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Unidade Auditada: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 

Exercício: 2012 

Processo: 00216000757201309 

Município: Teresina - PI 

Relatório nº: 201307789 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

PIAUÍ 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/PI,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201307789, 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 ENERGÉTICA DO PIAUÍ - 

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 10/06/2013 a 

21/06/2013, 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. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor 

das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–

119/2012 e 124/2012, tendo sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria 
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conduzidos junto à Unidade, providências que estão tratadas em itens específicos deste 

relatório de auditoria. 

Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012, e em face dos 

exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se as 

seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 

ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 

referência? (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 

da DN TCU nº 119/2012, da DN TCU nº 124/2012 e da Portaria-TCU nº 150/2012? 

 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária dos itens que 

compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares. 

 

Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da 

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ S/A – CEPISA, foi analisado o processo nº 

00216.000757/2013-09 e constatado que a Unidade elaborou todas as peças a ela 

atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2012, mas 

apresentou falhas quanto ao formato e conteúdo no Relatório de Gestão, conforme 

detalhado abaixo: 

1. Relacionamento dos parceiros aos macroprocessos; 

2. Vinculação do Plano Estratégico da UJ com o PPA; 

3. Demonstração dos objetivos estratégicos, dos processos e dos produtos do 

Planejamento Estratégico da Eletrobras, à qual está vinculada; 

4. Detalhamento da execução do plano de metas ou de ações; 

5. Quadro A.4.2 indica unidade de medidas em desacordo com as definidas no 

PPA; 

6. Quadro A.4.3 sem análise crítica da execução da iniciativa; 

7. Quadro A.4.4 sem análise crítica da execução das ações. 

8. Quadro A.6.11 não preenchido; 

9. Quadro A.6.14 sem análise crítica. 

10. Quadro A.6.17 sem dados do nível de escolaridade; 

11. Quadro A.6.18 sem dados do nível de escolaridade; 

12. Quadro A.8.1 sem comentário; 

13. Quadro A.9.1 sem comentário. 

#/Fato## 

 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A Companhia Energética do Piauí – CEPISA (Eletrobras Distribuição – PI) obteve, no 

exercício, um resultado operacional negativo de (R$ 36.488) mil, revertendo o resultado 

positivo alcançado em 2011, de R$ 41.934 mil, conforme consta das Demonstrações 

Financeiras que integram o Relatório de Gestão – RG. 

 

No RG, dois fatores são relacionados direta e indiretamente ao resultado: 1) o 

crescimento da despesa financeira, da ordem de 16,4%, e decrescimento da receita 

financeira em 21,4%; e 2) os problemas de natureza conjuntural vivenciados nos 
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últimos anos, os quais foram vinculados a: a) altos custos operacionais gerenciais; b) 

elevadas perdas comerciais e técnicas; c) elevada inadimplência; e d) qualidade 

inadequada da energia fornecida. 

 

O Relatório não explora tecnicamente o impacto dos fatores financeiros no conjunto das 

receitas auferidas pela empresa, tampouco indica parâmetros que permita considerar se 

essas receitas, 3,5% da receita total, efetivamente estão inadequadas considerando os 

limites de referência no setor. 

 

Da mesma forma, a classificação “conjuntural” para os problemas que, conforme 

afirmado pelos gestores, há anos vêm afetando o resultado da UJ, não parece adequado 

uma vez que não refletem questões de conjuntura ou de curto prazo, mas estão ligadas a 

sua estrutura organizacional, o que inclui tanto o modelo de governança quanto à 

política de investimentos adotada. A consideração dos problemas como de conjuntura 

afasta, ainda, quaisquer hipóteses de que tais problemas, ou mesmo os resultados 

alcançados no exercício, decorram de falhas gerenciais, o que exime os dirigentes das 

responsabilidades tantos das falhas registradas quanto dos sucessos obtidos nas ações 

gerenciais e operacionais implementadas. 

 

A avaliação do desempenho operacional obtida a partir do exame dos indicadores 

empregados pela UJ corrobora essa afirmação. Embora seja evidente a tendência de 

melhoria contínua do desempenho, os indicadores ainda estão distantes das metas 

previstas no PPA 2012-2015, conforme pode ser visualizado no Quadro abaixo. 

 

 

Desempenho Operacional 

Indicador 
Exercício Metas  

2009 2010 2011 2012 CMDE (2012) PPA 

Perdas Totais 35,46 33,51 33,03 30,35 28,10 16,80 

DEC 43,50 40,81 41,83 34,20 33,00 18,35 

FEC 32,16 32,15 29,96 26,10 23,00 11,29 

Fonte: Relatórios de Gestão 

 

  

Algumas estratégias de gestão implementadas ainda não produziram os resultados 

esperados e não contemplam diretamente os problemas elencados, como é caso do 

modelo de gestão de riscos em curso na empresa. À exceção da inadimplência, não há 

referência explícitas quanto aos demais problemas, o que expõe um descompasso entre 

o que foi apresentado pelos dirigentes no RG e aqueles discutidos na estratégia de 

avaliação de riscos, focados também nestes outros fatores: Terceirização X 

Primarização e Gestão de Ativos. 

 

O deslocamento dos problemas para a esfera conjuntural deixou de ressaltar o modelo 

de Gestão de Resultados e Competências que começou a ser empregado na CEPISA no 

segundo semestre de 2012. A avaliação preliminar (não sistemática) do modelo permitiu 

vislumbrar que os problemas de gestão estão sendo paulatinamente incorporados como 

fator determinante de seu resultado, não obstante a percepção de que as estratégias 

“gestão de riscos” e “gestão de resultados” parecem descoordenadas entre si, e essas 

com aquelas desempenhadas pela Unidade de Auditoria Interna, o que pode configurar 

um fator de risco ao sucesso dessas experiências. 
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Quanto ao único Programa Finalístico do PPA 2012-2015 executado pela UJ, constatou-

se que, no coso das Ações em que há indicadores estabelecidos, os resultados 

quantitativos foram satisfatórios, com destaque para o Programa/Ação Luz para Todos, 

que ultrapassou 100% de eficácia e manteve os níveis de eficiência dentro dos 

parâmetros do exercício de 2011. 

 

Avaliação de Eficácia 

90245 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA (Eletrobras Distribuição Piauí) 

2033 - Energia Elétrica 

Código/Ação 

Meta Física Atos e Fatos 

que 

prejudicaram o 

desempenho 

Providências 

Adotadas 
Fixação Execução % Execução 

/ Previsão 

11YL - Ampliação de Rede Rural 

de Distribuição de Energia Elétrica 

- Luz para Todos no Estado do 

Piauí 

16.000 16.520 103,25 (**) (**) 

14KY - Ampliação do Sistema de 

Distribuição de Enrgia Elétrica 17 15 88,24 (**) (**) 

2D89 - Manutenção do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (*) (*) 
  

(**) (**) 

20P5 - Adequação do Sistema de 

Comercialização e Distribuição de 

Energia Elétrica - Redução de 

Perdas 

(*) (*) 

  

(**) (**) 

* Não especificado na LOA/2012 e no Relatório de Gestão 

** Não detalhado no Relatório de Gestão 

 

 

90245 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA (Eletrobras Distribuição Piauí) 

2033 - Energia Elétrica 

Código/Ação 

Meta Financeira Atos e Fatos 

que 

prejudicaram o 

desempenho 

Providênc

ias 

Adotadas 
Fixação 

(dotação 

atualizada) 

Execução 

(despesa 

empenhada) 

% Desp 

Liquidada 

/ Fixada 

11YL - Ampliação de Rede 

Rural de Distribuição de 

Energia Elétrica - Luz para 

Todos no Estado do Piauí 

190.000.000,00 189.649.824,00 99,82 (**) (**) 

14KY - Ampliação do 

Sistema de Distribuição de 

Enrgia Elétrica 

88.649.810,00 76.686.737,00 86,51 (**) (**) 

2D89 - Manutenção do 

Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica 

43.193.468,00 30.635.518,00 70,93 (**) (**) 

20P5 - Adequação do 

Sistema de Comercialização 

e Distribuição de Energia 

Elétrica - Redução de 

Perdas 

14.604.052,00 6.945.371,00 47,56 (**) (**) 

** Não detalhado no Relatório de Gestão 
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Avaliação de Eficiência 

EVOLUÇÃO DO CUSTO DA UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA DO PLpT 

Exercício Valor Executado (*) 

Unidades 

Consumidoras 

Atendidas (UCA) 

Valor Unitário 

(UCA) 
Variação (%) 

Inflação 

IPCA (**) 

2012 189.649.824,00 16520 11.480,01 3,07 5,84 

2011 225.911.710,00 20283 11.137,98 29,86 6,50 

2010 230.692.458,00 26896 8.577,20 61,64 5,91 

2009 77.559.000,00 14616 5.306,44 0 4,31 

Fontes: (*) Relatórios de Gestão dos exercícios; e (**) Banco Central do Brasil 

 

As Ações 2D89 - Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e 20P5 - 

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - 

Redução de Perdas não tiveram metas físicas estabelecidas na LOA/2012, o que 

impossibilitou a avaliação de eficácia. No que tange às metas financeiras, os 

desempenhos não foram satisfatório, não tendo sido objeto de análise crítica por parte 

da UJ. 

 

Com relação aos resultados pactuados com a Eletrobras por intermédio do Contrato de 

Melhoria de Desempenho Empresarial – CMEDE, que integra um conjunto de 17 

indicadores de desempenho, a CEPISA manteve um desempenho insatisfatório nas 

principais metas econômico-financeiras e operacionais, com destaque negativo nos 

indicadores DEC, FEC e Perdas Totais, que são referência do PPA 2012-215 (fl. 41 do 

RG). 

 

A despeito de todos esses fatores, avaliando o resultado alcançado no âmbito do modelo 

de gestão para resultados e competências, o qual empregou como indicadores: a 

Avaliação da Gestão Estratégica – AGE e o Desempenho Geral da Área – DGA, a 

CEPISA obteve um resultado satisfatório tendo alcançado, respectivamente, índices de 

96,2 para a AGE e 76,6 para o DGE, ante uma meta de 64.  

  
##/Fato## 

 

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A UJ dispõe de 17 indicadores institucionais de gestão pactuados com a Eletrobras no 

Contrato de Melhoria de Desempenho Empresarial – CMDE. Esses indicadores 

integram três dimensões de gestão: econômico-financeiros, operacionais e 

socioambientais. Somente a dimensão operacional mantém correlação com os 

indicadores de programas finalísticos constantes do PPA 2012-2105, o que constituiu o 

principal critério de seleção da amostra avaliada (Quadro abaixo). Esses indicadores, 

portanto, constituem instrumentos comuns entre as gestões “institucional” e 

“programática”, gestão empresarial e PPA, refletindo a interconexão entre os esforços 

de gestão e macroplanejamento governamental, embora, pelas razões assinaladas neste 

Relatório, não tenham sido contemplados na LOA 2012. 

 

 

Nome do 

Indicador 
Área de Gestão 

Relacionamento ao 

Macroprocesso 

Finalístico 

Descrição do Indicador Fórmula de Cálculo 
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DEC 

Resultados 

Qualitativos e 

Quantitativos 

Sim 

Exprime o intervalo de 

tempo que, em média, 

cada consumidor do 

conjunto considerado 

ficou privado do 

fornecimento de energia 

elétrica, no período 

observado, considerando-

se as interrupções maiores 

ou iguais a três minutos 

Duração média, em horas 

por ano, dos 

desligamentos que 

atingiram um conjunto de 

consumidores (Duração 

Equivalente / 

Consumidor) 

FEC 

Resultados 

Qualitativos e 

Quantitativos 

Sim 

Exprime o número de 

interrupções que, em 

média, cada consumidor 

do conjunto considerado 

sofreu o período de 

observação, 

considerando-se as 

interrupções maiores ou 

iguais a três minutos 

Frequência média, em 

vezes por ano, dos 

desligamentos que 

atingiram um conjunto de 

consumidores (Frequência 

Equivalente / 

Consumidor) 

Perdas 

Totais 

Resultados 

Qualitativos e 

Quantitativos 

Sim 

Exprime a capacidade de 

reduzir o nível de perdas 

com impacto direto nas 

receitas da empresa e nas 

compras de energia 

Percentual da média 

móvel dos doze últimos 

meses entre a diferença da 

energia requisitada e a 

vendida pela energia 

requisitada total (Perdas 

de Energia Elétrica) 

 

 

A avaliação realizada objetivou a verificação o atendimento dos critérios estabelecido 

pela Corte de Contas: completude, comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e 

economicidade. A metodologia empregada consistiu na construção de um memorial 

descritivo dos processos de apuração: registro, coleta e consolidação, assim como dos 

instrumentos técnicos e humanos utilizados. O Quadro abaixo consolida os resultados 

obtidos. 

 

Descrição do 

Indicador 
Completude Comparabilidade Confiabilidade Acessibilidade Economicidade 

DEC Sim Sim Sim Sim Sim 

FEC Sim Sim Sim Sim Sim 

Perdas Totais Sim Sim Sim Sim Sim 

 
Fato## 

 

 

2.4 Avaliação dos Indicadores dos  Programas Temáticos 

Considerando que na Lei N º12.593/2012 os indicadores são exigidos apenas para os 

programas temáticos, considerando que durante a gestão 2012 o decreto de Gestão do 

PPA 2012-2015 (decreto 7.866/2012) foi publicado no DOU apenas em 20.12.2012, 

considerando que mesmo nesse normativo as atribuições quanto à atualização dos 

indicadores dos programas recai sobre o Ministério do Planejamento, considerando que 

a responsabilidade sobre os órgãos inicia-se a partir dos Objetivos (nível inferior ao 

nível dos programas), a avaliação do item 4 do anexo IV da DN 124/2012 restou 

prejudicada. Quanto aos indicadores das ações que não são citados ou mencionados, 

nem na lei 12.593/2012, nem no Decreto 7.866/2012, estes são já estão sendo avaliados 

nos resultados quantitativos e qualitativos da ação atendendo assim ao estabelecido na 
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Portaria SOF nº 103, de 19 de outubro de 2012. Dessa forma, o controle interno se 

abstém de emitir opinião sobre o item 4 na gestão 2012. 

  
##/Fato## 

 

2.5 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria: (i) Se a gestão de pessoas possui processos de trabalho 

que buscam a adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições; 

(ii) O setor responsável observou a legislação aplicável à cessão e requisição de pessoal; 

(iii) Se os registros pertinentes no sistema SISAC quanto à admissão de pessoal estão 

sendo lançados de forma tempestiva e possuem qualidade suficiente ao nível de 

sensibilidade inerente ao assunto. 

 

A metodologia da equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item. Quanto à força 

de trabalho foi realizada a confirmação das informações prestadas no Relatório de 

Gestão da Unidade com a subsequente análise. Quanto aos registros no sistema 

corporativo, foi realizada uma análise censitária de todos os registros de admissão, no 

SISAC. 
 

Força de Trabalho 

Com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 2012 verificou-se que o 

quadro de pessoal da Eletrobrás Distribuição Piauí estava assim constituído no final do 

exercício de 2012, demonstrando que o quantitativo de pessoal efetivo está abaixo do 

autorizado, com alto índice de senilidade: 

 
Tipologia dos Cargos Lotação 

Efetiva 

Ingressos 

em 2012 

Egressos 

em 2012 

1 – Servidores em Cargos Efetivos 1.465 20 23 

1.2 – Servidores de Carreira 1.465 20 23 

1.2.1 – Servidores de carreira vinculada ao 

órgão 

1.456 19 23 

1.2.4 – Servidores requisitados e outros órgãos 

e esferas 

09 01 - 

Total de Servidores 1.465 20 23 

Fonte: Relatório de Gestão 

 

Tipologias dos Cargos Faixa Etária 

Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60 

1. Provimento de cargo 164 180 179 610 191 

1.2 Servidores de 

Carreira 

164 180 179 610 191 

2 Provimento de cargo 

em comissão 

31 22 21 50 19 

2.2 Grupo Direção e 

Assessoramento Superior 

  4 5 7 

2.3 Funções gratificadas 31 22 17 45 12 

Totais 195 202 200 660 210 

Fonte: Relatório de Gestão 

 

Sistema Corporativo (SISAC) 

Quanto à atuação na gestão de pessoal, observou-se que a Unidade não cumpriu os 

prazos previstos para cadastramento no SISAC dos atos de admissão emitidos em 2012, 

conforme previsto na Instrução Normativa - TCU nº 55/2007, cujo art. 7º estabelece que 
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as informações pertinentes aos atos de admissão e concessão deverão ser cadastradas no 

SISAC e disponibilizadas pela Unidade Jurisdicionada para o respectivo órgão de 

controle interno no prazo de 60 dias, tendo sido observada a desconformidade 

apresentada no quadro a seguir: 

 
Quantidade de atos de admissão  

de 2012. 

Quantidade de atos cujo prazo do 

art.7º da IN 55 foi atendido. 

 

18 2 

 

Controles Internos Administrativos 

 

Dentre as principais fragilidades que contribuem para a ausência de controles internos 

administrativos consistentes destacam-se: ausência de mecanismos para identificar as 

fragilidades e potenciais riscos no desempenho da gestão de pessoas; ausência de fluxo 

de informações e opiniões sobre os riscos entre os responsáveis por avaliá-los, gerenciá-

los e outras partes interessadas; e inexistência de indicadores de gestão na gestão de 

pessoas. 

 

Como pontos positivos destacam-se a definição dos papéis a serem desempenhados 

pelos responsáveis e colaboradores do processo e o cumprimento parcial das 

ocorrências encaminhadas reforçando assim o componente do Monitoramento.  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item foram consideradas as 

seguintes questões de auditoria: (i) os processos licitatórios realizados na gestão 2012 

foram regulares? (ii) os processos licitatórios e as contratações e aquisições feitas por 

inexigibilidade e dispensa de licitação foram regulares? (iii) os critérios de 

sustentabilidade ambiental foram utilizados na aquisição de bens e na contratação de 

serviços e obras? (iv) os controles internos administrativos relacionados à atividade de 

compras e contratações estão instituídos de forma a mitigar os riscos? 

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade 

como metodologia para escolha da amostra, resultando em uma amostragem não 

probabilística, a qual não possibilita a extrapolação das conclusões obtidas a partir dos 

processos analisados para o universo das contratações realizadas pela Companhia no 

exercício em análise. A amostra analisada foi extraída da relação dos processos 

licitatórios fornecida pelo Sistema SIASG. 

Quanto aos fatos detectados, foram detectados os seguintes pontos: existência de 

orçamento com item não detalhado, a ausência de projeto técnico de engenharia no 

Projeto Básico das licitações de obra, e edital em desacordo com a LDO.  

No que tange à verificação da utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, cabe informar que a 

Companhia Energética do Piauí não está sujeita à Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 

1/2010 e nem à Portaria SLTI-MP n° 2/2010. Não obstante a isso, a Companhia realiza 

as obras com as licenças ambientais específicas, mantém a prática de sustentabilidade 

ambiental de reutilização de óleo de transformadores e está implantando projeto que tem 
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como objetivo o estabelecimento de um conjunto de indicadores de desempenho 

socioambiental. 

Licitação - Geral 

Quantidade 

total 

Processos 

Licitatórios 

Volume total de 

recursos dos 

processos licitatórios 

(R$) 

Quantidade  

avaliada 

Volume de recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade em 

que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

Volume dos 

recursos em que 

foi detectada 

alguma 

irregularidade 

133  282.145.109,26 

 

11 203.929.201,06 

 

 2    187.024.447,03  

 

 Dispensa de Licitação 

Quantidade 

total Dispensas 

Volume total de 

recursos de 

dispensas (R$) 

Quantidade  

avaliada 

Volume de recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade em 

que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

Volume dos 

recursos em que 

foi detectada 

alguma 

irregularidade 

63 6.868.359,86 4 2.448.932,34 1 782.430,00 

Inexigibilidade de Licitação 

Quantidade 

total Dispensas 

Volume total de 

recursos de 

dispensas (R$) 

Quantidade  

avaliada 

Volume de recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade em 

que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

Volume dos 

recursos em que 

foi detectada 

alguma 

irregularidade 

5 2.904.990,40 1 117.009,00 - - 

 

Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras 

Na avaliação do Sistema de Controles Internos da Companhia Energética do Piauí na 

gestão de compras e contratações, o conjunto dos elementos constituído pelo ambiente 

de controle, avaliação de risco, procedimento de controle, informação e comunicação, e 

monitoramento, receberam uma pontuação média de 3,8, num intervalo de 1 a 5, 

equivalente a uma interpretação neutra. Desse modo, os Controles Internos 

Administrativos da Gestão de Compras são satisfatórios, mas sujeitos a 

aprimoramentos.   
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Constatou-se, após avaliação dos controles internos administrativos em TI, que há 

fragilidades relacionadas à não implementação ou insuficiência dos principais 

mecanismos de controle, o que sujeita a empresa a situação de vulnerabilidade na gestão 

da área e pode constituir risco potencial na consecução dos objetivos estratégicos e 

operacionais planejados. 
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Observou-se que em 2012 a empresa não instituiu com Plano Diretor de Tecnologia de 

Informação – PDTI, o qual será elaborado apenas em 2013, em face de contrato firmado 

no presente exercício. No mesmo sentido, não obstante a existência de processos 

administrativos e técnicos inter-relacionados no que diz respeito à Metodologia de 

Desenvolvimento de Sistemas – MDS, esses processos não estão devidamente 

normatizados.  Constatou-se, ainda, que os principais normativos disciplinando a gestão 

da área que foram instituídos, como, por exemplo, quanto à Política de Segurança da 

Informação e Comunicação – POSIC, o foram no final de 2012, não tendo impactado 

positivamente os resultados ora avaliados, embora venham propiciar a construção de um 

favorável ambiente de controle nos anos subsequentes. 

 

A empresa mantém relação de independência com relação aos empregados 

terceirizados, pois não há relação de subordinação com os funcionários, previsão de 

remuneração nem indicação de pessoas para compor o quadro de pessoal. Registre-se, 

ainda, que a empresa não controla ou remunera a contraprestação dos serviços com base 

em métrica homem-hora, sistemática sugerida na IN 04/2010 Art. 15º inc. VII §2º, 

facultativamente aplicada às empresas estatais. 

 

Instada a apresentar relatórios de monitoramento de funcionamento do Comitê de TI, a 

UJ externou que tal atividade não é realizada, embora tenha apresentado evidência dos 

registros de reunião do mesmo. É oportuno acrescentar que, em 2012, a área não foi 

objeto de auditoria interna pela unidade responsável. 

 

 

 
/Fato## 

2.8 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria: 

 

(i) Se existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar bens imóveis da 

União, próprios ou locados de terceiros, que estejam sob responsabilidade da 

UJ; 

(ii) Se todos os imóveis geridos pela UJ estão com data de última avaliação 

superior a 2008; 

(iii) Se existem demonstrativos que evidenciem as memórias de cálculos e os 

principais critérios adotados para reavaliações e valorizações/desvalorizações 

dos imóveis sob responsabilidade da UJ; 

(iv) Se os gastos realizados com a manutenção dos imóveis da União são 

proporcionalmente mais representativos que os gastos com a manutenção de 

imóveis locados de terceiros; 

(v) Se a estrutura de controles internos administrativos está instituída de forma a 

mitigar os riscos na gestão do patrimônio imobiliário; 

 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação, depois de realizado o 

levantamento de todos os bens especiais existentes, bem como dos gastos com 

manutenção, locação e benfeitorias. Utilizaram-se as informações do Relatório de 

Gestão/2012.  
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Levantamento dos Imóveis 

 
LOCALIZAÇÃO Quantidade total de imóveis de uso especial sob a 

responsabilidade da Unidade Jurisdicionada 

2011 2012 

BRASIL 13 13 

EXTERIOR - - 

 
Controles Internos Administrativos da Gestão do Patrimônio Imobiliário  

 

Estão definidos em normativos internos os responsáveis pela gestão dos bens imóveis 

próprios sob responsabilidade da Unidade Jurisdicionada e os detalhes das atividades 

desse processo (Ambiente de Controle). 

 

Não existe identificação de riscos no que concerne à gestão dos bens imóveis próprios 

sob sua responsabilidade (Avaliação de Risco), em consequência, não são tomadas 

medidas compatíveis conforme a avalição dos riscos do processo (Procedimento de 

Controle).  

 

Não há indicadores de gestão que monitorem o processo (Informação e Comunicação). 

As recomendações da Auditoria Interna, CGU e TCU, referentes ao processo, foram 

atendidas (Monitoramento).  
##/Fato## 

 

 

2.9 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do 

TCU 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento dos acórdãos 

para a UJ considerando a seguinte questão de auditoria: caso haja uma determinação 

específica do TCU à CGU para ser verificada na AAC junto à UJ, a mesma foi 

atendida? 

 

A metodologia consistiu no levantamento de todos os acórdãos que haja determinação 

para a UJ e seja citada a CGU com posterior verificação do atendimento do mesmo. 

 

O Quadro abaixo mostra os resultados da análise: 

 

 
Qtde 

Acórdãos com 

Determinações 

à UJ em 2012 

Qtde de Acórdãos 

de 2012 com 

Determinações à UJ 

em que foi citada a 

CGU 

Qtde de Acórdãos de 

2012 em que houve 

menção para atuação 

da CGU atendidos 

integralmente 

Qtde de Acórdãos de 

2012 em que houve 

menção para atuação 

da CGU atendidos 

parcialmente 

Qtde de Acórdãos 

de 2012 em que 

houve menção para 

atuação da CGU 

não atendidos 

18 1 0 1 0 

 

 

O Acórdão nº 2.303/2012 – Plenário (monitoramento do Acórdão nº 2.132/2010 – 

Plenário), atendido parcialmente, diz respeito à substituição de terceirizados que 

desempenham atividades finalísticas, cujo cronograma de execução expira em 2015. 

  
##/Fato## 
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2.10 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 a seguinte questão de auditoria: A UJ 

mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas 

pela CGU especialmente quanto: à instauração de TCE, à apuração de responsabilidade, 

ao fortalecimento do controle interno administrativo? 

 

A metodologia consistiu no levantamento de todas as recomendações pendentes de anos 

anteriores e emitidas durante a gestão 2012 com posterior verificação do atendimento 

das mesmas. 

 

O Quadro abaixo mostra os resultados da análise: 

 

Status 

Ordens de 

Serviços 

Homologadas 

antes e em 2010 

Ordens de Serviços 

Homologadas em 

2011 

Ordens de 

Serviços 

Homologadas em 

2012 

Total % 

Atendidas   (*) 6 5 11 45,8 

Canceladas   0 0 0 0,0 

Em Análise pelo 

Controle Interno 
  2 11 13 54,2 

Enviada ao Gestor   0 0 0 0,0 

Prorrogada   0 0 0 0,0 

Reiterada   0 0 0 0,0 

Total   8 16 24 100,0 

* Sem informação para o exercício 

 

 

Embora a UJ mantenha rotina de monitoramento, constatou-se que há um percentual de 

pendência de 54,2% o que denota falha nos controles internos administrativos. 

 

  
##/Fato## 

2.11 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 

A unidade jurisdicionada não instituiu a “carta de serviço ao cidadão” nos moldes do 

Decreto 6.932/2009.  
##/Fato## 

 

 

2.12 Avaliação do CGU/PAD 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do Relatório de Correição 

considerando as seguintes questões de auditoria:  

 

- Se consta no relatório de gestão de informações sobre procedimentos disciplinares 

instaurados na unidade; 

- Se existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar os procedimentos 

disciplinares instaurados e a devida utilização do sistema CGU-PAD na UJ; 

- Se a UJ está registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares 

instaurados no sistema CGU-PAD; 
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A metodologia consistiu na avaliação das informações no Relatório de Gestão/2012 e 

em consulta ao sistema CGU-PAD. 

 

A partir dos exames aplicados concluiu-se que a UJ não incluiu o Relatório de 

Correição a partir do CGU-PAD. Observou-se ainda que os PAD instaurados não foram 

registrados no sistema CGUPAD e que a estrutura de pessoal e tecnológica é suficiente 

para gerenciar os PAD instaurados e o devido uso do sistema.  
##/Fato## 

 

 

2.13 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do parecer de auditoria 

considerando a seguinte questão de auditoria: O parecer de auditoria contém todos os 

elementos previstos conforme consta na DN TCU 124/2012? 

 

A metodologia consistiu na avaliação do Parecer de Auditoria encaminhada no processo 

de contas 00216.000757/2013-09. 

 

A partir dos exames aplicados concluiu-se que o parecer de auditoria continha todos os 

elementos previstos. Porém, os itens "síntese das avaliações e resultados que o 

fundamentaram; e melhor descrição das rotinas de acompanhamento e riscos 

decorrentes da não implementação das recomendações da auditoria interna" estavam 

sucintos não contendo uma avaliação objetiva. 

  
##/Fato## 

 

 

2.14 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do conteúdo específico 

considerando a seguinte questão de auditoria: se a UJ inclui os conteúdos específicos 

conforme determina a DN TCU 119/2012. 

 

A metodologia consistiu na avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão. 

 

A DN TCU 119/2012 estabeleceu conteúdo específico para a UJ que por sua vez incluiu 

do Relatório de Gestão os itens solicitados.  
##/Fato## 

 

 

2.15 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a 

seguinte questão de auditoria: (i) Os controles internos administrativos instituídos 

garantem o atingimento dos objetivos estratégicos? 

 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação dos controles internos das 

áreas de gestão auditadas e a relação com os macroprocessos finalísticos. A partir da 

avaliação emitiu-se uma opinião sobre os componentes: ambiente de controle, avaliação 

de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, monitoramento. 

 

Relação entre os Macroprocessos Finalísticos (objetivos estratégicos) e Controles 

Internos Administrativos 
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De todas as áreas avaliadas, observou-se que os componentes: ambiente de controle, 

procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento estão 

consistentes. Apenas o componente avaliação de risco apresenta fragilidade em face de 

encontrar-se em fase de implementação. 

 

Ressalta-se que as áreas de gestão: compras, transferências e gestão do patrimônio 

imobiliário estão diretamente relacionadas aos principais macroprocessos finalísticos 

da UJ. Diante do exposto, pode-se afirmar com razoável certeza que há suficiência de 

controles internos para atingimento dos objetivos estratégicos. 

  
##/Fato## 

 

2. 16 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 

identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 

corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de 

Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo 

sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 

relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 

Certificado de Auditoria. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201307789 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Programação dos Objetivos e Metas  

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação básica das principais ações sob responsabilidade da UJ. 

 

Fato 
 

O Quadro abaixo consolida as informações básicas das principais ações executadas pela 

CEPISA, e que fundamentaram a avaliação dos resultados do exercício. Utilizou-se 

como principal critério de seleção o vínculo a Programa Temático do PPA 2012-2015 e 

da LOA/2012: 

 
PROGRAMAS TEMÁTICOS 

Programa Ação Finalidade 
Forma de 

Implem. 

(%) 

Representatividade 

2033 - Energia 

Elétrica 

11YL - Ampliação de 

Rede Rural de 

Distribuição de 

Energia Elétrica - Luz 

para Todos no Estado 

do Piauí 

Garantir o acesso ao 

fornecimento de energia 

elétrica a todos os 

domicílios e 

estabelecimentos rurais no 

Estado do Piauí. 

Direta 62,4 

2033 - Energia 

Elétrica 

14KY - Ampliação do 

Sistema de 

Distribuição de 

Energia Elétrica 

Expandir e reforçar o 

Sistema de Distribuição 

de Alta Tensão do Estado 

do Piauí para atender 

novas cargas e reduzir 

perdas elétricas no 

sistema. 

Direta 25,23 

2033 - Energia 

Elétrica 

2D89 - Manutenção 

do Sistema de 

Distribuição de 

Energia Elétrica 

Promover renovações e 

melhorias no Sistema de 

Distribuição de Alta 

Tensão no Estado do 

Piauí com uma 

manutenção adequada,  

visando o fornecimento de 

energia elétrica com 

qualidade. 

Direta 10,08 

2033 - Energia 

Elétrica 

20P5 - Adequação do 

Sistema de 

Comercialização e 

Distribuição de 

Energia Elétrica - 

Redução de Perdas 

Reduzir as perdas não 

técnicas para os patamares 

estabelecidos pela 

ANEEL 
Direta 2,29 

 

 

 

  
##/Fato## 

1.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.2.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        
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1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Frágil resultado operacional no exercício com ineficácia no cumprimento de metas 

pactuadas com a Eletrobras. 

 

Fato 
 

A CEPISA obteve um frágil resultado operacional no exercício, tendo apresentado um 

prejuízo de R$ (36.488) mil, revertendo o lucro alcançado em 2011, de R$ 41.934 mil. 

 

No que concerne aos indicadores institucionais que refletem seu desempenho 

operacional: Perdas Totais de Energia, que mede a eficiência das ações de combate às 

perdas técnicas e comerciais (inadimplência e fraudes), assim como da política de 

substituição de medidores, e considerando especialmente os indicadores de qualidade 

mais diretamente percebidos pelos usuários de seus serviços: DEC e FEC, constatou-se 

que as metas pactuadas com a Eletrobras no Contrato de Melhoria de Desempenho 

Empresarial – CMDE não foram atingidas, o que revela a insuficiência dos esforços de 

gestão empreendidos no exercício.  

 

Desempenho Operacional 

Indicador 
Exercício Metas  

2009 2010 2011 2012 CMDE (2012) PPA 

Perdas Totais 35,46 33,51 33,03 30,35 28,10 16,80 

DEC 43,50 40,81 41,83 34,20 33,00 18,35 

FEC 32,16 32,15 29,96 26,10 23,00 11,29 

Fonte: Relatório de Gestão; CMDE; PPA 2012-2015. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade dos instrumentos de gestão utilizados na CEPISA, especialmente no 

primeiro semestre do exercício, com baixo grau de monitoramento do desempenho. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em expediente s/nº encaminhado por e-mail de 26/08/2013 a UJ apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

A administração da Companhia, objetivando a melhoria dos resultados, vem dando 

sequência às ações de implantação de ferramentas de gestão que visam à modernização 

e a redução de custos. Foi elaborado o planejamento estratégico 2013, que terá como 

desafio principal interligar o Sistema de Gestão de Desempenho ao Contrato de Metas 

de Desempenho Operacional. Outras medidas visando à melhoria da Companhia estão 

sendo tratadas, tais como intensificação das ações de combate à inadimplência, redução 

de despesas operacionais e redução de perdas. Com destaque aos investimentos do 

Projeto Energia +, cujo objetivo é o de elaborar e implementar um plano de ação e de 

investimentos com recursos de financiamento através do BIRD para Eletrobras com 

recursos diferenciados. 

 

Durante o exercício de 2012 a companhia efetuou diversos contratos de empréstimos 

para cobertura de déficit operacional com a Eletrobras holding, e espera melhorar o 

fluxo de caixa de suas operações, mediante a capitalização dos adiantamentos para 
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futuro aumento de capital- AFAC, cujo processo de capitalização foi autorizado pela 

diretoria financeira da Eletrobras através da CTA-DF-1874, pelo Conselho Fiscal e 

Conselho de Administração e pelo MME, o processo está em fase final de conclusão. 

 

A Companhia apresentou, no final do exercício de 2012, prejuízo R$ 36.488 mil, em 

2011 a empresa apresentou lucro de R$ 41.934 mil. Este resultado foi influenciado, 

principalmente, pelas perdas comerciais que obtiveram um acréscimo de 414,0% e pelo 

resultado financeiro negativo (136.30%), resultado financeiro negativo em função do 

crescimento da despesa financeira em 16,4% e do decréscimo da receita financeira em 

21,4% quando comparado ao exercício de 2011, bem como a mudança de critério da 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD aprovado pela Diretoria 

Executiva. - aumento do custo com energia de 31%, sendo a Energia de Curto Prazo 

crescido 1.305%, CCEAR (compra Leilão) aumentado em 21%, Encargos de Uso da 

Rede 15% e PROINFA 21%; redução da receita financeira em 51%;- aumento das 

despesas financeiras em 6%; resultado financeiro teve um crescimento de 136%;  

pessoal cresceu 16%; material cresceu 3%,Serviços de terceiros cresceu 13%; 

depreciação/amortização decresceu 26%. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da UJ apresentou o quadro sucinto dos principais problemas do 

exercício de 2012: inadimplência; perdas; despesas operacionais; e baixo investimento. 

Destacou, ainda, as medidas que nos níveis estratégico e operacional têm sido 

priorizadas no enfrentamento do problema: modernização e redução de custos; aumento 

dos investimentos; e interligação do sistema de gestão ao Contrato de Metas de 

Desempenho da Eletrobrás – CMDE. 

 

Analisadas em conjunto ou isoladamente, as medidas revestem-se de forte racionalidade 

intrínseca e apresentam estreita vinculação com os problemas identificados. 

 

Não obstante, quando examinada a partir de um contexto mais amplo, observa-se que se 

trata de questões historicamente constadas pela CGU, presentes na gestão de vários 

exercícios financeiros da UJ, o que sugere, em face do frágil desempenho e resultados 

obtidos, que o problema tem relação com falhas gerenciais na implementação das 

medidas. A esse respeito, é importante ressaltar, constatou-se que a estratégia de gestão 

de desempenho e competências adotadas no segundo semestre de 2012 tem potencial, se 

efetivamente mantidas, para contornar deficiências na área gerencial e contribuir as 

melhorias perseguidas pela Direção da empresa. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se à Eletrobras/PI avaliar e promover a integração dos 

mecanismos de gestão empregados: avaliação de riscos e gestão de desempenho e 

competências, visando mitigar e eliminar os fatores que têm impactado o desempenho 

operacional da UJ.   
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1.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Os resultados quantitativos e qualitativos realizados pela UJ, em especial quanto à 

eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos e metas físicas e financeiras 

planejados ou pactuados para o exercício.  

 

Fato 
 

A despeito das fragilidades no desempenho institucional da UJ, bem como das falhas de 

conteúdo dos Quadros A.4.1 a A.4.5 (Portaria TCU nº 150/2012), já apontadas neste 

Relatório, especialmente quanto ao uso dos indicadores e ausência de análise crítica do 

desempenho, o Quadro abaixo demonstra um resultado variado no grau de eficácia das 

ações vinculadas ao Programa 2033 – Energia Elétrica, variando da excelente 

performance da Ação 11YL – Luz para Todos, à insuficiente execução da Ação 20P5 – 

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia (Redução de 

Perdas). 

 

RESULTADOS QUANTITATIVOS 

  Físico Financeiro 

Ação Previsto Executado % Execução Previsto Executado % Execução 

11YL 16.000 16.520 103,25 190.000.000,00 189.649.824,00 99,82 

14KY 17 15 88,24 88.649.811,00 76.686.737,00 86,51 

2D89 (*) (*)   43.193.468,00 30.635.518,00 70,93 

20P5 (*) (*)   14.604.052,00 6.945.371,00 47,56 

* Sem indicação de metas físicas na LOA/2012 

Fonte: LOA/2012 e Relatório de Gestão 

 

Os esforços de gestão empreendidos na execução da Ação 11YL – Luz para Todos 

visando superar os problemas ocorridos em exercícios anteriores comprovaram-se 

exitosos, com destaque para uma menor variação do custo médio de uma unidade 

consumidora quando comparado com o índice de inflação do período, problema 

destacado na avaliação de eficiência nas contas anteriores da UJ:  

 

EVOLUÇÃO DO CUSTO DA UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA DO PLpT 

Exercício Valor Executado (*) 

Unidades 

Consumidoras 

Atendidas (UCA) 

Valor Unitário 

(UCA) 
Variação (%) 

Inflação 

IPCA (**) 

2012 189.649.824,00 16520 11.480,01 3,07 5,84 

2011 225.911.710,00 20283 11.137,98 29,86 6,50 

2010 230.692.458,00 26896 8.577,20 61,64 5,91 

2009 77.559.000,00 14616 5.306,44 0 4,31 

Fontes: (*) Relatórios de Gestão dos exercícios; e (**) Banco Central do Brasil 

 

Embora não tenham sido comentados no Relatório de Gestão, os procedimentos 

atinentes à gestão de risco que estão em implementação na unidade não contemplam 

individualmente as ações governamentais citadas, estando, antes, relacionados aos 

problemas gerais da empresa: Risco 1 – Terceirização x Primarização; Risco 2 – 

Inadimplência; e Risco 3 – Gestão de Ativos. Tal opção metodológica, no entanto, não 

se alinha aos conceitos aplicados nos dispositivos do TCU que regulamentam o 

processo de contas (IN 63/2010, DN 119/2012, DN nº 119/2012 e Portaria nº 

150/2012), as quais correlacionam e classificam os eventos em razão da probabilidade e 

do impacto na consecução de objetivos finalísticos. 
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À exceção, portanto, da inexistência de vínculo direto do processo de avaliação de risco 

com as ações governamentais citadas, mas considerando as demais informações 

constantes deste relatório, constatou-se que os controles internos da UJ são satisfatórios, 

havendo clara definição dos papéis das áreas e funcionários responsáveis, com regular 

fluxo de informações sustentados nos indicadores e monitoramento de progresso pela 

área e pela unidade de auditoria interna.  

 

  
##/Fato## 

1.2.2 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.2.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Adequabilidade dos indicadores de desempenho da gestão. 

 

Fato 
 

Consoante os termos do Contrato de Melhoria de Desempenho Empresarial – CMDE, 

firmado com a Eletrobras, a UJ mantém 17 indicadores de desempenho de gestão 

classificados em três grupos de avaliação: econômico-financeiro: 7, operacionais: 6 e 

socioambiental: 4, conforme quadro demonstrativo da fl.41 do Relatório de Gestão. 

 

Na análise do atendimento aos critérios de utilidade e mensurabilidade, selecionou-se os 

três indicadores relacionados abaixo, dentre os seis que integram o grupo de 

desempenho operacional. Esses indicadores constituem, também, parâmetros para 

avaliação de desempenho de programa finalístico estabelecido no PPA 2012-2015, o 

que os distinguem dos demais empregados pela UJ. Considerou-se, ainda, que eles 

refletem teoricamente os esforços de modernização e incremento da gestão e dos 

resultados do exercício e a própria percepção da qualidade dos serviços pelos usuários:  

 Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC, 

 Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC  

 Perdas Totais 

No que concerne, portanto, aos critérios mencionados, constatou-se que: 

Utilidade 

Os indicadores representam adequadamente a situação que entidade pretende medir.  

 

Mensurabilidade 

Proporcionam base de comparabilidade ao longo do tempo, sendo obtidos a partir de 

dados constantes de sistemas informatizados de controle e de banco de dados com 

acessos de servidores com níveis de atribuições distintos, com custo adequado de 

obtenção.  

 

Uma questão importante observada na comparação dos indicadores pactuados no 

CMDE e aqueles constantes do PPA 2012-2015 e da própria LOA 2012, é que algumas 

metas e indicadores fixados no PPA não foram contemplados no CMDE e na LOA. Este 

foi o caso do Objetivo 0436 – Ampliar, reforçar e manter os sistemas de 

distribuição de energia elétrica, incluindo a geração nos sistemas isolados, onde 

indicadores de “km de redes” e “MW de capacidade instalada” não foram usados como 

referência. A Iniciativa 01FS – Ampliar, manter e reforçar as redes de distribuição 
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de energia elétrica, executada por intermédio das Ações 2D89 e 14KY não 

apresentaram correlação com aqueles indicadores. A primeira ação, aliás, não teve meta 

fixada na LOA, e a segunda estabeleceu como indicador “Sistema Ampliado”, cuja meta 

foi definida como “% de execução física”.  

 

Embora essa fragilidade esteja fora da área de governabilidade da UJ, evidencia uma 

inconsistência no processo de integração entre planejamento e orçamento anual, o que 

deve ser objeto de apreciação pelas autoridades competentes.  

  
##/Fato## 

1.2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

1.2.3.1 CONSTATAÇÃO 
 

Inexistência de Plano Diretor de Teconologia de Informação - PDTI. 

 

Fato 
 

A entidade não dispõe de Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI vigente. 

De acordo com informação disponibilizada durante a auditoria, expediente CT-DG nº 

11/2013, apenas no exercício corrente foi firmado o Contrato nº 50/2013 com a empresa 

Deloite visando à elaboração do referido Plano. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade nos mecanismos de planejamento e gestão da área de TI, os quais não têm 

priorizados as ações que visem assegurar eficiência em sua desempenho. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Durante reunião conjunta de buscas de soluções os dirigentes da UJ comprometeram-se 

a promover mudanças na gestão da área de TI, visando alcançar níveis adequados de 

eficiência, assim como ultimar providências gerenciais e administrativas junto à 

empresa contratada para auxiliar na elaboração do PDTI, objetivando implementá-lo 

ainda no exercício 2013. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As medidas pactuadas tem potencial para correção das falhas apontadas. Todavia, por 

tratar-se de medidas que produzirão efeitos apenas no curso do exercício de 2013, 

deverão se objeto de monitoramento pela área de controle interno da UJ e por esta 

Regional.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se à UJ determinar à Gerência de Auditoria Interna o 

monitoramento das medidas apresentadas. 
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1.2.3.2 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidade na Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC. 

 

Fato 
 

A UJ procedeu à reorganização da Política de Segurança de Informação e Comunicação 

– POSIC mediante a normatização das diretrizes e procedimentos a serem observados 

na empresa, e em consonância com o Decreto nº 3.505/2000, IN GSI/PR nº 1/2008 e 

NC nº 3/2009. 

 

NORMAS DE TIC 

Norma Resolução Objetivo Vigência 

DG-GT-06/N-003 164/2012 

Estabelecer diretrizes que dispõe sobre as regras de 

segurança a serem observadas no processo de 

contratação e desligamento dos colaboradores da 

Companhia Energética do Piauí S.A. - CEPISA, 

objetivando prevenir e reduzir a possibilidade de erro 

humano, roubo, fraude ou uso indevido das 

informações ou dos recursos de tecnologia da 

informação da empresa. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-001 206/2011 

Estabelecer diretrizes que regulamentam a Segurança 

da Informação para garantir aspectos de integridade, 

confiabilidade, disponibilidade, autenticidade, 

legalidade, e prevenir o uso incorreto, indevido ou 

irregular da informação e recursos corporativos da 

Eletrobras Distribuição Piauí. 

22/11/2011 

DG-TI-06/N-002 239/2010 
Estabelecer responsabilidades e diretrizes que 

regulamentem os critérios para as rotinas de backup e 

as soluções de contingenciamento de dados. 

21/12/2010 

DG-GT-06/N-003 164/2012 

Estabelecer diretrizes que dispõe sobre as regras de 

segurança a serem observadas no processo de 

contratação e desligamento dos colaboradores da 

Companhia Energética do Piauí S.A. - CEPISA, 

objetivando prevenir e reduzir a possibilidade de erro 

humano, roubo, fraude ou uso indevido das 

informações ou dos recursos de tecnologia da 

informação da empresa. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-004 164/2012 

Estabelecer regras de segurança quanto à proteção das 

áreas seguras na Companhia Energética do Piauí S.A. 

- CEPISA, visando à prevenção de acessos físicos não 

autorizados, danos e interferências nos processos de 

trabalho da empresa. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-005 164/2012 

Estabelecer diretrizes e definir requisitos de prevenção 

e proteção a códigos maliciosos nos recursos de 

tecnologia da informação da rede interna da 

Companhia Energética do Piauí S.A. - CEPISA. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-006 164/2012 

Estabelecer regras e critérios de segurança a serem 

seguidos para a correta utilização de estações de 

trabalho e notebooks custodiados ou de propriedade da 

Companhia Energética do Piauí S.A. – CEPISA, e a 

realização de trabalho remoto. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-007 164/2012 

Estabelecer diretrizes e regras de segurança para 

alcançar e manter a proteção adequada dos recursos de 

tecnologia da informação da Companhia Energética 

do Piauí S.A. - CEPISA. 

14/12/2012 
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DG-GT-06/N-008 164/2012 

Estabelecer diretrizes para implantação de 

infraestrutura de segurança da informação e 

comunicação visando garantir a manutenção e 

aprimorar a segurança das informações na Companhia 

Energética do Piauí S.A. - CEPISA. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-009 164/2012 

Estabelecer diretrizes e regras de segurança para 

proteção dos equipamentos de informática contra 

ameaças, perdas, danos e interrupções dos serviços 

suportados. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-010 164/2012 

Estabelecer diretrizes e requisitos de segurança para 

assegurar a continuidade dos negócios e serviços 

essenciais da Empresa. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-011 164/2012 

Estabelecer diretrizes e regras de segurança para 

garantir a operação correta e segura dos recursos de 

tecnologia da informação da Companhia Energética 

do Piauí S.A. - CEPISA. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-012 164/2012 

Estabelecer diretrizes para minimizar danos originados 

pelos incidentes de segurança, monitorar e aprender 

com tais incidentes, permitindo a tomada de decisão e 

ação corretiva em tempo hábil. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-013 164/2012 
Estabelecer diretrizes e requisitos de segurança para o 

correto monitoramento da rede interna da Companhia 

Energética do Piauí S.A. - CEPISA. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-014 164/2012 

Estabelecer diretrizes e requisitos de segurança para 

utilização dos recursos de tecnologia da informação e 

manipulação de informações da Companhia 

Energética do Piauí S.A. - CEPISA às partes externas. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-015 164/2012 

Estabelecer orientações para a classificação das 

informações custodiadas ou de propriedade da 

Companhia Energética do Piauí S.A. – CEPISA, de 

forma a preservá-las quando aos critérios de 

confidencialidade, disponibilidade e integridade. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-016 164/2012 

Estabelecer diretrizes e requisitos de segurança para 

troca de informações internas e entre a Companhia 

Energética do Piauí S.A. - CEPISA e a outras 

instituições, prevenindo contra perda, modificação e 

mau uso das informações. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-017 164/2012 

Estabelecer diretrizes e requisitos de segurança da 

informação a serem observados durante a execução de 

serviços terceirizados (partes externas), bem como 

define os critérios de acesso que eles terão na 

Companhia Energética do Piauí S.A. - CEPISA. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-018 164/2012 

Estabelecer diretrizes e requisitos de segurança da 

informação para constatar a conformidade legal dos 

contratos, procedimentos internos, uso e aquisições de 

recursos de tecnologia da informação da empresa, 

evitando a violação de leis, estatutos, 

regulamentações, obrigações contratuais, políticas, 

normas, além de requisitos legais de segurança da 

informação. 

14/12/2012 

DG-GT-06/N-019 164/2012 

Estabelecer diretrizes, regras de segurança e definição 

de responsabilidades do usuário quanto às 

informações custodiadas ou de propriedade da 

Companhia Energética do Piauí S.A. – CEPISA, e uso 

dos recursos de tecnologia da informação, dos 

sistemas e aplicativos na rede interna da empresa. 

14/12/2012 

 

Não obstante, os normativos foram instituídos apenas no final do exercício, o que 

corrigiu falha identificada na auditoria de contas do ano de 2011, mas limitou seu 

impacto sobre os procedimentos administrativos e técnicos praticados em 2012. 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

Fragilidade nos mecanismos de planejamento e gestão da área de TI. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Durante reunião conjunta de buscas de soluções os dirigentes da UJ argumentaram que, 

sanadas as fragilidades com relação ao marco normativo da política de segurança, e 

considerando as mudanças na gestão da área a ser promovida, não haverá problemas na 

observação e cumprimento da estratégia de segurança de TI no exercício de 2013. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As medidas adotadas no final de 2012 corrigiram a principal fragilidade na UJ no 

cumprimento da estratégia de gestão da segurança de TI. Não obstante, carece de 

efetivo cumprimento para produzir os resultados esperados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se à UJ determinar à Gerência de Auditoria Interna o 

efetivo monitoramento da implementação da política de segurança de informação da 

empresa. 

 

 

1.2.3.3 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidade na metodologia de desenvolvimento de sistemas - MDS utilizada na 

organização. 

 

Fato 
 

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS apresentada pela UJ, 

expediente CT/DG – 011/2013, constitui-se de processos administrativos e técnicos 

inter-relacionados contemplando as seguintes atividades: 

 

Processo Administrativo: solicitação, autorização, designação de funcionário 

responsável.  

 

Processo Técnico: desenvolvimento de banco de dados e código fonte, plano de 

implantação, homologação pelo cliente, plano de treinamento e manutenção. 

 

Constatou-se, não obstante, que esses processos não estão devidamente normatizados 

pela UJ como um conjunto de atividades, métodos e práticas e que guiam as áreas e 

funcionários envolvidos na produção de software, constituindo referência para fins de 

controle e monitoramento. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade nos mecanismos de planejamento e gestão da área de TI. 

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Durante reunião conjunta de buscas de soluções os dirigentes da UJ ratificaram o 

posicionamento no sentido de promover mudanças na gestão da área de TI, visando 

mitigar os problemas operacionais identificados, especialmente no que concerne às 

estratégias de uso e desenvolvimento de sistemas. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Se efetivamente implementas, as medidas pactuadas podem aperfeiçoar os processos 

administrativos e técnicas da área. Todavia, por tratar-se de medidas que produzirão 

efeitos apenas no curso do exercício de 2013, deverão se objeto de monitoramento pela 

área de controle interno da UJ e por esta Regional. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se à UJ determinar o monitoramento das medidas 

adotadas pela Gerência de Auditoria Interna da empresa. 

 

 

1.2.3.4 INFORMAÇÃO 
 

Gestão regular dos contratos de terceirização de serviços de TI. 

 

Fato 
 

A UJ mantém adequada relação de independência com relação aos empregados 

terceirizados na gestão dos contratos de serviços de TI. Constatou-se na análise de 

amostra de três dos cinco instrumentos vigentes, selecionados dentre os de maior 

materialidade – correspondente a 94% dos valores contratados –, que não há relação de 

subordinação com os funcionários, previsão de remuneração nem indicação de pessoas 

para compor o quadro de pessoal. 

  
##/Fato## 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES EXTERNOS                             

2.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Determinações exaradas pelo TCU cumpridas com regularidade. 

 

Fato 
 

Em consulta ao portal do TCU na internet constatou-se que foram exaradas 13 Acórdãos 

pelo Plenário em 2012, dos quais somente o de nº 2.303/2012 consta determinação à 

Controladoria-Geral da União para fazer constar na prestação de contas das empresas 

públicas e de sociedades de economia mistas a obrigatoriedade de manifestação quanto 

à substituição de empregados terceirizados. 

 

Entretanto, o Procedimento de Auditoria nº 01.02.04.0006 - Levant./Implement. 

Atuação TCU-Específico CI orientou a verificação do cumprimento da questão apenas 
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pelas Coordenações-Gerais de Auditoria, razão pela qual deixamos de examiná-lo no 

âmbito da UJ. 

 

O Relatório de Gestão da empresa registra outros seis Acórdãos de 2012 com 

determinações exclusivas à UJ, sem referência, portanto, à verificação do cumprimento 

pela Controladoria-Geral da União. 

  
##/Fato## 

2.2 CONTROLES INTERNOS                             

2.2.1 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                   

2.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Regularidade na elaboração do Parecer da Auditoria Interna. 

 

Fato 
 

O Parecer da Auditoria Interna integra regularmente o processo de contas da entidade, 

consoante exigência da IN TCU nº 63/2010 e DN TCU nº 124/2012, Anexo III.  

 

O Parecer apresenta o conteúdo estabelecido nos dispositivos normativos citados, 

exceto quanto à síntese das avaliações e resultados que o fundamentaram e melhor 

descrição das rotinas de acompanhamento e riscos decorrentes da não implementação 

das recomendações da auditoria interna. 

  
##/Fato## 

2.2.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.2.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Relatório de Gestão com inconsistências quanto ao conteúdo definido na DN TCU 

nº 119/2012 e Portaria TCU nº 150/2012. 

 

Fato 
 

A UJ elaborou regularmente o processo de contas ordinário do exercício de 2012, 

processo complementar e Relatório de Gestão, organizado e constituído com as peças 

estabelecida na IN TCU nº 63/2010 e DN TCU nº 119/2012. 

 

Constatou-se, não obstante, que o Relatório de Gestão não contemplou satisfatoriamente 

o conteúdo fixado na DN TCU nº 119/2012 e Portaria TCU nº 150/2012, conforme a 

seguir demonstrado: 

 
Conteúdo Insatisfatório Peça Item/Normativo 

Relacionamento dos parceiros aos 

macroprocessos. 

Relatório de Gestão 1.6, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Vinculação do Plano Estratégico da 

UJ com o PPA. 

Relatório de Gestão 2.1, “c”, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Demonstração dos objetivos 

estratégicos, dos processos e dos 

produtos do Planejamento 

Estratégico da Eletrobras à qual 

está vinculada. 

Relatório de Gestão 2.1, “d”, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Detalhamento sobre as estratégias 

adotadas para atingir os objetivos 

estratégicos. 

Relatório de Gestão 2.2, “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, Parte A, 

Anexo II, DN TCU nº 119/2012. 
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Detalhamento da execução do 

plano de metas ou de ações. 

Relatório de Gestão 2.3, “a”, ”b” e “c”, Parte A, Anexo II, DN 

TCU nº 119/2012. 

Quadro A.4.2 indica unidade de 

medidas em desacordo com as 

definidas no PPA. 

Relatório de Gestão 4.1.2, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Quadro A.4.3 sem análise crítica da 

execução da iniciativa. 

Relatório de Gestão 4.1.2, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Quadro A.4.4 sem análise crítica da 

execução das ações. 

Relatório de Gestão 4.1.2, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Quadro A.6.11 não preenchido. Relatório de Gestão 6.1.71, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Quadro A.6.14 sem análise crítica. Relatório de Gestão 6.2.1, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Quadro A.6.17 sem dados do nível 

de escolaridade. 

Relatório de Gestão 6.2.4, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Quadro A.6.18 sem dados do nível 

de escolaridade. 

Relatório de Gestão 6.2.5, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Quadro A.8.1 sem comentário. Relatório de Gestão 8.1, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Quadro A.9.1 sem comentário. Relatório de Gestão 9.1, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

Falta parecer da auditoria 

independentes. 

Relatório de Gestão 16.1, Parte A, Anexo II, DN TCU nº 

119/2012. 

 

A UJ apresentou, ainda, um Quadro Programa de Investimento, não especificado pelo 

TCU, no qual relaciona os programas e ações não estabelecidos na LOA/2012, mas 

codificado segundo a LOA/2011, o que demonstra ausência de rigor na elaboração do 

Relatório de Gestão. 

 

. 

  
##/Fato## 

2.2.2.2 INFORMAÇÃO 
 

Ausência de informações no Relatório de Gestão quanto a registros no Sistema 

CGU-PAD. 

 

Fato 
 

Conforme a Portaria nº 150/2012 - TCU (art. 3º, art. 4º), o gestor deverá informar no 

Relatório de Gestão, no subitem 3.5 – Cumprimento pela Instância de Correição da 

Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007 da CGU, se a UJ está ou não em consonância 

com os preceitos contidos nos arts. 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, 

da Controladoria-Geral da União – CGU e acrescenta que caso a UJ não esteja em 

conformidade com o prescrito na referida portaria, deverá apresentar as justificativas 

para tal desconformidade. 

 

As informações disponibilizadas pela Unidade no subitem em referência não condiz 

com o exigido pelo art. 4.º, da Portaria nº 1.043, ou seja, não foram disponibilizados 

dados a cerca das informações sobre os prazos de registro no Sistema CGU-PAD 

relativo aos processos disciplinares. 

 

Após questionamento pela Solicitação de Auditoria n.º 201307789/10, de 05/07/2013, a 

Eletrobrás Distribuição Piauí informou, por meio do documento CG/DG-027/2013, de 

02/08/2013, que solicitou por e-mail à CGU, em 13/03/2013, a inclusão de três 

funcionários no Sistema CGU-PAD. 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
27 

  
##/Fato## 

2.2.2.3 INFORMAÇÃO 
 

Quantitativo de Recomendações Pendentes de Atendimento Superior a 25%. 

 

Fato 
 

A despeito da adequação dos controles internos administrativos da UJ, constatou-se 

durante análise as recomendações expedidas nos exercícios anteriores que 54,2% delas 

estão pendentes de atendimento. 

  
##/Fato## 

2.2.2.4 CONSTATAÇÃO 
 

A unidade jurisdicionada não instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão. 

 

Fato 
 

A Eletrobrás Distribuição Piauí não preencheu o item 8, do Quadro A.8.1 – Gestão da 

Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada, do Relatório de Gestão/2012, o 

qual trata das informações referente à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 

6.932/2009). 

 

Em 06/06/2013, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201307789/003, foi solicitado 

que a Unidade informasse se presta serviços ao cidadão, se há indicação dos tipos de 

serviços prestados e, em caso positivo, informar se já instituiu a "Carta de Serviços ao 

Cidadão”. Por meio do documento CT/DG-012/2013, de 12/06/2013, a Eletrobrás 

manifestou-se: “Em relação a este item, a unidade examinada solicita prazo de 3 (três) 

dias úteis para evidenciar atividades relacionadas ao tema”. 

 

Em 03/07/2013, por meio do documento CT/DG-021/2013, informou ainda que: “Em 

relação a este item, a unidade examinada informa que não instituiu, ainda, a carta de 

serviços ao cidadão. Entretanto, realiza serviços junto à comunidade piauiense, por 

intermédio dos Processos Local de Sustentabilidade, conforme descrito abaixo, a título 

exemplificativo: [...]”. 

 

Quanto à ausência da emissão da Carta ao Cidadão, a Unidade também informou por 

meio do documento CT/DG-027/2013, de 02/08/2013: “Nos reportaremos ao Presidente 

do Comitê de Gestão Empresarial falando desse apontamento e, em data posterior, nos 

manifestaremos a respeito do assunto”. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de controle quanto à instituição da carta de serviços ao cidadão. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instada a manifestar-se quanto ao fato, conforme Solicitação de Auditoria nº 

201307789-12, a UJ não apresentou justificativa. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

Não houve manifestação da UJ. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir a carta de serviço ao cidadão nos moldes do Decreto 

6.932/2009. 

 

 

2.2.3 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS               

2.2.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Adequação dos Controles Internos Administrativos. 

 

Fato 
 

Com fundamento nos exames realizados sobre as áreas resultados quantitativos e 

qualitativos, pessoas, compras e contratações, TI e patrimônio, consoante determinação 

dos dispositivos do TCU, DN nº 124/2012 e Portaria nº 150/2012, procedeu-se à 

avaliação do sistema de controle interna da UJ, cuja opinião externamos abaixo: 

 

Ambiente de Controle 

Constatou-se a existência normativos internos quanto à definição das responsabilidades 

dos servidores das áreas auditadas, o que confere adequada percepção de controle pelos 

funcionários. 

 

Avaliação de Riscos 

Em fase de implementação. Embora sem vinculação com objetivos finalísticos da UJ, 

três temas identificados como relevantes: terceirização/primarização, inadimplência e 

gestão de ativos deverão ser monitorados e complementados nos exercícios 

subsequentes. 

 

Procedimentos de Controle 

A UJ dispõe de adequada segregação de funções e mecanismos de prevenção e detecção 

de erros, o que concorrem para o alcance de seus objetivos. 

  

Informação e Comunicação 

Há adequado fluxo de informação entre áreas com uso de sistema de gerenciamento de 

informação e documentação. 

 

Monitoramento 

A empresa conta com Unidade de Auditoria Interna, regularmente vinculada ao 

Conselho de Administração, a qual monitora a gestão e o atendimento das 

recomendações da CGU e as determinações do TCU. 

  
##/Fato## 
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2.3 Planos de Auditoria               

2.3.1 Planos de Auditoria               

2.3.1.1 INFORMAÇÃO 
 

A UJ incluiu no Relatório de Gestão informações dos conteúdos específicos 

conforme determina a DN TCU 119/2012. 

 

Fato 
 

Pela análise do Relatório de Gestão, verificou-se que a Unidade incluiu no relatório de 

gestão os conteúdos específicos conforme determina a DN TCU 119/2012.   
##/Fato## 

3 GESTÃO PATRIMONIAL                            

3.1 BENS IMOBILIÁRIOS                              

3.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                     

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do patrimônio imobiliário. 

 

Fato 
 

A Eletrobrás Distribuição Piauí possui estrutura de pessoal e tecnológica capaz de 

gerenciar os bens imóveis da União próprios que estão sob sua responsabilidade, além 

disso, a empresa não possui bens locados de terceiros. A definição da estrutura está 

ilustrada no organograma funcional (Relatório de Gestão pág.13), o qual representa que 

o Departamento de Administração é competente para gerenciar os processos e 

atividades referentes à gestão de imóveis, que está subordinado à Diretoria de Gestão 

que tem competência para planejar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as 

atividades referentes, dentre outras, a suprimentos e administração de materiais. 

 

Por meio de Solicitação de Auditoria, foi solicitado que a EDE/PI apresentasse os 

demonstrativos que evidenciassem os principais critérios adotados para reavaliações e 

valorizações/desvalorizações dos imóveis sob sua responsabilidade. Em resposta, a 

Entidade, por meio do documento CT/DG-016/2013, de 14/06/2012, manifestou-se 

informando que contratou uma empresa para avaliação dos imóveis de sua propriedade 

e dos imóveis sob sua responsabilidade, porém, não apresentou os demonstrativos que 

embasaram as reavaliações apresentadas no Quadro A.7.3 – Discriminação dos Bens 

Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ (Relatório de Gestão, 

pág.73). 

 

O objeto do contrato n.º 149/2012 – SERVIÇO (execução de serviços de identificação, 

levantamento de dimensões, coleta de documentos, avaliação de imóveis, conciliação 

contábil e regularização de 98 imóveis), acima referenciado, não foi finalizado no 

período em exame, por este motivo, não pode ser utilizado como ferramenta para as 

reavaliações em questão. 

 

Registre-se, ademais, a necessidade da empresa proceder ao registro dos imóveis de uso 

especial sob sua responsabilidade no SPIUnet. 
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No período em exame, conforme informado no Relatório de Gestão, não houve gastos 

realizados com a manutenção dos bens imóveis da União.  
##/Fato## 

4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

4.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

4.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Deficiência no quantitativo da força de trabalho. 

 

Fato 
 

A Eletrobrás Distribuição Piauí possui o quantitativo de pessoal efetivo abaixo do 

autorizado pelo DEST - Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais, unidade subordinada à Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, que é de 1.993 empregados. No quadro A.6.1 – Força de Trabalho 

da UJ, no Relatório de Gestão, tal informação não foi disponibilizada. A lotação efetiva 

é de 1.465 empregados correspondendo 73,50% do autorizado. 

 

Em 2012, houve convocação de candidatos aprovados no concurso público realizado em 

2007, resultando dezenove contratações referente a profissionais de nível médio suporte 

e profissionais de nível fundamental. 

 

No Quadro A.6.3 do Relatório de Gestão "Detalhamento da Estrutura de Cargos em 

Comissão e de Funções Gratificadas da UJ" não foi informada a lotação autorizada. A 

lotação efetiva é de 143 cargos e funções gratificadas e houve no exercício 39 ingressos 

e 26 egressos. 

 

Quanto à qualificação do quadro de pessoal relativamente à idade, é possível constatar 

que apresenta alta senilidade, tendo em vista que a faixa etária de 51 a 60 anos 

corresponde a quase 50% da força de trabalho, conforme demonstrado a seguir:  

 
Percentual de Empregados por Faixa Etária 

Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos 

13,29% 13,76% 13,63% 44,98% 14,31% 

 

A análise crítica situacional da força de trabalho da Eletrobrás Distribuição Piauí 

caracteriza-se pela insuficiência quantitativa de servidores, tendo em vista que o 

quantitativo de pessoal da Unidade está abaixo do autorizado, que os ingressos por meio 

de concursos públicos não conseguem suprir a necessidade da força de trabalho e que 

44,98% dos empregados estão na faixa etária de 51 a 60 anos, demonstrando 

proximidade da aposentadoria, o que acarretaria ainda mais uma redução do quadro de 

pessoal.  
##/Fato## 
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4.1.2 PROVIMENTOS                                    

4.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Descumprimento dos prazos previstos do art. 7° da IN/TCU n.º 55/2007. 

 

Fato 
 

Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, 

do total de 18 (dezoito) atos de admissão na unidade examinada, todos foram 

analisados. Com efeito, verificou-se que a Unidade descumpriu os prazos previstos do 

art. 7° da IN/TCU n.º 55/2007 para os 16 (dezesseis) atos abaixo evidenciados: 

 
Matrícula Tipo de ato Data do ato (1) Data ao controle 

interno (2) 

Dias entre 

(1) e (2) 

6285-1 Admissão 12/01/2012 03/12/2012 326 

6286-9 Admissão 12/01/2012 03/12/2012 326 

6287-7 Admissão 16/01/2012 03/12/2012 322 

6290-1 Admissão 29/02/2012 03/12/2012 280 

6292-7 Admissão 09/04/2012 03/12/2012 239 

6293-5 Admissão 09/04/2012 03/12/2012 239 

6295-0 Admissão 14/05/2012 03/12/2012 203 

6296-8 Admissão 11/06/2012 03/12/2012 176 

6297-6 Admissão 30/07/2012 03/12/2012 126 

6344-6 Admissão 13/08/2012 03/12/2012 112 

6345-3 Admissão 13/08/2012 03/12/2012 112 

6346-1 Admissão 13/08/2012 03/12/2012 112 

6347-9 Admissão 10/09/2012 05/12/2012 87 

6348-7 Admissão 24/09/2012 05/12/2012 73 

6349-5 Admissão 24/09/2012 05/12/2012 73 

6291-9 Admissão 09/04/2012 Sem registro - 

 

Dessa forma, as informações pertinentes aos atos de admissão não foram cadastradas no 

SISAC e nem disponibilizadas para o respectivo órgão de controle interno no prazo de 

60 (sessenta) dias. 

Foi solicitada justificativa pelo descumprimento de prazo por meio da Solicitação de 

Auditoria n.º 201307789/004, de 07/06/2013. Em 12/06/2013, a Unidade manifestou-se 

por meio do documento CT/DG-013/2013, justificando a impropriedade, conforme 

transcrito a seguir: 

“Quando da manifestação da unidade examinada, a esse órgão de controle, por ocasião 

dos trabalhos da auditoria relativa ao exercício de 2011, foi evidenciada a motivação 

dos atrasos na inserção dos dados no SISAC. Há de se esclarecer, portanto,  que o 
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ocorrido em 2012 foi uma consequência do acúmulo provocado pelos entraves de 2011, 

agravado, é claro, pelas ocorrências de 2012 evidenciadas nos docs. 01, 02, 03 e 04, 

aqui anexados. Todos demonstrando contato com o TCU e evidenciando as falhas 

corriqueiras ocorridas no SISAC.  

Mesmo assim, informamos que os atos de admissão de 2012 foram registrados ainda 

durante esse ano. 

Quanto a ausência das informações referentes ao empregado R. R. S., houve um lapso 

pontual, inobstante procederemos ao registro assim que for regularizado o acesso ao 

sistema.” 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades no dimensionamento e na atribuição de tarefas aos servidores/empregados 

da área de recursos humanos para o registro de atos de pessoal no SISAC.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instada a manifestar-se quanto ao fato, conforme Solicitação de Auditoria nº 

201307789-12, a UJ não apresentou justificativa.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Não houve manifestação da UJ. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a Eletrobrás Distribuição Piauí cumpra o prazo de 60 (sessenta) 

dias definido no art.7.º da IN/TCU n.º 55/2007 para cadastramento no SISAC dos atos 

de admissão de pessoal. 

 

 

4.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

4.2.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

4.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos controles internos administrativos quanto a gestão de pessoas. 

 

Fato 
 

A gestão de pessoas foi avaliada quanto aos seus controles internos administrativos nos 

seguintes aspectos:  

- Ambiente de Controle: há definição dos papéis a serem desempenhados pelos 

responsáveis e colaboradores do processo; 

- Avaliação de Riscos: não existem mecanismos para identificar as fragilidades e 

potenciais riscos no desempenho da gestão de pessoas; 

- Procedimento de Controle: não existe fluxo de informações e opiniões sobre os riscos 

entre os responsáveis por avaliá-los, gerenciá-los e outras partes interessadas; 

- Informação e Comunicação: as ocorrências relacionadas à gestão de pessoas são 

repassadas à alta administração e são respondidas, porém, não existem indicadores de 

gestão para o processo avaliado; 

- Monitoramento: as recomendações da Auditoria Interna, CGU e TCU são atendidas. 

  
##/Fato## 

4.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
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Utilização indevida de cargos/funções da Eletrobras Distribuição/PI na nomeação 

de empregados em unidades da Eletrobras localizadas em outro Estado (situação 

apontada nos exercício de 2010, 2011 e 2012). 

 

Fato 
 

Constatou-se em 2010 e ficou evidenciado no Relatório de Auditoria de Contas da CGU 

N.º 201108760 que a Diretoria Executiva da CEPISA, por meio das resoluções 

identificadas no quadro abaixo, nomeou indevidamente empregados para 

cargos/funções da Eletrobras Distribuição – PI, lotando-os em outra unidade da 

Eletrobras, no Rio de Janeiro. A situação persistiu em 2011 e houve recomendações da 

CGU, também, no Relatório de Auditoria de Gestão n.º 201203821.  

Tendo em vista que as recomendações dos Relatórios referenciados não foram 

implementadas totalmente, demonstra-se a seguir a relação dos assistentes que 

continuaram contratados e lotados no Rio de Janeiro e, em seguida, os respectivos 

gastos com passagens e hospedagens efetuados no exercício de 2012: 

N.º da 

Resolução 

Data Matrícula Cargo Lotação Situação até 

dez/2012 

283/2008 01/09/08 50798 Assist. da Presidência Rio de Janeiro Sem alterações 

277/2008 19/08/08 50880 Assist. da Dir. de 

Planej. e Expansão 

Rio de Janeiro Exerceu a função 

até jan/2012. 

037/2010 02/03/10 50989 Assist. do Diretor de 

Ass. Regul.Proj. 

Especiais 

Rio de Janeiro Exonerado em 

2011 

028/2010 08/02/10 50971 Assist. da Diretoria Rio de Janeiro Sem alterações 

 

GASTOS DE 2012 - COM ASSISTENTES 

Matrícula – 

Assistentes 

Gastos de 2012 (R$) 

Passagens Aéreas Hospedagens Diárias 

50798 9.788,55 5.621,64 3.875,00 

50880 1.675,74 1.299,60 685,10 

50971 32.784,90 25.567,20 15.229,20 

TOTAL 44.249,19 32.488,44 19.789,30 

 

Os gastos com passagens aéreas, hospedagens e diárias totalizou o valor de R$ 

96.526,93 no exercício de 2012. 
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Por meio do documento CT/DG – 027/2013, de 02/08/2013 a Unidade se manifestou: 

“Os Srs. J. C. M. e T. C. M. de P. L. continuaram a exercer durante todo o exercício de 

2012 a função de Assistente da Diretoria da ED PI com lotação no Rio de Janeiro. O Sr. 

J. L. de M. C. exerceu tal função somente até janeiro do mesmo ano. Já o Sr. N. S. H. 

não continuou nessa função. Isso demonstra, de algum modo, que a UJ iniciou a 

implementação das recomendações, reduzindo significativamente o custo com essas 

ações, se comparado com o exercício anterior”. 

A nomeação de empregados com lotação no Rio de Janeiro persiste por dois anos 

consecutivos sem que a Eletrobras Distribuição Piauí atenda às recomendações da CGU. 

Apesar de o custo ter sido reduzido, como afirmado na justificativa, não se vislumbra 

justificativa para permanência destes empregados no quadro funcional da Eletrobras 

Distribuição Piauí. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade dos mecanismos de controle administrativo e gerencial da Unidade. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instada a manifestar-se quanto ao fato, conforme Solicitação de Auditoria nº 

201307789-12, a UJ não apresentou justificativa. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Não houve manifestação da UJ.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se à UJ proceder à avaliação custo/benefício da 

utilização de cargos/funções do quadro organizacional da empresa, lotando os 

funcionários designados noutra unidade organizacional da Eletrobrás, demonstrando as 

vantagens objetivas obtidas no exercício com a referida sistemática, ante o quadro 

deficitário apresentado no exercício. 

 

Recomendação 2: Recomenda-se, ainda, a despeito de optar por um modelo de gestão 

orientada a processo, funcional ou matricial, ultimar as providências com vistas a dotar 

a estrutura organizacional de adequado fundamento legal mediante a adoção das 

medidas que lhes são pertinentes, conforme o caso: alteração do estatuto, mudança do 

regimento interno, resolução do Conselho de Administração, decisão legal da 

Presidência etc. 
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5 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

5.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

5.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

5.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

A Concorrência n° 005/2012, no montante de R$ 190.242.637,62, foi realizada com 

o Projeto Básico deficiente devido à ausência de projeto técnico de engenharia. 

 

Fato 
 

Foram analisados 11 processos licitatórios visando verificar a adequação dos seguintes 

parâmetros: composição dos processos pelos documentos exigidos pela Lei 8.666/93, 

modalidade adotada, motivação e razões da inexigibilidade e da dispensa de licitação. 

Dos processos analisados, 4 têm como objeto a realização de obras de engenharia. A 

planilha abaixo descreve a amostra analisada com os valores homologados: 

 
N° do 

processo 

Objeto Valor (R$) Observações 

Dispensa n° 

006/2012 

Contratação de empresa especializada em 

pesquisa de informações específicas no diário 

oficial e da justiça dos Estados do Piauí, 

Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, 

Paraíba, Pernambuco, dos TRF's e da União 

(STF, STJ e TSE) para acompanhamento de 

processos judiciais da Cepisa, projeto básico 

PRJ-002/2012. 

5.180,00   

Dispensa n° 

023/2012 

Contratação da empresa Fundação Cearense 

de Pesquisa e Cultura, para execução do 

Projeto de P&D denominado "Compensação 

de energia reativa e harmônicos para a 

melhoria da eficiência energética em redes de 

distribuição", sob Código ANEEL Nº PD-

0038-0006-2011. 

782.430,00 Orçamento 

com itens não 

detalhados 

Dispensa n° 

025/2012 

Execução por empresa de engenharia dos 

serviços de melhorias e ampliação de redes de 

distribuição de média e baixa tensão, na área 

de concessão da CONTRATANTE, com 

fornecimento de materiais, equipamentos e de 

mão-de-obra. 

1.643.322,34   

Dispensa n° 

180/2011 

Locação de um imóvel urbano localizado na 

cidade de URUÇUÍ, Município do Estado do 

Piauí, onde será instalada uma Unidade de 

Atendimento ao Cliente 

18.000,00   

Inexigibilidad

e n° 001/2012 

Aquisição de licenças e atualização de 

software para o Call Center da CEPISA. 

117.009,00   

Concorrência 

n° 001/2012 

Construção de linhas de distribuição 69 kv  12.826.346,26   
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Concorrência 

n° 005/2012 

Contratação de empresa de engenharia para 

levantamento de dados, elaboração de projetos 

executivos e execução de obras de 

eletrificação rural georeferenciadas, com 

cadastramento de consumidores, instalação e 

ligação de medidores no estado do PI, em 

atendimento ao PLT - Lotes 01 ao 24 

  186.242.017,03  Projeto Básico 

Deficiente e 

Edital em 

descordo com 

a LDO 

Concorrência 

n° 010/2012 

Construção de Galpão, pavimentação em 

paralelepípedos, construção de baias cobertas 

e reconstrução de banheiros no almoxarifado 

da Eletrobrás Distribuição Piauí. 

      1.629.122,43    

Pregão 

Eletrônico n° 

014/2012 

Aquisição de PDA/GPS, para cadastramento 

georreferenciado de redes de distribuição de 

energia elétrica executada através do 

Programa Luz para Todos. 

117.000,00   

Pregão 

Eletrônico 

Registro de 

Preços n° 

005/2012 

Material de expediente e de limpeza 368.774,00   

Pregão 

Eletrônico n° 

057/2011 

Aquisição de 01 caminhão          180.000,00    

Total 203.929.201,06   

 

 

Dentre os 4 processos  de licitação de obras analisados, a Concorrência nº 005/2012 

visou a contratação de empresas para a elaboração de projetos e execução de obras de 

eletrificação rural nos Estados do Piauí e do Acre, com fornecimento integral de 

materiais, equipamentos e mão de obra, para atendimento ao Programa Luz para Todos. 

O orçamento de referência da Concorrência totaliza o valor de R$ 235.105.649,88, 

distribuídos em quarenta lotes, sendo 24 no Estado do Piauí e 16 para o Estado do Acre.  

A Concorrência foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução n° 

035/2012 de 13/12/2012. 

 

Da análise da composição do Projeto Básico da Concorrência n° 005/2012, constatou-se 

a ausência do projeto técnico de engenharia, necessário para a completa caracterização 

do objeto licitado, e que deve servir, inclusive, de parâmetro para a correta elaboração 

do orçamento de referência do certame. 

 

O inc. IX do art.6º da Lei nº 8.666/93 define Projeto Básico como o “conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 

obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 

base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução...” 

 

A ausência do projeto técnico constitui fragilidade do Projeto Básico da obra com 

infração ao art. 7º,§ 2º, inciso I, e ao art.40,§ 2º,inciso I, da Lei 8.666/93. 
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Vale mencionar que o TCU, por meio do Acórdão 3.695/2011, cientificou a CEPISA 

quanto a impropriedade da realização de processo licitatório fundado em Projeto Básico 

deficiente, decorrente do descumprimento do art. 6º, inciso IX, c/c o art.7º da Lei nº 

8.666/93. Essa impropriedade foi detectada pela CGU no Relatório de Auditoria Anual 

de Contas da CEPISA nos exercícios de 2008 e 2011. 

 

O Projeto Básico é assinado pelo Líder de Processo de Fiscalização Centro-Sul, CPF n° 

***.154.724-** e pelo Gerente do Programa Luz para Todos, CPF n° ***.611.204-**. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Líder de Processo de Fiscalização Centro-Sul e o Gerente do Programa Luz para 

Todos, ao expedirem o projeto básico, e a Diretoria Executiva, ao autorizar a 

Concorrência 005/20012, deram causa à constatação.   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Comunicada sobre o fato, a Unidade apresentou a seguinte manifestação por meio do 

memorando PLPT – 152/2013, de 28/06/2013: 

“A Auditoria do CGU em seu relatório n° 201306043/07 busca caracterizar a ausência 

de projeto executivo detalhado, no termo de licitação, como uma deficiência do Projeto 

Básico.  

 

A característica das obras de eletrificação rural, marcada por grande espalhamento 

geográfico e inúmeros projetos de pequeno porte, mas que na sua totalidade 

representam grande extensão de redes construídas difere de outras obras típicas do Setor 

Elétrico como linhas de transmissão (LT) ou subestações (SE). No caso específico das 

LTs, a necessidade de um projeto executivo dentro do Projeto Básico de licitação se faz 

premente, visto a maior complexidade tecnológica do empreendimento e  a pequena 

extensão do empreendimento, não mais que algumas dezenas de quilômetros. O mesmo 

entendimento pode ser expandido para uma SE sendo que neste caso é um 

empreendimento pontual. Não se cogita, nestes casos, a licitação de obras sem o devido 

projeto executivo com a sua estimativa orçamentária. 

 

No entanto, em se tratando de eletrificação rural, a execução de milhares de quilômetros 

de redes elétricas, divididas em pequenos projetos, situados em áreas geográficas 

distintas e de baixa complexidade tecnológica torna contraproducente, sob os pontos de 

vista de logística e economicidade, a contratação de empresa para elaboração de 

projetos executivos. 

 

Quando a contratação dos projetos executivos é feita diretamente com a execução das 

obras (de baixa complexidade, mas devidamente caracterizadas por módulos 

construtivos constantes no Projeto Básico e dentro de Normas de Construção definidas) 
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eliminamos o tempo e os custos inerentes a contratação de uma empresa de projetos. 

Além do período licitatório devemos considerar o tempo para mobilização e outro para 

que fosse executada uma quantidade tamanha de projetos que viabilizasse uma licitação 

de grande porte. Ao término da construção a empresa projetista estaria obrigada a 

retornar ao local da obra para executar os desenhos “as built”. Todos estes custos e 

tempos seriam repassados para a Contratante. 

Na contratação de uma empresa única para elaborar o projeto e realizar as obras, 

voltando a insistir tratarem-se de obras de baixíssimo conteúdo tecnológico e bem 

caracterizadas por módulos construtivos, os projetos seriam apresentados e aprovados 

pela ED. Piauí e sua execução se iniciaria de pronto, cabendo à própria equipe de 

construção anotar as alterações necessárias ao projeto. Lembramos que nenhuma 

empresa de projeto avalia as condições do sub-solo sendo portanto comum o desvio de 

rota de uma rede elétrica para evitar obstáculos, como rocha. Ainda a medição do 

empreendimento seria uma simples contagem da quantidade de itens de cada módulo e a 

verificação do cumprimento das Normas definidas.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Preliminarmente é importante informar que no fato apontado a CGU não faz referência 

à ausência do “projeto executivo detalhado”, como afirmado na manifestação da 

Unidade. O que foi constatado foi a ausência do projeto técnico de engenharia na 

análise do Projeto Básico. 

 

Na fase de licitação, o que se exige é o Projeto Básico detalhado na forma definida pelo 

inc. IX do art.6º da Lei nº 8.666/93. O Projeto Executivo somente é exigido da fase de 

execução de contrato. Assim, mesmo para obras de eletrificação rural, é necessária a 

elaboração do Projeto Básico com todos os elementos que propiciem a devida 

caracterização da obra. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Reiterar a recomendação feita na avaliação do Exercíco de 2011 à 

Companhia Energética do Piauí para providenciar a elaboração de projeto técnico de 

engenharia para compor o Projeto Básico prévio, necessário para a realização as 

licitações de obras e serviços de engenharia, em cumpriemto ao art. 6º, inciso IX, c/c o 

art.7º da Lei nº 8.666/93. 

 

 

5.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

O edital da Concorrência n° 005/2012 está em desacordo com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 

 

Fato 
 

Na análise do edital da Concorrência n° 005/2012 foi constatado que o item 8.9.1admite 

propostas com preços unitários até 30% superiores aos cotados no orçamento de 

referência, exceto para itens de postes, cabos e transformadores, e desde que o valor 

global não seja superior ao valor de referência, afrontando o disposto no art. 125, caput, 

da Lei n° 12.465/2011 (LDO 2012). 
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Foi contatado também que o orçamento de referência, anexo do edital, não estava 

acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica dos responsáveis pela sua 

elaboração, conforme prevê o art. 125, §4°, da Lei n° 12.465/2011. 

 

É importante mencionar que os fatos mencionados foram objeto do Acórdão 2449/2009 

TCU – Plenário, no qual a Corte de Contas dá ciência à Companhia Energética do Piauí 

sobre os fatos. 

 

A Concorrência foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução n° 

035/2012 de 13/12/2012. 

 

O edital é assinado pelo presidente da Comissão Especial de Licitação, CPF n° 

***.605.283-**. Já o  Projeto Básico é assinado pelo Líder de Processo de Fiscalização 

Centro-Sul, CPF n° ***.154.724-** e pelo Gerente do Programa Luz para Todos, CPF 

n° ***.611.204-**.   
##/Fato## 

Causa 
 

O Líder de Processo de Fiscalização Centro-Sul e o Gerente do Programa Luz para 

Todos, ao expedirem o projeto básico, o Presidente da Comissão de Licitação, ao 

assinar o edital, e a Diretoria Executiva, ao autorizar a Concorrência 005/20012, deram 

causa à constatação. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Comunicada sobre o fato, a Unidade apresentou a seguinte manifestação por meio do 

memorando PLPT – 152/2013, de 28/06/2013: 

 

“Uma planilha de custos, parte integrante da Concorrência 005, tem cerca de 300 itens 

orçamentários, isto é, materiais e equipamentos com cotação de preço. Os itens postes, 

cabos e transformadores representam 44,25% do custo direto das obras, tendo a mão de 

obra uma participação de 23,00% e somente 29,00% representa o custo dos pequenos 

materiais, aqueles de pequeno valor agregado e grande variedade. O controle de custos 

destes itens, individualmente, é complexo e de pouco impacto no custo final da obra. 

Estamos falando de porcas, parafusos, arruelas, mão francesa etc.. Não existe 

possibilidade de o Contratado auferir vantagens com a utilização massiva de algum 

destes itens que tenha sido superfaturado, pois estes itens são parte de uma estrutura 

maior e a sua quantidade é fixa para cada uma delas. Entenda-se por estrutura um poste 

montado. Não é possível faturar 100 parafusos em uma estrutura, por exemplo, pois 

cada tipo de estrutura tem um numero definido e uma função definida, entretanto uma 

cotação errada de um destes itens poderia comprometer a continuidade de um processo 

licitatório incorrendo em atrasos muito mais impactantes que os pequenos valores 

agregados.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Na sua manifestação a Unidade informa que controle de custos dos itens, 

individualmente, é complexo e de pouco impacto no custo final da obra. Ocorre que 

esse fato alegado não desobriga a Unidade do cumprimento do art. 125 da LDO 2012. 

Quanto à ausência da ART do orçamento de referência, a Unidade não se manifestou. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Recomendar à Companhia Energética do Piauí que observe a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Decreto n° 7.983/2013 ao elaborar os editais e os 

orçamentos de referências das suas licitações. 

 

 

5.1.2 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS                        

5.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

A Companhia Energética do Piauí não está sujeita à Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 1/2010 e nem à Portaria SLTI-MP n° 2/2010. 

 

Fato 
 

Por ser uma empresa de economia mista não dependente, a Companhia Energética do 

Piauí não está sujeita à Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010, que dispõe sobre 

os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 

ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências; e nem à Portaria SLTI-MP n° 2/2010, que dispõe sobre as especificações 

padrão de bens de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, tendo em vista que 

não integra o Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 

(SISP). 

 

A Companhia realiza as licitações para a contratação de obras de subestações e linhas de 

alta e média tensão com as licenças ambientais. Mantém a prática de sustentabilidade 

ambiental de reutilização de óleo de transformadores e está implantando projeto que tem 

como objetivo o estabelecimento de um conjunto de indicadores de desempenho 

socioambiental.   
##/Fato## 

5.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

5.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

5.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

A Dispensa de Licitação n° 023/2012 foi realizada com orçamento não detalhado. 

 

Fato 
 

Em análise a 4 Dispensas de Licitação, totalizando R$ 2.448.932,34, verificou-se 

deficiências no orçamento de 1 Dispensa no valor de R$ 424.430,00. A planilha abaixo 

descreve a amostra analisada com os valores homologados: 

 

N° do processo Objeto Valor (R$) Observações 

Dispensa n° 

006/2012 

Contratação de empresa especializada em 

pesquisa de informações específicas no diário 

oficial e da justiça dos Estados do Piauí, 

Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, 

Paraíba, Pernambuco, dos TRF's e da União 

(STF, STJ e TSE) para acompanhamento de 

processos judiciais da Cepisa, projeto básico 

PRJ-002/2012. 5.180,00   
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Dispensa n° 

023/2012 

Contratação da empresa Fundação Cearense de 

Pesquisa e Cultura, para execução do Projeto de 

P&D denominado "Compensação de energia 

reativa e harmônicos para a melhoria da 

eficiência energética em redes de distribuição", 

sob Código ANEEL Nº PD-0038-0006-2011. 782.430,00 

Orçamento com 

itens não 

detalhados 

Dispensa n° 

025/2012 

Execução por empresa de engenharia dos 

serviços de melhorias e ampliação de redes de 

distribuição de média e baixa tensão, na área de 

concessão da CONTRATANTE, com 

fornecimento de materiais, equipamentos e de 

mão-de-obra. 1.643.322,34   

Dispensa n° 

180/2011 

Locação de um imóvel urbano localizado na 

cidade de URUÇUÍ, Município do Estado do 

Piauí, onde será instalada uma Unidade de 

Atendimento ao Cliente 18.000,00   

Total 2.448.932,34   

Fonte: SIASG 

 

A Companhia Energética do Piauí realizou a Dispensa de Licitação n° 023/2012 para 

contratar a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura para a execução do projeto de 

pesquisa e desenvolvimento intitulado Compensação de Energia Reativa e Harmônicos 

para a Melhoria da Eficiência Energética em Redes de Distribuição. Para tanto foi 

elaborado o Projeto Básico – DRE n° 003/2012.  O valor a ser desembolsado pelo 

projeto é R$ 782.430,00, divididos em trinta parcelas mensais. 

  

Da análise do processo referente à Dispensa e especificamente da proposta comercial 

apresentada pela Fundação, foi constatado que o valor R$ 424.430,00, referente à 

parcela dos recursos humanos constituídos pela equipe técnica de execução e 

gerenciamento do projeto, não está adequadamente detalhado, tendo em vista que não 

consta a memória de cálculo do valor referente aos recursos humanos.  

 

Embora no documento Formulário de Projeto constem os produtos esperados em cada 

etapa com os respectivos custos, e a relação dos profissionais que participarão do 

projeto com os respectivos valores horários, não é apresentado o quantitativo de horas 

que cada profissional despenderá  em cada uma das etapas do projeto. 

O fato impossibilita a análise de custos do orçamento e contraria o Art.7°, §2°, II, da Lei 

n° 8.666/93. 

 

O Projeto Básico foi assinado em 30/01/2012 pelo Gerente de Assessoria de P&D e 

Eficiência Energética – DRE, CPF n° ***.681.523-** 

 

Já o Termo de Ratificação da Dispensa de Licitação n° 023/2012, foi assinada em 

17/08/2012 pelo Diretor Presidente, CPF n° ***.695.816-** 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

Deficiências de controle na formalização das Dispensas de Licitação.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da Carta CT/DRE – 008/2013, de 28 de junho de 2013, foi apresentada a 

seguinte manifestação: 

 

“Apresentamos a V. S.ª a resposta ao solicitado na AS 201307789-08 item 1.2 – 

Dispensa de Licitação n° 23/2012, por meio de Planilha com o quantitativo de horas que 

cada profissional despenderá em cada uma das etapas do Projeto de P&D denominado 

“Compensação Reativa”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Não obstante a apresentação da planilha com o quantitativo de horas de cada 

profissional, anexa à Carta CT/DRE – 008/2013, de 28 de junho de 2013, entendemos 

que a planilha deveria compor o orçamento presente no processo da Dispensa de 

Licitação n° 023/2012 já na época de sua formalização. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendar à Companhia Energética do Piauí que não realize 

licitações com orçamentos que possuam itens não detalhados em quantitativos e em 

preços unitários, bem como, que inclua em todos os processos o respectivo orçamento.  

 

 

5.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 

O conjunto de elementos do Sistema de Controles Internos receberam 

interpretação neutra na avaliação da gestão de compras e contratações. 

 

Fato 
 

Na avaliação do Sistema de Controles Internos da Companhia Energética do Piauí na 

gestão de compras e contratações, o conjunto dos elementos constituído pelo ambiente 

de controle, avaliação de risco, procedimento de controle, informação e comunicação, e 

monitoramento, receberam uma pontuação média de 3,8, num intervalo de 1 a 5, 

equivalente a uma interpretação neutra. Desse modo, segundo a metodologia de 

avaliação adotada pela Portaria 150/2012, não há como avaliar se são ou não são 

observados os Controles Internos Administrativos nos parâmetros analisados. 

  
##/Fato## 
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5.2.1.3 INFORMAÇÃO 
 

O processo de contratação analisado, realizado por inexigibilidade, está em 

conformidade com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de 

controle. 

 

Fato 
 

Durante a análise de Inexigibilidade n° 001/2012, cujo objeto é a aquisição de licenças e 

atualização de software para o Call Center da Companhia Energética do Piauí no valor 

de R$ 117.009,00, observou-se que todos os procedimentos adotados estavam 

compatíveis com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de 

controle. A amostra se constituiu unicamente do processo analisado. 

  
##/Fato## 

 



Presidência da República. Controfadoria.(1eral da União. Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201307789

Unidade Auditada: CO�IPANHIA ENERGETlCA DO PIAUI

Exercício: 2012

Processo: 00216000757201309

1\lunicípio - UF: Tercsina - PI

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas.

especialmente aqueles listados no arLlO da lN TCU n° 63/2010. praticados no período

de 01/01/2012 a 31/1212012.

Os exames foram efetuados por seleção de itens. conforme escopo do trabalho dcfinido

no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo. cm atendimento à

legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas. c incluíram

os resultados das açõcs de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame.

sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames aplicados sohre os escopos selecionados. consubstanciados no

Relatório de Auditoria Anual de Contas n° 201307789. proponho que o

encaminhamento das contas dos agentes listados no ano 10 da 1 TCU n° 6312010 seja

como indicado a seguir. em função da existência de nexo de causalidade entre os atos de

gestão de cada agente c as eonstataçõcs correlatas discriminadas no Relatório de

Auditoria.

I. RCJ:ular com rcssah'as a J:cstão doIs) seJ:uinte(s) rcsponsável(is)

1.1. ***.737.591-**:

Cargo Diretor de Gestão no período de 01/01/2012 a 31/1212012.

Referência: Relatório de Auditoria número 201307789. itens (4.2.1.2)

Fundamentação:

Trata-se da continuidade da ulilização de cargos/funçõcs da Eletrohras Distribuição 

PI. antiga Companhia Energética do Piauí. para nomeação de empregados em unidades

da Eletrobras localizadas cm outro estado. A lotação desses funcionários cm outra

unidade da federação tem resultado em despesas com diárias e passagens custeadas pela

Eletrobras Distribuição-PI. Tal situação foi objeto de reiteradas recomendações por

parte da CGU por ocasião das auditorias anuais de contas dos exercícios de 2010

(Relatório de Auditoria de Contas da CGU N.o 201108760/2010. item 3.2.1.3) c 2011

(Relatório de Auditoria de Contas da CGU N.o 201203821/2011. item 3.2.1.3).

Não obstante a atendimento parcial dessas recomendações no exercício 2012. a situação

ainda persiste em relação a dois empregados. Assim. entende-se que a continuidade da



situação desses empregados evidencia uma gestão antieconômica, uma vez que tais
posiçôes (todas de assistentes) poderiam ser preenchidas pela própria unidade de
destino.

Atribui-se a presente responsabilidade ao agente cm epígrafe, na condição de Diretor de

Gestão, uma vez que, no exercício das atribuiçôes previstas nos arts, 26 c 29, inc, IX, do

Estatuto Social da empresa, que preveem, respectivamente, que "Compete a cada

dire/or. IUI sua área de lllUllÇ170. planejar. coordenar e execlIIar as lllividades da

sociedade, com vistas à rcali:artio do seu o1Jjeto social" c '"No exerctcio das suas

atrilmiç6l's. compete à Din'loria l:..�recllliva, respeitadas as diretri:.es fixadas pelo

COllselho de Admillistrarüo: (.. ,)IX - aprovar os 1I0mes illdicados pelos diretores para

preellchilllelllO dos cargos 'Iue lhes süo diretameme subordillados;", todavia, o gestor

autorizou as referidas nomeaçôes. considerando. ademais. que. no ãmbito dos

macroprocessos finalísticos da Unidade, sua atuação encontra-se diretamente

relacionada à gestão de pessoas.

1.2. ***.843.090-**:

Cargo Diretor Comercial no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Referência: Relatório de Auditoria número 201307789, itens (1.2.1.1)

Fundamentação:

A UJ. conforme demonstrado no Relatório de Auditoria, elencou quatro fatores

principais que afetaram os resultados: a) altos custos operacionais e gerenciais: b)

elevadas perdas comerciais e técnicas: c) elevada inadimplência: e d) qualidade

inadequada da energia fornecida, Esses fatores se refletiram nos indicadores de

desempenho: Perdas Totais: "b" e "c": e DEC/FEC: "d". os quais possuem históricos

negativos de cumprimento de metas.

Percebe-se, portanto, que as açôes gerenciais e operacionais na gestão dos principais

componentes associados a esses indicadores: investimentos em subestaçôes e

transmissão. assim como o combate à inadimplência e às fraudes foram insuficientes

para reverter ou influenciar positivamente os resultados de 2012. O grau de eficácia de

47,56% na execução da Ação 20P5 - Adequação do Sistema de Comercialização e

Distribuição de Energia (Redução de Perdas) evidencia essa avaliação.

Atribui-se a presente responsabilidade ao agente em epígrafe. na condição de Diretor

Comercial. uma vez que. conjugando o disposto no art. 26 do Estatuto Social da

empresa, que prevê que "Compete a cada dire/or, nll sua ârca de aluarão, I'/cme)llr.

coordenar e execular as ativülades da sociedade. com vistas à realhaç(lo do seu objeto

sociar. com as atribuiçôes do gestor no âmbito dos macroprocessos finalísticos da

Unidade, a ele competiam as açôes com vistas ao equacionamento dos problemas

relativos a perdas comerciais e técnicas e à elevada inadimplência, fatores esses quc

afctaram diretamente o desempenho da empresa no exercício.

1.3. ***.901.337-**:

Cargo Diretor de Operações no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Referência: Relatório de Auditoria número 201307789. itens (1.2.1.1)

Fundamentação:

A UJ. conforme dcmonstrado no Relatório de Auditoria, elencou quatro fatores

principais que afetaram os resultados: a) altos custos operacionais e gerenciais: b)

elevadas perdas comerciais e técnicas: c) elevada inadimplência: e d) qualidade

inadequada da energia fornecida. Esses fatores se refletiram nos indicadores de



desempenho: Perdas Totais: "b" e "c"; e DEC/FEC: "d", os quais possuem históricos

negativos de cumprimemo de metas,

Percebe-se. portanto. que as ações gerenciais e operacionais na gestão dos principais

componentes associados a esses indicadores: investimentos em SUbestaçõcs e

transmissão, assim como o combate à inadimplência e às fraudes foram insuficientes

para reverter ou influenciar positivamente os resultados de 2012. O grau de eficácia na

execução das Ações 2089 - Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia

Elétrica. de 70,93%, e 14KY - Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia

Elétrica, com 86.51 %. evidencia essa avaliação,

Atribui-se a presente responsabilidade ao agente em epígrafe. na condição de Diretor de

Operação, uma vez que, conjugando o disposto no ar!. 26 do Estatuto Social da

empresa. que prevê que "Compete a cada diretor, //(/ slIa área de atllardo. pi<mejar,

coordenar e executar as lllividades da socied(uJe. com vistas à reali:.arâo do seu objcto

sociar. com as atribuições do gestor no âmbito dos macroprocessos finalísticos da

Unidade, a ele competiam as açõcs com vistas ao equacionamento dos problemas

relativos aos altos custos operacionais e gerenciais e à qualidade inadequada da encrgia

fornccida, fatorcs csscs quc afctaram dirctamente o descmpenho da cmprcsa no

cxercício,

1.4. ***.695.816-**:

Cargo Dirctor Prcsidcntc no período de O l/O 1/20 12 a 31/12/2012.

Refcrência: Relatório dc Auditoria número 201307789, itcns (1.2.1.1,

4.2.1.2)

Fundamentação:

Item 1.2.1.1

A UJ. conforme demonstrado no Relatório de Auditoria. elencou quatro fatorcs

principais que afctaram os rcsultados: a) altos custos operacionais e gercnciais; b)

elevadas perdas comcrciais c técnicas; c) clevada inadimplência; e d) qualidadc

inadequada da encrgia fornccida. Esscs fatorcs se refletiram nos indicadores de

desempenho: Perdas Totais: "b" e "c"; e DEC/FEC: "d", os quais possuem históricos

negativos de cumprimento de melas.

Percebe-se. portanto, que as ações gerenciais e operacionais na gestão dos principais

componentes associados a esses indicadores: investimentos em subestaçõcs e

transmissão. assim como o combate à inadimplência e às fraudes foram insuficientes

para reverter ou influenciar positivamente os resultados de 2012. O grau de eficácia de

na execução das Açõcs 20P5 - Adequação do Sistema de Comercialização e

Distribuição de Energia (Redução de Perdas), com 47,56%, 2089 - Manutenção do

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. com 70.93%. e 14KY - Ampliação do

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. com 86.51 %, evidencia essa avaliação.

Atribui-se a presente responsabilidade ao agente em epígrafe. na condição de Diretor

Presidente, uma vez que, de acordo com as atribuições previstas no ar!. 31 do Estatuto

Social da empresa, a ele compete "a orielltaçdo político-admillistrativa e a

represelllardo da Compallhia", bem como. no ãmbito dos macroprocessos finalísticos

da Unidade. sua atuação encontra-se diretamente relacionada ao planejamento de

controle da gestão. sobretudo, quanto ao desempenho empresarial.

Item 4.2.1.2

Trata-se da continuidade da utilização de cargos/funçõcs da Eletrobras Distribuição 

PI, antiga Companhia Energética do Piauí, para nomeação de empregados em unidades

da Eletrobras localizadas em outro estado. A lotação desses funcionários em outra

unidade da federação tem resultado em despesas com diárias e passagens custeadas pela



Elctrobras Distribuição-PI. Tal situação foi objcto de reiteradas recomendações por

pane da CGU por ocasião das auditorias anuais de contas dos exercícios de 20 I O

(Relatório de Auditoria de Contas da CGU N.o 201108760/2010. item 3.2.1.3) e 2011

(Relatório de Auditoria de Contas da CGU N.o 201203821/2011. item 3.2.1.3).

Não obstame a atendimento parcial dessas recomendações no exercício 2012, a situação

ainda persiste em relação a dois empregados. Assim, entende-se que a continuidade da

situação desses empregados evidencia uma gestão antieconõmica, uma vez que tais

posições (todas de assistentes) poderiam ser preenchidas pela própria unidade de

destino.

Atribui-se a presente responsabilidade ao agente cm epígrafe, na condição de Diretor

Presidente, uma vez que, no exercício das atribuições previstas no ar!. 29. inc. IX do

Estatuto Social da empresa. que prevê que "No exercícío das suas atribuir;;es, compele

à Direloria Ereculiva, respeitadas as diretrizes fixadt" pelo Conselho de

Adminis/raçc7o; (... )lX - aprovar os nomes indicados pc/os dirc/ores para

preenchimento dos cargos que lhes são direramel1fe subordinados", autorizou as

referidas nomeaçõcs.

Esclareço que os demais agentes listados no ano 10 da lN TCU n° 63. constantes das

folhas 03 a 08 do processo, que não foram explicitamente mencionados neste certificado

têm. por parte deste órgão de controle interno. encaminhamento proposto pela

regularidade da gestão, tendo cm vista a não identificação de nexo de causalidade entre

os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes.

TeresinalPI, 04 de Setembro de 2013.

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Piauí








