  R$
4.159.282,38. A amostra equivale a  11,51% do total dispendido com licitações, 88,18% do total
gasto com dispensas de licitação, e 36,973% do total com inexigibilidades de licitação. Analisou-se a
adequação das contratações sem utilização de processo licitatório, além da formalização das peças
processuais.

Do  exposto,  observa-se  do  quadro  acima  que  não  foram identificadas  situações  que  possam
comprometer a gestão de suprimento e bens da empresa, especificamente quanto aos procedimentos
de auditoria aplicados na análise das licitações e contratos.

4.6 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

Da análise procedida no Quadro de recursos humanos da Unidade, verificou-se que, no final do
exercício  de  2010,  a  força  de  trabalho  total  foi  de  1.336  (um mil  e  trezentos  e  trinta  e  seis)
empregados, excluindo os 10 (dez) cedidos e 01 (um) com contrato suspenso (mandato eletivo) e
levando  em consideração  a  força  adicional  dos  09  (nove)  empregados  requisitados  de  outras
empresas do grupo Eletrobrás, como, também, os 07 (sete) ocupantes de cargo comissionado de
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livre nomeação e exoneração.

Segundo estudo realizado pela Fundação COGE, entre 2009 e 2010, a lotação ideal da Companhia
era  de  1.533  (hum mil e  quinhentos  e  trinta  e  três)  empregados.  Entretanto,  esse  estudo ficou
comprometido, tendo em vista publicação da Resolução nº 414/2010, de 09/09/2010, da ANEEL,
em que  obriga  a  Eletrobrás  Distribuidora  do  Piauí a  abrir  163  novas agências  de  atendimento
comercial em todo o Estado até setembro de 2010.

Em 31/12/2010, observou-se que o quantitativo de pessoal próprio da empresa foi de 1.330 (um mil
e trezentos e trinta em um) empregados, portanto dentro do limite autorizado pelo DEST, que é de
1.993 (um mil e novecentos e noventa e três) empregados. Quando se compara com a quantidade do
efetivo atual, há necessidade de um incremento de 33,21% da força de trabalho, que representa um
aumento de 662 (seiscentos e sessenta e dois) empregados em relação ao existente.

No exercício de 2010, o Grupo de Trabalho, constituído pela Resolução da Diretoria da Eletrobrás
RES-757/2008, composto por representantes da área de gestão de pessoas das empresas do sistema
Eletrobrás,  elaborou  o  Plano  de  Carreira  e  Remuneração  –  PCR (Versão  Final),  com foco  em
Competências  e  Resultados,  sendo  estruturado  em  quatro  dimensões:  Carreira,  Cargos,
Remuneração e Desempenho.

O quadro seguinte  mostra  o quantitativo de empregados por categoria funcional (cargo antigo e
cargo novo -  Plano PCR) do quadro próprio da  Empresa,  incluindo os cedidos e  com contrato
suspenso:

CARGO ANTIGO CARGO NOVO - PLANO PCR QTDE

ADMINISTRADOR PS- PROF SUPERIOR 11

ADVOGADO PS - PROF SUP 14

ANALISTA DE SISTEMA PS - PROF SUP 9

ASSIST ADMINISTRATIVO PMS - PROF MEDIO 213

ASSIST DE COMUNIC SOCIAL PS- PROF SUPERIOR 1

ASSIST. OPERACIONAL PMS - PROF MEDIO 15

ASSIST. SOCIAL PS- PROF SUPERIOR 3

AUX OPERACIONAL PF-PROF. FUNDAMENTAL 465

AUX ADMINISTRATIVO PF-PROF. FUNDAMENTAL 113

CONTADOR PS-PROF SUPERIOR 17

ECONOMISTA PS-PROF SUPERIOR 21

ENFERMEIRO PS-PROF SUPERIOR 1

ENGENHEIRO PS-PROF SUPERIOR 78

ESTATISTICO PS-PROF SUPERIOR 2

MEDICO PS-PROF SUPERIOR 2

PSICOLOGO PS-PROF SUPERIOR 2

TEC INDUSTRIAL PMO-PROF MEDIO 228

TEC. DE CONTABILIDADE PMS - PROF MEDIO 78

TEC EM ADMINISTRAÇÃO PMS - PROF MEDIO 26

TEC ENF TRABALHO PMS - PROF MEDIO 2

TEC ESPECIAL PMS - PROF MEDIO 2

TEC NIV. SUPERIOR PS - PROF SUP 21
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TEC DE SEG DO TRABALHO PMO-PROF MEDIO 5

TEC ESPECIALIZADO TEC. ESPECIALIZADO 1

TOTAL 1330

Da análise realizada na evolução da folha de pagamento da unidade do período de 2009 a 2010,
verificou-se  que,  em  2010,  foram  realizadas  despesas  com  pessoal  no  montante  de  R$
149.474.832,11, considerando os encargos sociais, que representa um acréscimo de 33% em relação
ao ano de 2009, que foi de R$ 112.416.916,51. Esse acréscimo ocorreu, principalmente, em razão
do aumento das despesas com indenizações, na ordem de R$ 21.571.887,84 (316% em relação a
2009), para cobrir despesas com verbas rescisórias e multa do FGTS (40%) dos desligamentos dos
empregados que aderiram ao PID – Plano de Incentivo a Demissão/2009, bem como gastos com
Abono Salarial e Participação no Lucros ou Resultado – PLR, pagos nos meses de maio e julho de
2010, pactuados nos Acordos Coletivos de Trabalho de 2009 e de 2010, firmados 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.

Em 2010, o reajuste nas tabelas de  salário negociado no Acordo Coletivo de  Trabalho entre  as
empresas signatárias (distribuidoras de energia  da ELETROBRÁS) e  os sindicatos foi de  5,26%
entre outras vantagens.

No que  diz respeito  aos adicionais de  insalubridade  e  periculosidade  pagos aos empregados da
Companhia, foram concedidos mediante laudos técnicos assinados pelos engenheiros de segurança
do  trabalho,  médico  do  trabalho  da  empresa  e  membros  da  Comissão  Segurança  do  Trabalho.
Também, a Unidade, em atendimento à Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9), da Portaria 3.214 do
Ministério do Trabalho, elaborou seu Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

Ressalte-se que não foram aplicados os procedimentos 050201.0009 e 050201.0015, "Análise da
Folha de Pagamento - Parte 2 e 4", respectivamente, tendo em vista que a UJ não utiliza o Sistema
SIAFI e seus empregados são contratados com base na CLT.

4.7 Avaliação do Cumprimento pela UJ das Recomendações do TCU e do Controle Interno
A UJ adotou regularmente medidas administrativais com vistas ao cumprimento das determinações
expedidas  pelo  TCU,  constantes  dos  acórdãos  identificados  no  quadro  abaixo.  Não  obstante, 
conforme registrado em campo próprio deste Relatório - 2ª Parte  -, observou-se a  existência de
subitens com pendências que, conforme a Direção da unidade, deverão ser atendidas no decorrer de
2011.

Acórdão Situação Item do Anexo

1.407/2010 – 2ª Câmara Atendido parcialmente 5.1.2.2

2.019/2010 – Plenário Atendido 5.1.6.1

2.320/2010 – 1ª Câmara Atendido parcialmente 5.1.1.1
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2.629/2010 – 2ª Câmara Atendido parcialmente 5.1.1.1, 5.1.2.3 e 5.1.3.1

No  que  concerne  às  recomendações  da  CGU,  observou-se  que  foram ultimadas  providências
necessárias ao efetivo cumprimento, tendo sido constatadas melhorias significativas com relação à
não incidência de falhas ocorridas em exercícios anteriores. Entretanto,  a  despeito dos esforços
empreendidos, constatou-se pendências a serem corrigidas no exercício em curso.

Nº do
Relatório de
Auditoria de

Contas

Item do Relatório (nº e descrição sumária)
Situação Atual

das
Recomendações

Item específico
da 2ª parte do
Relatório

244095 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).

Atendida 1.1.1.4

244095 5.1.1.1 - Cessão indevida de bem imóvel para
associação recreativa (inobservância do Decreto
nº 99.509/1990).

Atendida 5.1.4.1

244095 6.2.1.4 - Não alimentação do Sistema de
Registros e Apreciação de Atos de Admissão e
Concessão - SISAC, do TCU.

Atendida 2.2.1.5

244095 7.1.1.1 - Não indicação das fontes de consulta
ou referência nos orçamentos elaborados
(inobservância da Lei nº 8.666/93).

Atendida 1.1.1.4

244095 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).

não atendida 5.1.1.2

244095 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).

não atendida 5.1.1.2

244095 7.2.2.1 - Alteração indevida de contrato
mediante acréscimo de serviços acima do limite
previsto em lei (inobservância do art. 65, I, "b" e
§ 1º)

Atendida 1.1.1.2

244095 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).

Atendida 1.1.1.3

Relativamente às recomendações da unidade de auditoria  interna da UJ, designada  Gerência de
Auditoria Interna - GAI, observou-se que há sistemática adoção de providências pela Direção no
sentido de cumprir as orientações e recomendações decorrentes das ações de controle realizadas,
com regular apresentação de justificativas e estabelecimento de cronograma execução, quando é o
caso.
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4.8 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

A gestão da  unidade  não emprega  procedimentos de  constituição de passivos que dependam de
previsão orçamentária de créditos ou recursos.

4.9 Avaliação dos Critérios - Chamamento Público
A unidade não se procede à transferência de recursos públicos, não estando sujeita à utilização de
"chamamento público" nos termos definidos no art. 5º do Decreto nº 6.170/2007.

4.10 Avaliação de Contratos e Convênios - SIASG/SICONV

A unidade vem procedendo regularmente ao registro dos contratos no Sistema de Administração de
Serviços Gerais - SIASG, conforme exigência da Lei nº 12.309/2010 (LDO). Tais dados, entretanto,
disponíveis para consulta no link "transparência pública" da página da UJ na internet,  não estão
acessíveis no portal "comprasnet" do Ministério do Planejamento.

4.11 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

Em procedimento aplicado em relação ao cumprimento à Lei nº 8.730, de 1993, que estabelece a
obrigatoriedade  da  apresentação  da  declaração  de  bens  e  rendas  para  o  exercícios  de  cargos,
empregos ou funções de confiança, verificou-se, por amostragem, que 35 (tinta e cinco) empregados
do total de  175 (cento e setenta e cinco), que exerceram funções de confiança  no ano de 2010 ,
entregaram cópias de suas Declarações Ajuste Anual do Imposto de Renda, assim como os controles
implementados pela Empresa são adequados.
Cabe destacar que esses controles podem ser melhorados, desde que seja adotado a sistemática de
autorização,  por  parte  dos  empregados,  ao  acesso,  por  meio  eletrônico,  às  cópias  de  suas
Declarações  de  Ajuste  Anual  do  Imposto  de  Renda  da  Pessoa  Física,  com  as  respectivas
retificações, apresentadas à Receita Federal do Brasil/MF, conforme orientações contidas Portaria
Interministerial  MP/CGU nº  298/2007,  eliminando  assim,  o  excesso  de  papéis  constantes  nos
arquivos da Empresa.

4.12 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

Tendo  em vista  que  a  Empresa  não  possui  imóvel  classificados  como  Bens  de  Uso  Especial,
conforme consulta no SPIUnet, não foi aplicado o Procedimento 040204.0008 - Gestão de Bens de
Uso Especial na UJ. 

4.13 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

A UJ apresentou um quadro de grave fragilidade da gestão de tecnologia da informação, posto não
atender às orientações normativas e gerenciais que definem e conferem adequabilidade à mesma,
conforme demonstrado a seguir.
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A unidade não dispõe de mecanismo de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação -
PETI, que reflita um plano de contingência e de ação satisfatório visando identificar e diagnosticar
situações de fragilidade, otimizar as ações operacionais e contribuir para a melhoria dos resultados
da empresa.

Não  dispõe,  tampouco,  de  uma  Política  de  Segurança  de  Informação  -  PSI  que  contemple
minimamente análise de risco, planos de continuidade de negócio, gerenciamento de incidentes e
recuperação de negócios, consoante previsto no Decreto nº 3.505/2000.

Não há, ainda, rotinas estabelecidas para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as
reais  necessidades  da  UJ,  o  que  a  sujeita  a  risco  de  desperdício  de  recursos  técnicos  ou  não
atendimento  tempestivo  de  demandas  de  equipamentos  ou  mesmo  de  desenvolvimento  e
manutenção de soluções em TI.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  a  área  conta  com  33  funcionários  -  19  efetivos  e  14
terceirizados - distribuídos segundo o grau de relevância das competências técnicas do setor. Os
funcionários  efetivos  se  responsabilizam pelo  gerenciamento  e  tarefas  de  maior  complexidade,
cabendo aos terceirizados as funções de apoio.

Relativamente  à  gestão de  bens e  serviços,  constatou-se  que  não há  metodologia  que  defina  e
oriente o desenvolvimento de sistemas/aplicativos, única área em que a unidade demonstrou maior
grau de ação institucional, tendo sido responsável pela criação de 14 dos 19 sistemas/aplicativos em
uso,  o  que  demonstrou,  até  o  momento,  satisfatório  nível  de  independência  em  relação  à
participação  de  terceirizados  nas  soluções  implementadas.  Em face  disso,  não  se  observou  a
existência de uma política de transferência de conhecimento de produtos e serviços aos funcionários
da UJ.

Não obstante o exposto, a empresa procedeu à contratação de empresa para desenvolvimento de
solução para implantação de sistema de gestão da distribuição - SGD e formação de base cadastral
georreferenciada  dos  ativos  regularatórios  de  distribuição,  Concorrência  nº  4/2010,  por  R$
18.146.748,52,  adotando  estratégia  semelhante  à  já  implementadas  por  outras  distribuidoras
vinculadas à Eletrobrás.

4.14 Avaliação do Cumprimento do Acórdão TCU-Plenário 2.132/2010 - Terceirização
Em atendimento à  determinação contida  no item 9.3 do Acórdão TCU-Plenário nº  2.132/2010,
verificou-se  que  a  Unidade  tem adotado  medidas  suficientes  para  atender  ao  subitem 9.1.1.1
Acórdão, tendo em vista que efetuou o levantamento visando identificar e regulamentar, em todos
os níveis de  negócio,  mediante  análise  criteriosa  de  suas rotinas e  procedimentos,  as atividades
passíveis terceirização, de modo a separá-las de acordo com sua natureza.
No que tange aos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do citado Acórdão, encontram-se em implementação.
Segundo  Ofício  Circular  nº  703/DEST-MP,  de  24/09/2010,  os  prazos  de  atendimento  são
01/06/2011 para o subitem 9.1.1.2 e 01/10/2011 para subitem9.1.1.3, uma vez que o Departamento
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST considerou o início para contagem do
prazo  de  atendimento  às  determinações do  TCU,  a  data  da  publicação  no  D.O.U do  Acórdão
TCU-Plenário nº 2.132/2010, ou seja, 01/09/2010.

4.15 Conteúdo Específico

Da  análise  realizada  nos  espelhos  das  folhas  de  pagamento  de  janeiro  a  dezembro  de  2010,
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verificou-se que os valores pagos mensalmente aos membros dos conselhos de administração (01
conselheiro) e fiscal (03 conselheiros) foram de acordo com o aprovado na AGO de 30/04/2010, na
qual definiu que os honorários dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal seria de 10%
(dez  por  cento)  do  valor  dos  honorários  dos  membros  da  Diretoria  Executiva  da  Companhia,
incluindo o 13º salário e excluídas as demais parcelas.

Em 2010, os gastos com remuneração pagas aos membros dos conselhos atingiram o montante de
R$ 82.293,81.

No que diz respeito à entidade fechada de previdência complementar patrocinada pela Empresa, no
caso, a Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, no final do exercício de 2010, segundo
informações contidas no Relatório Anual de Atividades de 2010, o Plano de Benefícios Definidos –
BD, saldado em 30/11/2000, contava com 1.550 participantes, sendo 897 ativos, 438 aposentados e
215 pensionistas.

Em  2010,  o  Plano  BD  pagou  o  valor  de  R$  6.533mil  de  benefícios  de  suplementação  de
aposentadoria aos 438 participantes assistidos e o montante de R$ 1.287mil aos 215 pensionistas,
totalizando, assim, R$ 7.820mil

Cabe  destacar  que  a  Secretaria  de  Previdência  Complementar/SPC,  por  meio  do  Ofício
SPC/DETEC/CGAF nº3.727/2009, de 30/11/2010, aprovou o novo Plano de Contribuição Variável
-PCV e o Convênio de Adesão, onde passou a recolher as primeiras contribuições a partir de junho
de 2010.

Em 31/12/2010 o Plano CV contava com 259 participantes, receitas de R$ 1.818.447,99, reserva
atuarial de benefícios a conceder de R$ 1.482.685,61 e fundo previdencial de R$ 197.9555,02.

Segundo conclusões do último estudo atuarial, realizada pela Conde Consultoria Atuarial Ltda, os
Planos PBD e PCV encontram-se em situações financeiro- atuarial equilibradas.

Em cumprimento ao disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001, a Auditoria Interna da
Unidade  (patrocinadora)  realizou  procedimento  de  auditoria,  no  período  de  17/11/2010  a
17/01/2011, na FACEPI, que resultou no Relatório de Auditoria nº 07/2010, de 21/01/2010.

No exercício de 2010, não houve fiscalização na FACEPI, por parte da Secretaria de Previdência
Complementar/SPC,  e  sim  solicitações  de  esclarecimentos  acerca  de  pontos  levantados  em
fiscalização realizada em 2008, que foram respondidas pela entidade de previdência complementar
da Companhia.

As informações contidas no Relatório de Gestão - Ano 2010, acerca das remunerações pagas aos
membros dos conselhos e entidade fechada de previdência complementar patrocinada pela Empresa,
 

atenderam as orientações do Item 12, do Anexo II da DN TCU Nº 107, de 27/10/2010.

5. Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada 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
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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/PI, 25 de agosto de 2011.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA
 

CERTIFICADO Nº :201108760
UNIDADE AUDITADA :942100 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
EXERCÍCIO :2010
PROCESSO Nº :00216.000248/2011-14
MUNICÍPIO - UF :Teresina - PI

     Foram examinados os  atos  de  gestão  dos  responsáveis  pelas  áreas  auditadas,  especialmente
aqueles  listados  no  art.  10  da  IN  TCU nº  63/2010,  praticados  no  período  de  01/01/2010  a
31/12/2010.

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  os  resultados  das  ações  de  controle
realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3.    A partir dos exames realizados, as seguintes constatações, que estão detalhadas no respectivo
Relatório  de  Auditoria,  impactaram de  forma  relevante  a  gestão  da  unidade  examinada,  sendo
necessária a atuação e acompanhamento das providências preventivas e/ou corretivas por parte dos
agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010:

5.1.1.2 Contratação direta indevida de serviços advocatícios, com base em inexigibilidade
de licitação por notória especialização, no valor total de R$ 460.000,00.

5.1.5.1 Utilização indevida de cargos/funções da Eletrobrás Distribuição – PI na nomeação
de empregados em unidades da Eletrobrás localizadas em outro estado.

5.1.3.1 Não elaboração de Inventário de Bens Móveis (inobservância de Determinação do
subitem do Acórdão TCU nº 2.629/2010).

4.    Assim, em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201108760, proponho que o encaminhamento das contas
dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 seja como indicado a seguir, em função da
existência de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações a seguir
especificadas:
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4.1 Agentes com proposta de encaminhamento pela gestão REGULAR COM RESSALVAS:

Cargo Constatação
Diretor Presidente no período de 1/1/2010 até 5/4/2010 5.1.1.2

Diretor de Gestão no período de 1/1/2010 até 31/12/2010
5.1.5.1
5.1.3.1

5.    Esclareço que  os demais agentes listados no art.  10 da  IN TCU nº  63/2010 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.

 

 

ORLANDO VIEIRA DE CASTRO JÚNIOR

CHEFE DA CGU-REGIONAL/PI

Teresina/PI, 28 de setembro de 2011
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