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Unidade Auditada: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 

Exercício: 2013 

Processo: 00216.000563/2014-86 

Município: Teresina - PI 

Relatório nº: 201407938 

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 201407938, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa n.º 01, da 

Secretaria Federal de Controle – SFC, de 06 de abril de 2001, apresentamos os 

resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela 

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ S.A. (CEPISA).  

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 de junho a 04 de julho de 

2014, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 

exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 

auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Assim, o relatório 

consiste em subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal 

de Contas da União (TCU). 
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Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentários organizados em 

títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 

diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 

estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

2. Resultados dos trabalhos 

 

De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 

03 de dezembro de 2014, entre Controladoria Regional da União no Estado do Piauí e a 

Secretaria de Controle Externo do TCU no Piauí, foram efetuadas as seguintes análises: 

Conteúdos estabelecidos no Anexo IV da Decisão Normativa TCU nº 132/2013 

 

a) Item 1 – avaliação da conformidade do rol de responsáveis e do relatório de 

gestão; 

b) Item 2 – avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão; 

c) Item 3 – avaliação dos indicadores de desempenho; e 

d) Item 11 – avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos 

administrativos. 

 

Conteúdos específicos 

 

a) avaliação das perdas com distribuição de energia elétrica; 

b) avaliação da inadimplência dos consumidores; e 

c) avaliação da execução dos contratos. 

 

Os conteúdos específicos foram sugeridos pela CGU/Regional-PI, considerando tratar-

se de áreas e/ou objetivos diretamente relacionados a: 

 

a) qualidade e quantidade dos serviços disponibilizados aos clientes; e 

b) solvência financeira da unidade para arcar com os investimentos próprios e os 

custos operacionais. 

 

Nesse sentido, posto que a auditoria de contas visou à verificação da conformidade e do 

desempenho da gestão, segundo os conceitos definidos no art. 1º, VIII e IX, da 

Instrução Normativa nº 63/2010 do TCU, procederam-se aos exames considerando o 

inter-relacionamento dos seguintes componentes: 

  

a) estrutura e instrumentos de governança corporativa;  

b) processos de gerenciamento de riscos; e  

c) controles internos. 

 

Governança Corporativa 

 

Avaliação do Desempenho 

Identificaram-se e avaliaram-se os instrumentos de definição da missão da unidade, seus 

objetivos estratégicos e operacionais bem como ao cumprimento das metas anuais 

estabelecidas em indicadores relacionados ao conteúdo específico citado anteriormente: 

Perdas Totais, Inadimplência (Inad), Duração Equivalente de Interrupção do Cliente 

(DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção do Cliente (FEC). 
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Gerenciamento de Riscos 

Buscou-se verificar os processos utilizados: a) na identificação e valoração de eventos 

que tenham potencial para impactar negativamente a consecução da missão da unidade e 

o cumprimento de seus objetivos e metas; e b) no planejamento das ações que visem a 

eliminação, mitigação ou transferência dos riscos.  

 

 

Controles Internos 
Objetivou-se avaliar os processos e mecanismos empregados para assegurar, com 

razoável certeza, a consecução da missão da unidade e o cumprimento dos objetivos e 

metas. Considerou-se, nesse sentido, a identificação desses processos e mecanismos nos 

níveis estratégicos, de supervisão e operacional. 

 

Comprovação da Legalidade 

 

Deu-se ênfase à verificação dos contratos de investimentos estabelecidos como 

prioritários desde a gestão de 2012, com previsão de conclusão em 2013, e que se 

refletem nos indicadores citados anteriormente. O escopo contemplou o exame da 

legalidade dos seguintes pontos relacionados a tais contratos: 

 

a) reajuste de preços; 

b) prorrogação; 

c) fiscalização; e 

d) pagamentos. 

 

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

As Demonstrações Financeiras da Cepisa, elaboradas nos termos da Lei nº 6.404/1976, 

apresentaram um prejuízo do exercício de R$ 427.871.000,00, 740,20% maior que o 

registrado em 2012, que fora de R$ 50.925.000,00. 

 

Concorreram para esse prejuízo, conforme Notas Explicativas às Demonstrações 

Financeiras, as políticas de redução dos encargos setoriais e modicidades tarifárias 

aprovadas pela Lei nº 12.783/2013, regulamentada pelo Decreto nº 7.891/2013. 

 

Em 2013, foram incorporados prejuízos decorrentes da prescrição de débitos das 

Prefeituras Municipais piauienses, não cobrados judicialmente, orçados em R$ 

40.000.000,00. 

 

No que se refere aos resultados qualitativos/quantitativos expressos nos indicadores de 

desempenho operacional estabelecidos no Contrato de Metas de Desempenho 

Empresarial (CMDE), assim como os dos Programas/Ações incluídos no Plano 

Plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), observou-se um reduzido grau 

de eficácia, o que reflete a insuficiência dos processos gerenciais e da estrutura 

organizacional da empresa. A tabela a seguir demonstra os resultados alcançados no 

exercício: 

 

Tabela - Indicadores Operacionais de Desempenho 2013 

 Indicador Sentido Realizado Previsto Eficácia 

Perdas 

 

29,90 24,60 82,3% 

Inad 

 

20,10 21,50 107,6% 
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Tabela - Indicadores Operacionais de Desempenho 2013 

 Indicador Sentido Realizado Previsto Eficácia 

DEC 

 

30,54 25,90 84,8% 

FEC 

 

24,03 21,40 89,0% 

Fonte: CMDE e Relatório de Gestão (RG) 2013. 

 

Relativamente aos resultados obtidos na execução dos Programas/Ações do PPA e da 

LOA, a tabela a seguir demonstra que a Cepisa apresentou desempenho positivo quanto 

à eficácia apenas em relação à Ação 11YL – Luz para Todos. 

 

Tabela – Desempenho Físico-financeiro de Programas/Ações do PPA/LOA 2013 

Ação Descrição 
Execução Física 

Execução Financeira 

(Mil) 

Realizada Prevista Realizada Prevista 

11YL Luz para Todos 9.587 8.776 92.998 93.000 

4KY 

Ampliação do Sistema de 

Distribuição de Energia 

Elétrica 

18,7% 22,0% 51.207 83.078 

20PY 

Adequação do Sistema de 

Comercialização e 

Distribuição de Energia - 

Redução de Perdas 

Comerciais 

56,0% 90,0% 15.712 27.909 

Fonte: Relatório de Gestão 2013.  o## 

 

2.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

O Relatório de Gestão 2013 detalhou um conjunto de nove indicadores de desempenho 

econômico-financeiro, operacional e socioambiental estabelecidos no Contrato de Metas 

de Desempenho Empresarial (CMDE). Em razão da priorização dos aspectos 

diretamente vinculados à qualidade dos serviços prestados aos usuários, procedeu-se à 

seleção e análise dos indicadores relacionados no Quadro a seguir:  

 

Quadro – Indicadores avaliados. 

Denominação 

Sintética 
Descrição Fórmula de Cálculo 

Perdas Totais 

Mede 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). 

Inad 

Mede a inadimplência dos consumidores da 

empresa em relação ao faturamento nos 

últimos 12 meses. 

Estoque de inadimplência / pelo 

faturamento de 12 meses. 

DEC 

Mede 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). 
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Quadro – Indicadores avaliados. 

Denominação 

Sintética 
Descrição Fórmula de Cálculo 

FEC 

Mede 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). 

Fonte: CMDE. 

 

No que concerne à avaliação dos indicadores selecionados, constatou-se que os mesmos 

atendem satisfatoriamente os atributos de completude, comparabilidade, confiabilidade, 

acessibilidade e economicidade. 

 

Quadro – Avaliação dos Atributos dos Indicadores. 

Indicador Atributo 
Atendimento do Indicador ao 

Critério 

Perdas Totais 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

Inad 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

DEC 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

FEC 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

Fonte: Relatório de Gestão 2013 - CMDE 

  ##/Fato## 
2.3 Avaliação da Conformidade das Peças 

O processo de contas da unidade foi instruído com as peças obrigatórias estabelecidas 

na Instrução Normativa (IN) nº 63/2010 do Tribunal de Contas da União - TCU, 

Decisão Normativa (DN) TCU nº 127/2013, DN TCU nº 132/2013 e na Portaria TCU nº 

175/2013, à exceção do Relatório da Área de Correição, não anexado aos autos. 

 

Observou-se, todavia, no que concerne à forma e aos conteúdos das peças do processo 

de contas, que há fragilidades que devem ensejar reexame pela unidade, especialmente 

quanto à descrição do item relativo ao planejamento estratégico, que não descreveu, 
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mesmo que sinteticamente: os planos estratégico, tático e operacional que orientaram a 

atuação da unidade (item 2.1 “a” do Anexo II à DN TCU nº 127/2013); a demonstração 

da vinculação do plano da unidade com suas competências constitucionais, legais ou 

normativas e com o PPA (item 2.1 “b” do Anexo II à DN TCU nº 127/2013); e os 

principais objetivos estratégicos da unidade para o exercício de 2013 e as estratégias 

adotadas para sua realização e para o tratamento dos riscos envolvidos (item 2.1 “c” do 

Anexo II à DN TCU nº 127/2013). 

  
##/Fato## 

2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do § 6º do inciso III do art. 9º da 

Decisão Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 

2.5 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

A unidade auditada não praticou atos de gestão relacionados a esse tema no exercício de 

2013. 

  
##/Fato## 

2.6 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 

A unidade auditada não praticou atos de gestão relacionados a esse tema no exercício de 

2013. 

  
##/Fato## 

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do § 6º do inciso III do art. 9º da 

Decisão Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 

2.8 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do § 6º do inciso III do art. 9º da 

Decisão Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 

2.9 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias 

A unidade auditada não praticou atos de gestão relacionados a esse tema no exercício de 

2013. 

  
##/Fato## 

2.10 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Verificou-se que a UJ mantem rotina de monitoramento no acompanhamento das 

recomendações expedidas pela CGU, entretanto, há pendência de atendimento em mais 

de 50% dessas recomendações, o que denota, assim, falha nos controles internos 

administrativos. 

  
##/Fato## 

2.11 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do § 6º do inciso III do art. 9º da 

Decisão Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 
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2.12 Avaliação do CGU/PAD 

Há fragilidades operacionais na gestão dos procedimentos de correição da UJ, 

relacionadas à inadequação da estrutura de pessoal e à não realização dos registros no 

Sistema CGU-PAD pelas funcionárias responsáveis, assim como em decorrência de 

falha no acompanhamento dessas atividades pelos dirigentes em nível de Diretoria e 

Assessoramento.  
##/Fato## 

 

 

2.13 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 

O Parecer da Auditoria Interna foi regularmente acostado aos autos do processo de 

contas, atendendo ao disposto na IN TCU nº 63/2010, DN TCU nº 127/2013 e DN TCU 

nº 132/2013. 

 

Constataram-se, não obstante, as seguintes falhas no Parecer: 

 

1) Não há manifestação sobre a prestação de contas, não contemplando uma síntese 

das avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião da Auditoria 

Interna da empresa. Há apenas manifestação sobre o processo de contas (item 1, 

caput, da DN nº 132/2013); 

2) Omissão quanto à capacidade dos controles internos administrativos da Cepisa 

para identificar, evitar e corrigir falhas e irregularidades, bem como minimizar 

os riscos inerentes aos processos relevantes (item 1, subitem “b” do Anexo III da 

DN TCU nº 132/2013); 

3) Não consta descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela 

Unidade Jurisdicionada (UJ), das recomendações da auditoria interna (item 1, 

subitem “c” do Anexo III da DN TCU nº 132/2013); 

4) Não há informação sobre a existência ou não de sistemática e de sistemas para 

monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria (item 1, 

subitem “d” do Anexo III da DN TCU nº 132/2013); 

5) Não foi incluída a descrição da forma de comunicação dos resultados à alta 

gerência, sobre como se certifica de que essa toma conhecimento das 

recomendações e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação das 

recomendações (item 1, subitem “e” do Anexo III da DN TCU nº 132/2013); e 

6) Não conta descrição da sistemática de comunicação à alta gerência e ao 

Conselho de Administração sobre os riscos considerados elevados decorrentes 

da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência 

(item 1, subitem “f” do Anexo III da DN TCU nº 132/2013). 

  
##/Fato## 

2.14 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 

Na DN nº 127/2013, o TCU não estabeleceu conteúdo específico para a UJ. 

  
##/Fato## 

2.15 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Os controles internos administrativos da unidade encontram-se adequadamente 

estruturados para assegurar, com razoável certeza, o cumprimento da missão 

institucional da Cepisa. 

 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
8 

Avaliado no que concerne aos componentes estruturais fundamentais: ambiente de 

controle, gestão de riscos, atividades de controle, informação/comunicação e 

monitoramento, constataram-se falhas significativas nos seguintes pontos: 

 

- Atividade de Controle 

Ausência de segregação de funções entre as atividades de gestão e fiscalização de 

contratos. 

 

- Gestão de Riscos 

Processo retomado a partir de outubro de 2013. 

  
##/Fato## 

2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Após consulta no sítio do TCU na internet, verificou-se que não foram expedidas 

determinações (acórdãos e decisões) à Cepisa em 2013, em relação a cujos 

cumprimentos a Controladoria-Geral da União e/ou à sua unidade Regional no Piauí 

devessem se pronunciar na Auditoria Anual de Contas. 

  
##/Fato## 

2. 17 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. Os 

pontos requeridos pela legislação aplicável foram abordados, submetendo-se o presente 

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

Certificado de Auditoria. 

 

 

Teresina/PI, 17 de setembro de 2014. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201407938 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Identificação regular dos integrantes do Rol de Responsáveis. 

 

Fato 
 

No Rol de Responsáveis da unidade anexado ao processo de contas em apreço, foram 

identificadas regularmente as autoridades e informações pertinentes de que tratam os 

artigos 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010.   
##/Fato## 

1.1.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Baixa eficácia no cumprimento das metas pactuadas no Contrato de Metas e 

Desempenho Empresarial (CMDE). 

 

Fato 
 

Após avaliação dos indicadores operacionais que refletem a quantidade e qualidade dos 

serviços prestados pela unidade, constatou-se que, à exceção da redução da 

inadimplência, a Cepisa teve baixa eficácia no cumprimento das metas estabelecidas no 

CMDE, conforme apresentado na tabela a seguir: 

 

Tabela - Indicadores Operacionais 2013. 
 

Indicador Sentido Realizado Previsto Eficácia 

Perdas Totais 
 

29,9 24,6 82,3% 

Inad 
 

20,1 21,5 107,6% 

DEC 
 

30,54 25,9 84,8% 

FEC 
 

24,03 21,4 89,0% 

Fonte: CMDE e Relatório de Gestão (RG) 2013 

 

No que tange, ainda, aos programas e ações constantes do Plano Plurianual (PPA) e da 

Lei Orçamentária Anual (LOA), a empresa obteve resultados satisfatórios apenas 

quanto ao programa/ação 2033.11YL.0022 - Ampliação da Rede Rural de Distribuição 

de Energia Elétrica – Luz Para Todos (PI), conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

Tabela - Desempenho Físico-Financeiro de Programas/Ações do PPA/LOA 2013. 

Ação Descrição 
Execução Física Execução Financeira (Mil) 

Realizada Prevista Realizada Prevista 

11YL Luz para Todos. 9.587 8.776 92.998 93.000 

14KY 
Ampliação do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica. 
18,7% 22,0% 51.207 83.078 
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20P5 

Adequação do Sistema de 

Comercialização e Distribuição de 

Energia - Redução de Perdas 

Comerciais. 

56,0% 90,0% 15.712 27.909 

Fonte: Relatório de Gestão 2013. 

 

Analisados em seu conjunto, observou-se que a ineficácia no cumprimento das metas 

físico-financeiras nas ações identificadas, assim como a incorporação de novos 

consumidores ao sistema em face do Programa Luz para Todos, refletiram-se 

diretamente nos indicadores estabelecidos no CMDE, especialmente perdas totais, DEC 

e FEC. 

 

A unidade atribui a fatores externos e internos o não atingimento das metas previstas. 

Os quadros a seguir sintetizam a avaliação da UJ: 

 

 
Quadro - Fatores que influenciaram o descumprimento de metas da Ação 14KY – Ampliação do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. 

Internas Externas 

Falta de registro de preços para materiais de rede 

de MT/BT. 

Atraso nos projetos executivos do Programa de 

Obras AT 2013/2014. 

Atrasos sistemáticos no pagamento de 

fornecedores. 
Baixa produtividade das empresas. 

Atraso na entrega de equipamentos do Projeto 

Energia +. 
 

Fonte: Relatório de Gestão 2013. 

 

 
Quadro - Fatores que influenciaram o descumprimento de metas da Ação 20P5 - Adequação do 

Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia - Redução de Perdas Comerciais. 

Internas Externas 

Atraso nos projetos do Programa Energia +, 

financiado pelo Banco Mundial. 
 

Atraso no projeto corporativo 10NT0022.30 para 

aquisição e instalação de 363 conjuntos de 

medição encapsulados. 

 

Fonte: Relatório de Gestão 2013 

 

Antes os elementos apresentados no Relatório de Gestão 2013, depreende-se que os 

principais fatores que prejudicaram o atingimento das metas estabelecidas pelo CMDE 

se inserem dentre aqueles que se vinculam aos processos gerenciais e operacionais da 

empresa. No que tange àqueles atribuíveis às empresas contratadas para a execução de 

obras de construção de Linhas de Distribuição em Alta Tensão 69 kV e de 

ampliação/construção de Subestações, como foi o caso da baixa produtividade, a Cepisa 

não fez constar no Relatório de Gestão 2013 os fundamentos e/ou evidências que os 

comprovem. 

  
##/Fato## 

1.1.2.2 INFORMAÇÃO 
 

Eficácia no cumprimento das metas de redução da inadimplência. 
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Fato 
 

As ações da Cepisa com vista à redução da inadimplência dos consumidores e 

cumprimento das metas pactuadas no CMDE integraram o processo de planejamento da 

empresa nos níveis estratégico, tático e operacional, tendo sido submetido aos 

respectivos níveis de controle, já comentado neste relatório. 

 

Em 2013, o indicador Inad, que afere o desempenho e os resultados das ações 

implementadas nessa área demonstrou que a meta anual estabelecida fora ultrapassada, 

reduzindo os níveis de inadimplência verificados no exercício anterior. Esse fato 

evidenciou o acerto das estratégias adotadas, tendo contribuído de forma satisfatória 

para a mitigação dos frágeis resultados operacionais observados noutras áreas e 

processos da UJ. 

 

O conjunto das estratégias adotadas no exercício contemplou as seguintes ações, 

conforme detalhadas no Relatório de Gestão da unidade, fls. 24-25. 

 

 Estruturação do Núcleo de Cobrança de Clientes com Débitos de Irregularidade; 

 Cobrança Extrajudicial e Judicial; 

 Negociação com grandes devedores; 

 Cobrança personalizada de grandes clientes: serviços públicos; 

 Suspensão de fornecimento dos Poderes Públicos; 

 Deflagração de operações especial de combate à inadimplência; e 

 Realização de campanhas na imprensa local. 

 

A tabela a seguir demonstra os índices alcançados nos últimos três exercícios, o que 

pode sugerir o início de uma trajetória de redução que produza reflexos duradouros na 

gestão. 

 

Tabela - Série Histórica do Inad.  

Ano Realizado Previsto 

2011 30,4 29,1 

2012 23,0 24,2 

2013 20,1 21,5 

Fonte: Relatório de Gestão 2011; 2012; e 2013. 

   
##/Fato## 

1.1.3 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Redução das perdas globais em 0,4 pontos percentuais (pp) em relação ao ano de 

2012.   

 

Fato 
 

Trata-se da análise realizada nas ações executadas pela Eletrobras Distribuição Piauí 

(ED/PI) visando à redução das perdas globais de energia (perdas comercias + perdas 

técnicas) no cumprimento da meta proposta no Contrato de Metas de Desempenho 

Empresarial (CMDE) para o exercício de 2013.  
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Em 2013, a meta pactuada para o indicador Perdas Globais foi de 24,64%, que é medido 

pela seguinte equação: 

 

Perdas Globais (%) = (Energia Requerida – Energia Faturada)/Energia Requerida x 100.  

 

As perdas de energia são classificadas segundo sua origem em duas parcelas, a saber: 

 

- As perdas técnicas referem-se ao montante de energia elétrica dissipada entre o 

suprimento e o ponto de entrega, decorrente de leis físicas relativas aos processos de 

transporte da energia; e  

 

- As perdas não técnicas são definidas como a diferença entre as perdas totais e as 

perdas técnicas, decorrentes de desvios de energia, fraude e erro nos processos de 

faturamento associados à gestão comercial da concessionária de distribuição. 

 

No exercício de 2013, constatou-se que o índice de perdas globais foi de 29,97%, 

superando a meta pactuada em 5,33 pontos percentuais (pp), entretanto, com relação ao 

ano de 2012, houve uma redução de 0,4pp. 

 

A tabela a seguir traz dados relativos às perdas da ED/PI nos últimos 03 exercícios 

financeiros: 

 

Tabela  – Evolução das perdas na ED/PI. 

  2011 2012 2013 

Energia Injetada (MWh) 3.561.524 3.993.515 4.270.968 

Energia Faturada (a+b+c) (MWh) 2.386.982 2.780.918 2.991.129 

a -Mercado Cativo 2.303.573 2.627.829 2.800.823 

b - Suprimento 83.409 99.319 107.401 

c - Mercado Livre 0 53.770 82.905 

Perdas       

Perdas Técnicas (MWh) 450.941 508.892 565.166 

Perdas Técnicas % 12,66% 12,74% 13,23% 

Perdas Não Técnicas (MWh) 723.601 703.705 714.673 

Perdas Não Técnicas % 20,32% 17,62% 16,73% 

Perdas Totais (MWh) 1.174.542 1.212.597 1.279.839 

Perdas Totais % 32,98% 30,36% 29,97% 

Fonte: Planilha de Indicadores de Perdas – DCM/ED/PI. 

 

Perdas Técnicas 

 

São resultado da soma das perdas do sistema de distribuição (linhas de alta tensão, 

alimentadores, transformadores de distribuição, rede secundária, ramais de 

consumidores, medidores, ramais de ligação e conexões). A redução dessas perdas está 

relacionada diretamente com as condições operativas do sistema. 

 

Não obstante as ações realizadas no exercício de 2013, com a entrada em operação de 

novas linhas de distribuição (LD 69 kV) e com o aumento da capacidade energética da 

ED/PI, esse indicador não apresentou melhoria com a conclusão da 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
13 

ampliação/construção de subestações, uma vez que o índice de perdas técnicas foi de 

13,23%, ficando acima das verificadas nos anos de 2011 e 2012. 

 

No plano de investimento para o triênio de 2012 a 2014, a Eletrobras Distribuição Piauí 

(ED/PI) priorizou as obras de alta tensão visando à recuperação das perdas técnicas e da 

melhoria da qualidade no fornecimento de energia com recursos garantidos pelos 

Contratos de Financiamento ECF – 2784/2009 (R$ 86,2 milhões) e ECF – 2989/2012 

(R$ 140,49 milhões).  

 

Segundo Relatório de Avaliação de Perdas de Energia, elaborado pelo Departamento de 

Planejamento e Expansão - DPC, o Plano de Ação para Redução das Perdas Técnicas da 

Empresa destaca as dez obras de alta tensão que impactarão diretamente na recuperação 

das perdas de energia em MWh ano. Vide tabela a seguir: 

 

Tabela  – Obras de alta tensão do Plano de Ação para Redução das Perdas Técnicas. 

Sistemas de AT 
Ano 

Simulado 

Ano previsto 

de entrada 

MWh 

recuperado 

no ano 

Construção da LD 69kV-477 Nazária - São Pedro de 

68km 
2013 2015 20.961,82 

Construção da LD 69kV-477 Piripiri - Esperantina - 

73km 
2013 2017 13.015,82 

Construção LD 69kV-477 Picos (Chesf)-Jaicós + 

Subestação Jaicós 
2013 2015 13.270,17 

Construção da LD 69kV (Duplo-636) Boa Esperança - 

Floriano de 60km 
2013 2017 9.017,03 

Construção das LDs 69kV Altos - Alto Longá de 47km 

e Alto Longá - Castelo 120km 
2013 2016 6.844,59 

Construção LD 69kV-556,5 Bom Jesus-Redenção 2013 2015 2.938,07 

Construção da LD 69kV São João (ED PI) - Simplício 

Mendes 
2013 2017 2.412,68 

Construção da LD 69kV Gilbués - Corrente 79km 2013 2017 1.469,03 

Construção da LD 69kV Redenção - Curimatá 80km 2013 2015 979,36 

Construção da LD 69kV Gilbués - Santa Filomena 

140km 
2013 2017 489,68 

Fonte: Relatório de Avaliação de Perdas de Energia – Perdas Técnicas 2013 (DPC/ED/PI) 

 

Perdas Não Técnicas (Comerciais) 

 

São originadas no sistema de comercialização.  

 

As ações de combate às perdas são de responsabilidade do Departamento de Medição e 

Fiscalização – DMC.  

 

O Plano de Ação de Combate às Perdas Comerciais havia estabelecido como meta 

atingir o percentual de 11,48% até o final de 2013, o que correspondia a reduzir as 

perdas não técnicas em 6,14 pp em relação a 2012, passando de 17,62% para 11,48%. 
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Apesar dos esforços do DMC na execução das ações visando à redução desse indicador, 

o resultado atingido foi de 16,73%, superando a meta pactuada em 5,25pp, ou seja, 

extrapolando-a em 45,73%.  

 

Não obstante à ED/PI não ter atingido a meta estabelecida no plano de ação, observou-

se que o índice de Perdas Comerciais apresentou uma boa evolução nos últimos três 

anos (2011 – 2013) reduzindo em 3,59pp, passando de 20,32% para 16,73%.  

 

O quadro seguinte destaca as principais ações realizadas em 2013 e seus resultados: 

 

Quadro  – Resultados das Ações realizadas em 2013.  

Ação Resultados – Ano 2013 

Incrementar ao faturamento o 

montante de 21 GWh referente à 

energia recuperada e agregada 

proveniente das atividades de 

recadastramento da Iluminação 

Pública (IP).  

Firmado o Contrato Nº 054/2012 com a empresa L. 

FRIEDHEIM para realizar os serviços de recadastramento 

de Iluminação Pública (iniciado no 2º semestre de 2012). 

Em 2013, foram recadastrados 308.634 postes/pontos 

geográficos com ganho energético de 24,18 GWh (energia 

recuperada e energia agregada), por conseguinte, essa classe 

de consumidor (IP) apresentou um crescimento de 20,57% 

(127.434 MWh) no consumo em relação ao Ano de 2012. 

Encontra-se em andamento o 2º Contrato nº 162/2013, de 

02 de dezembro de 2013, firmado com a Empresa 

ELETRONS tendo como objeto o recadastramento de 

300.000 postes/pontos geográficos.  

Recuperar o montante de 16 GWh de 

energia referente a processos de 

irregularidades do Grupo A (GA) 

Operação de fiscalização em UC do GA - Foram realizadas 

1.045 inspeções, sendo regularizadas 168 unidades 

consumidoras (UCs), com Índice de Acertividade de 

16,07%. Ganho energético de 10,01 GWh. 

Montar equipes técnicas para 

inspeção de UC do GA nas regionais 

interioranas 

Contrato Nº 093/2012, 16 de julho de 2012, firmado com a 

Empresa LASER Eng e Transporte para realizar os serviços 

de inspeção e regularização de unidades consumidoras 

situadas em todo o Estado do Piauí.   

Regularizar 4.602 medições das 

Unidades Consumidoras (UCs) sem 

leitura  

Projeto Energia + com recursos financiados pelo BIRD, 

tendo como meta a instalação de 103.000 medidores até 

junho de 2015. As atividades de campo foram iniciadas no 

2º semestre de 2013 com 9.560 medidores substituídos.  

Atingir a acertividade de 30% nas 

inspeções do Grupo B (GB). 

Em 2013 foram realizadas 86.524 inspeções com 

regularização de 33.470 UC do GB. Representa um Índice 

de Acertividade de 38,68% (UC regularizada/UC 

inspecionada x100). 

Recuperar o montante de 72 GWh de 

energia referente aos processos de 

irregularidades do GB 

No ano de 2013, o montante de energia recuperada foi de 

72,43 GWh, que corresponde a 100,59% da meta, qual seja, 

72GWh.  

Fonte: Relatório Gerencial – Dezembro/2013/DCM. 

 

  
##/Fato## 

1.2 Gerenciamento de Processos Operacionais  

1.2.1 EFICÁCIA DOS PROCESSOS GERENCIAIS              

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Estrutura e instrumentos de governança empregados na unidade. 
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Fato 
 

A estrutura e os instrumentos de governança da Cepisa – Eletrobras Distribuição Piauí 

(ED/PI) contempla os seguintes componentes, os quais foram considerados na avaliação 

da gestão de 2013 na forma informada neste Relatório: 

 

- Estrutura de Governança (RG 2013, p.46-47) 

 

 Assembleia Geral de Acionistas; 

 Conselho de Administração; 

 Conselho Fiscal; 

 Diretoria Executiva; 

 Comitê de Gestão Empresarial (*); 

 Auditoria (*); e 

 Ouvidoria. 

 

(*) processos avaliados na auditoria. 

 

- Instrumentos de Governança 

 

 Planejamento Estratégico; 

 Controles Internos nos níveis estratégicos (Eletrobras), Gerencial (ED/PI – 

Gerência de Planejamento e Acompanhamento de Indicadores) e Operacional 

(Departamentos e Gerências); e  

 Auditorias de Conformidade e Operacional (Gerência de Auditoria Interna). 

 

O quadro a seguir ilustra os níveis de desdobramento do processo de planejamento 

estratégico da unidade, o que evidencia adequado alinhamento dos objetivos, metas e 

ações, notadamente no que se refere ao Contrato de Metas de Desempenho Empresarial 

(CMDE). 

 
Quadro - Instrumentos de Planejamento por Nível de Desdobramento. 

1 Planejamento Estratégico do Sistema Eletrobras (Nacional) 

2  Plano de Negócios – Distribuição 

3  Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE) 

4  Plano Estratégico Corporativo (Empresas Distribuidoras) 

5  Planejamento Local (Nível Estratégico - alinhado ao CMDE) 

6  Gestão da Rotina Diária (Nível Tático – Coordenação e Controle) 

7  Ações e Subações por Área/Macroprocesso (Nível Operacional - 

Execução) 

Fonte: Construído pela CGU a partir do RG 2013 

 

O processo de planejamento estratégico contempla adequada segregação de funções no 

que se refere aos níveis de controle, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

 
Quadro - Desdobramento dos níveis de controle do processo de planejamento estratégico. 

Nível Unidade/Área Responsável Supervisão 

Estratégico Eletrobras (Nacional) Mensal 

Tático 

Eletrobras Distribuição - PI  Mensal 

Gerência de Planejamento e Acompanhamento de Indicadores Mensal 

Gerência de Auditoria Interna Paint 

Operacional Gerências de Departamento/Processos Diário 

Fonte: Construído pela CGU. 
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A despeito dos esforços empreendidos com vistas a modernizar a gestão, constatou-se 

que houve descontinuidade da estratégia de avaliação de riscos iniciadas em 2012, 

embora tenha sido retomada no final de 2013 sob nova sistemática metodológica, agora 

vinculada ao Projeto SOX em que fatores contábeis se revestiram de maior relevância. 

 

  
##/Fato## 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS                         

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Atraso na execução das obras de construção de Linhas de Distribuição de 69 kV 

(LD 69 kV) e de ampliação/construção de Subestações (SEs). 

 

Fato 
 

Dos 14 contratos relativos à execução das obras de construção de Linhas de 

Distribuição de 69 kV - (LD 69 kV) e de ampliação/construção de Subestações - (SEs) 

analisados, constatou-se que 13 tiveram os prazos de execução prorrogados por meio de 

Termos Aditivos (TA), tendo como justificativa o atraso no pagamento junto às 

contratadas segundo reza o inciso VI, §1º, art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 

 

O quadro a seguir mostra o prazo total de vigência dos contratos (prazo de execução + 

prazo adicional de 120 dias em relação ao prazo de execução), nº de aditivos de 

prorrogação de prazo de execução e o atraso em dias para conclusão das obras: 

 

Quadro – Prazo total de vigência dos contratos e dias de atraso em obras.  

Nº do 

Contra-

to 

Empresa 
Data de 

Assinatura 
Objeto 

Prazo de Exec. 

+ Adicional em 

relação ao prazo 

de execução/ 

(Vigência do 

Contrato) - 

(Dias) 

Nº de 

Aditivos/ 

Dias  

Total 

de 

dias 

Atraso 

(dias) 

66/12 DUCOL 09/05/2012 

LD 69 kV 

Buriti Grande 

- Valença 66 

km. 

180 e 120/ (300)  

2 TA de 

prorrogação 

de prazo 

(120 + 

90)/210  

510 210 

065/12 GBS 09/05/2012 

LD 69 kV 

Campo Maior 

- Barras 70 

km. 

180 e 120 / (300)  

3 TA de 

prorrogação 

de prazo 

(90 

+90+90) 

/270  

570 270 

67/12 DUCOL 09/05/2012 

LD 69 kV 

Ribeiro 

Gonçalves 

(RB) - Baixa 

Grande do 

Ribeiro 32 

km. 

120 e 120/(240) 

3 TA de 

prorrogação 

de prazo 

(90 

+90+90) 

/270  

510 270 
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Quadro – Prazo total de vigência dos contratos e dias de atraso em obras.  

Nº do 

Contra-

to 

Empresa 
Data de 

Assinatura 
Objeto 

Prazo de Exec. 

+ Adicional em 

relação ao prazo 

de execução/ 

(Vigência do 

Contrato) - 

(Dias) 

Nº de 

Aditivos/ 

Dias  

Total 

de 

dias 

Atraso 

(dias) 

62/12 INSEL 04/06/2012 

LD 69 kV - 

Teresina - 

Pólo 

Industrial Sul 

- 6,3 km. 

120 e 120/ (240) Não Houve 240 
Não 

houve 

64/12 GBS 09/05/2012 

LD 69 kV - 

Parnaíba I - 

Parnaíba II - 

6,5 km. 

120 e 120/ (240) 

2 TA de 

prorrogação 

de prazo 

(90 + 90)/  

180 

420 180 

63/12 GBS 09/05/2012 

LD 69 kV - 

Tabuleiros - 

Parnaíba I - 

12 km. 

120 e 120/ (240) 

2 TA de 

prorrogação 

de prazo 

(90 + 90)/ 

180 

420 180 

130/12 PRETEL 13/09/2012 

Subestações 

(ampliação)- 

Baixa Grande 

do Ribeiro 

210 + 120/ (330) 

1 TA de 

prorrogação 

de prazo de 

60dias  

390 60 

346/11 PRENER 29/12/2011 

Subestações 

(construção) - 

Buriti dos 

Lopes 

(Caraúbas) 

180 

2 TA de 

prorrogação 

de prazo 

(150 + 90)/ 

240  

420 240 

134/12 DUCOL 13/09/2012 

Subestações 

(ampliação) - 

Buriti Grande 

180 + 120/ (300) 

1 TA de 

prorrogação 

de prazo de 

60dias  

360 60 

344/11 INSEL 24/11/2011 

Subestações 

(construção) - 

Polo 

Industrial 

270 

1 TA de 

prorrogação 

de prazo de 

45dias  

315 45 

128/12 GBS 31/08/2012 

Subestações 

(ampliação) - 

Parnaíba I 

180 + 120/ (300) 

1 TA de 

prorrogação 

de prazo de 

90dias  

390 90 

129/12 PRETEL 13/09/2012 

Subestações 

(construção) - 

Ribeiro 

Gonçalves 

210 + 120 (330) 

1 TA de 

prorrogação 

de prazo de 

60dias  

390 60 

127/12 GBS 31/08/2012 

Subestações 

(ampliação) - 

Tabuleiros 

180 + 120/ (300) 

1 TA de 

prorrogação 

de prazo de 

90dias  

390 90 

133/12 DUCOL 13/09/2012 

Subestações 

(ampliação)- 

Valença 

180 + 120/ (300) 

1 TA de 

prorrogação 

de prazo de 

90dias  

390 90 

Fonte: Elaborado pela CGU. 

 

Conforme informações prestadas no Relatório de Gestão às dificuldades enfrentadas 

pela ED/PI na execução das metas físicas da Ação 2033.14KY.0022 – Ampliação do 
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Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – PPA 2012 – 2015 – no Estado do Piauí do 

Programa 0294 – Energia na Região Nordeste, que foi de 18,7%, de 27% previsto, 

tiveram como causas, dentre outras, as que seguem: 

 

a) Baixa produtividade de parte de empresas contratadas; e 

b) Atraso sistemático no pagamento dos fornecedores. 

 

Não obstante as justificativas sobre as dificuldades financeiras que atravessa a empresa, 

que motivaram os atrasos nos pagamentos às empresas contratadas e resultaram nas 

prorrogações dos prazos para conclusões das obras, não ficaram esclarecidas as medidas 

adotadas pelos Administradores dos Contratos (ACO), junto às empresas que 

apresentaram baixa produtividade na execução dos seus contratos ou por 

descumprimento de cláusulas contratuais. Ademais, as ocorrências verificadas nas obras 

não foram registradas em livros próprios, conforme relatado em item específico deste 

Relatório de Auditoria.  

 

Depreende-se, assim, que os ACOs não têm acompanhado/fiscalizado os contratos sob 

sua responsabilidade de acordo com as cláusulas contratuais (Das Multas e 

Penalidades), o que contribui para a ocorrência de atrasos nos cronogramas das obras. 

  ##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade dos controles internos administrativos de gestão e fiscalização de contratos.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio dos documentos encaminhados à CGU-Regional/PI, protocolizado sob o nº 

00216.000753/2014-01, a UJ apresentou a seguinte manifestação e respectivos documentos 

probatórios: 

 

“A baixa produtividade das empresas decorre principalmente pelo descumprimento, 

pela contratante, da cláusula contratual que estabelece o prazo de pagamento das 

faturas. 

 

Nos contratos citados, apesar dos aditivos, não houve pagamento às contratadas de 

manutenção do canteiro de obra no período de execução bem maior que o previsto em 

contrato, levando a empresas a serem penalizadas financeiramente com despesas 

adicionais sem cobertura. 

 

Como registrado nas Notas Técnicas que justificaram os aditivos, em anexo,  todos eles 

relatam as causas, de responsabilidade da contratante, que levaram a concessão de 

prazos adicionais. 

 

Registramos que algumas contratadas sofreram penalizações financeiras, além dos 

prejuízos já citados, tais como: 

 

- CT 133/2012 – SE Valença - multa medição 10ª R$    1.161,93 

- CT 133/2012 – SE Valença - multa medição 11ª R$   21.876,05 

- CT 133/2012 – SE Valença - multa medição 12ª R$   49.254,66 

- CT 133/2012 – SE Valença - multa medição 13ª R$ 157.485,96 

- CT 133/2012 – SE Valença - multa medição 14ª R$   59.887,65 
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- CT 134/2012 – SE Buriti Grande – multa medição 05ª R$ 23.080,14 

- CT 134/2012 – SE Buriti Grande – multa medição 06ª R$ 82.656,29 

- CT 134/2012 – SE Buriti Grande – multa medição 06-Aª R$ 22.848,58 

 

- CT 066/2012 – LD 69 KV B.Grande/Valença–multa medição 14ª R$ 25.858,51 

- CT 066/2012 – LD 69 KV B.Grande/Valença–multa medição 15ª R$ 22.165,69 

 

- CT  064/2012 – LD 69 KV Pab I/Pab II – multa medição 08ª R$ 9.218,57  

 

- CT 129/2012 – SE Ribeiro Gonçalves – multa medição 10ª R$ 35.836,68 

 

- CT 130/2012 – SE Baixa Grande do Ribeiro – medição  R$ 99.984,98” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As justificativas apresentadas no Relatório de Gestão da UJ equipararam “baixa 

produtividade” e “atraso sistemático no pagamento” como fatores causais dos atrasos 

dos cronogramas de execução e conclusão dos investimentos previstos para 2013. Por 

conseguinte, compreenderam-se esses fatores como forças independentes, cada uma 

exercendo, embora com proporções diferenciadas, pressão sobre os resultados 

alcançados. De forma subsequente, essa interpretação ensejou a busca dos elementos 

que, em cada fator e em cadeia, influenciassem e dessem vazão ao problema geral: 

descumprimento do cronograma físico das obras e serviços. 

 

No caso da baixa produtividade, apontou-se deficiência nos mecanismos de controle e 

acompanhamento das obras (fiscalização), o que foi devidamente evidenciado na 

auditoria. Quanto ao atraso nos pagamentos, considerou-se a influência da redução no 

fluxo de caixa da UJ decorrente do aumento de preços de energia majorado em razão da 

estiagem que afetou o sistema de geração, fora da zona de governabilidade da empresa. 

 

Na citada manifestação, no entanto, os argumentos se assentam em nova premissa, 

defendendo-se o argumento da existência de uma nova relação de causalidade em que o 

descumprimento no cronograma físico foi provocado primeiro pelos atrasos nos 

pagamentos que, por sua vez, afetaram a produtividade das contratadas. 

 

A unidade, portanto, afasta suas próprias responsabilidades na fiscalização das obras e 

serviços e, principalmente, exime de culpa as empresas responsáveis por sua execução. 

Como as falhas da UJ na fiscalização dos contratos são irrefutáveis, crê-se inadmissível 

coadunar com o inteiro teor das manifestações encaminhadas.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instruir os ACOs que atentem para as cláusulas estabelecidas nos 

contratos, principalmente Das Multas e Penalidades, que excluídas as razões de força 

maior, quando houver atraso na execução das obras em relação aos prazos fixados nos 

cronogramas físico-financeiros, apliquem as multas estipuladas no caso de baixa 

produtividade da empresa contratada. 
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2.1.2 FISCALIZAÇÃO INTERNA                           

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de anotações em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas 

com a execução dos contratos para execução das obras de construção de Linhas de 

Distribuição de 69 kV (LD 69 kV) e de ampliação/construção de Subestações.  

 

Fato 
 

Em relação à fiscalização e ao acompanhamento dos contratos para execução das obras 

de construção de Linhas de Distribuição de 69 kV (LD 69 kV) e de 

ampliação/construção de Subestações, a ED/PI designou, por meio de portarias, 

funcionários para exercerem a função de Gerente do Contrato/Administrador do 

Contrato (ACO). Entre outras atribuições, cabe ao ACO “fiscalizar e controlar a 

execução do objeto do contrato, verificando se estão sendo realizados /fornecidos de 

acordo com as cláusulas contratuais”. 

 

Constatou-se que os gerentes dos contratos das obras citadas não vêm efetuando os 

registros das ocorrências verificadas em livros próprios, contrariando o disposto no §1º, 

do art. 67, da Lei nº 8.666/1993, que exige que o representante da Administração anote 

em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos 

observados. Ademais, há no contrato a cláusula específica – Da Administração do 

Contrato, que reza o seguinte: “O Administrador do Contrato, em conformidade com 

que estabelece o Art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, anotará 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”. 

 

Questionado quanto ao fato, o Departamento de Engenharia do Empreendimento – DPE 

informou, por meio do Memorando DPE nº 034/2014, de 02 de julho de 2014, que:  

 

“Eram realizadas reuniões com gerentes de contrato de obra e fiscais da JM e 

anotadas em Ata de Reunião as ocorrências e/ou problemas relativas à execução das 

obras; 

1.4 – Não foi feito relatório de ocorrência ou plano de fiscalização/rotina de 

fiscalização, pois as atividades a serem desenvolvidas pela JM Engenheiros 

Consultores já estavam definidas no Contrato 050/2012. Ocorrências na obra eram 

registradas mensalmente pela JM no Relatório de Campo contido no volume 01; [...]”. 

  ##/Fato## 

Causa 
 

Falha nos controles internos administrativos de gestão e fiscalização de contratos. 

 

Os ACOs não procederam às anotações (registros próprios) das ocorrências apontadas 

pela empresa JM Engenheiros Consultores Ltda, contratada para auxiliar também na 

fiscalização dos contratos de obras, conforme atribuição normativa do ACO.  

 

O quadro a seguir relaciona os nºs de matrículas dos Gerentes dos Contratos (ACO) e 

respectivos contratos: 

 
Quadro - Relação dos ACO responsáveis pela fiscalização das Obras de LD 69 kV e Subestação. 
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Nº de 

Matric. 

ACO 

Nº do Contrato  Empresa Objeto 

06172 1 

065/2012 GBS ENG. LTDA 
Construção de Linha de Distribuição de 

69KV Campo Maior / Barras - Ext. 70 Km  

064/2012 GBS ENG. LTDA 

Construção de Linha de Distribuição de 

69KV Parnaíba I / Parnaíba II -  Ext. 6,5 

Km 

063/2012 GBS ENG. LTDA 
Construção de Linha de Distribuição de 

69KV Tabuleiro / Parnaíba I -  Ext. 12 Km 

06165-5 

066/2012 
DUCOL - ENG. 

LTDA 

Construção de Linha de Distribuição de 

69KV Buriti Grande /Valença - Ext. 66 Km  

Nº 130/2012 

PRETEL - 

PREMOLDADOS 

TERESINA LTDA 

Serviços de obras civis e montagem 

eletromecânica da Subestação BAIXA 

GRANDE DO RIBEIRO. 

03757 2  

067/2012 
DUCOL - ENG. 

LTDA 

Construção de Linha de Distribuição de 

69KV Ribeiro Gonçalves / Baixa Grande 

do Ribeiro - Ext. 32 Km 

134/2012 
DUCOL - ENG. 

LTDA 

Serviços de obras civis e montagem 

eletromecânica de AMPLIAÇÃO da 

Subestação BURITI  GRANDE. 

Nº 129/2012 

PRETEL - 

PREMOLDADOS 

TERESINA LTDA 

Serviços de obras civis e montagem 

eletromecânica de Construção da  

Subestação RIBEIRO GONÇALVES. 

04166 5  062/2012 
INSEL CONS. e 

ENG. LTDA 

Construção de Linha de Distribuição de 

69KV CHESF / Polo Industrial -  Ext. 6,3 

Km  

03558 4  

128/2012 

GBS 

ENGENHARIA 

LTDA 

Serviços de obras civis e montagem 

eletromecânica de AMPLIAÇÃO da 

Subestação PARNAIBA I. 

127/2012 GBS ENG. LTDA 

Serviços de obras civis e montagem 

eletromecânica de AMPLIAÇÃO da 

Subestação TABULEIRO. 

03985 9 

Nº 346/2011 

PRENER COM. 

DE MAT. ELET. 

LTDA 

Serviços de obras civis e montagem 

eletromecânica da Subestação BURITI 

DOS LOPES.  

344/2011 
INSEL CONS. e 

ENG. LTDA 

Serviços de obras civis e montagem 

eletromecânica de Construção da 

Subestação do POLO INDUSTRIALSUL. 

01962 0 133/2012 
DUCOL - ENG. 

LTDA 

Serviços de obras civis e montagem 

eletromecânica de AMPLIAÇÃO da 

Subestação VALENÇA. 

Fonte: Elaborado pela CGU. 

 

Ademais, o gerente do Departamento de Engenharia de Obras de Alta Tensão – (DPA), 

que tem competência para gerenciar as atividades referentes à elaboração de projetos e 

execução de obras de alta tensão, falhou na sua atribuição de verificar sobre o 

andamento das obras executadas sob a responsabilidade do DPA, uma vez que não 

tomou providências junto aos ACOs da necessidade de registrar em livro próprio as 

ocorrências apontadas pela fiscalização da JM.  

 

 

 

 
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Por meio dos documentos encaminhados à CGU-Regional/PI, protocolizado sob o nº 

00216.000753/2014-01, a UJ apresentou a seguinte manifestação e respectivos documentos 

probatórios: 

 

Apesar da sistematização de registro e acompanhamento de ocorrência não ter sido na 

forma requerida/citada pelo CGU, pode-se demonstrar que houve notificações e 

comunicados de irregularidades e pedidos de providências, conforme pode ser 

observado nas cópias de correspondências e atas em anexo. 

 

Vale ressaltar que as obras foram concluídas com a qualidade requerida, com custos 

inferiores ao previsto em decorrência dos acompanhamentos sistemáticos realizados, 

conforme e-mail, atas de reunião, relatórios e notas técnicas em anexo. 

  

A recomendação para uma melhor sistematização será acatada, sendo buscada o registro 

adequado das ocorrências e seus acompanhamentos. 
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os registros de ocorrência em instrumento próprio constituem elementos de controle e 

monitoramento junto às empresas contratadas, visando assegurar a consecução das 

obras e serviços de acordo com as especificações previstas e a tempestiva correção de 

falhas eventuais constatadas, bem como de prestação de contas perante a Administração 

e aos órgãos de controle interno e externo acerca da adequabilidade e suficiência dos 

controles utilizados, podendo constituir instrumento de prova a favor dos fiscais em face 

de problemas de execução posteriormente detectados. 

 

Nos casos examinados, portanto, conforme se demonstra a seguir, as falhas constatadas 

comprometem a qualidade dos processos operacionais utilizados podendo resultar em 

prejuízos à empresa e aos usuários dos serviços. 

  

A ED/PI firmou o Contrato nº 050/2012, de 10 de abril de 2012, com a Empresa JM 

Engenheiros Consultores Ltda (CNPJ nº 07.321.709/0001-38) para prestação de 

serviços de apoio ao gerenciamento de empreendimentos, fornecendo o apoio técnico e 

administrativo para implantação, ampliação e/ou reforma de Subestações (SEs) de 

69/13,8 kV, 69-34,5 kV e 138-69 kV, e na construção de Linhas de Distribuição de 69 

kV e 138 kV dos sistemas elétricos da ED/PI.  

 

Na análise realizada no Relatório de Campo disponibilizado (Volume 1), observou-se 

que a JM descreve as ocorrências e problemas encontrados na obra, entretanto não 

ficam registradas as medidas adotadas pela Administração (ACO) em relação às 

ocorrências e/ou problemas relativos à execução das obras ou aplicação de penalidade 

(se for o caso), conforme estabelecido na cláusula – Da Fiscalização dos contratos de 

obra, transcrita a seguir: 

 

“Comprovada qualquer irregularidade, a fiscalização da contratante deve, de 

imediato, comunicar o fato ao administrador do contrato de obra - ACO, que 

comunicará o fato à contratada e fará os encaminhamentos necessários à aplicação 

das penalidades cabíveis;”. 
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Os ACOs não apresentaram documentação que comprove as medidas adotas junto às 

contratadas para sanearem os problemas verificados nas fiscalizações realizadas pela 

Empresa JM e relatadas em seus relatórios de campo.  

 

Não foram apresentados os registros como livro de capa dura, caderno, folhas impressas 

em computador, atas de reuniões ou qualquer outro meio de anotação assinado pelos 

ACO (gerentes dos contratos) e prepostos dos contratos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implantar o livro de registro próprio para os contratos firmados pela 

Cepisa a fim de que sejam feitas todas as anotações e que tenham as folhas numeradas, 

rubricadas, datadas e assinadas pelos representantes da Administração (gerentes dos 

contratos) e prepostos dos contratos. 

 

 

2.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de segregação das funções de gestão e fiscalização dos contratos de 

execução de obras de construção de LD 69 kV, de ampliação/construção de 

Subestações, de serviços técnicos administrativos de levantamento de dados, 

elaboração e análise de projetos, orçamentos, fiscalização, acompanhamento e 

controle de obras de eletrificação rural e de elaboração de projetos executivos de 

Obras. 

 

Fato 
 

Constatou-se, após análise dos atos e portarias de designação de funcionários para as 

atribuições de gestão e fiscalização de contratos para execução das obras de construção 

de Linhas de Distribuição de 69 kV (LD 69 kV), de ampliação/construção de 

Subestações, de serviços técnicos administrativos de levantamento de dados, elaboração 

e análise de projetos, orçamentos, fiscalização, acompanhamento e controle de obras de 

eletrificação rural e de elaboração de projetos executivos de Obras, assim como dos 

normativos pertinentes, que essas atribuições constituíram prerrogativas de um mesmo 

funcionário, contrariando o princípio de segregação de funções e a Norma de Gestão e 

Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços da empresa, Resolução nº 109, de 12 de 

novembro de 2013, que revogou a norma idêntica (Resolução nº 231, de 14 de 

dezembro de 2010) que fundamentava o exercício cumulativo das referidas funções. 

 

Constatou-se, ainda, que a empresa não procedeu regularmente à designação especial de 

empregado para acompanhamento e fiscalização da execução dos citados contrariando 

determinação expressa do art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e item 5.7 da Norma de Gestão e 

Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços (Resolução nº 109, de 12 de novembro 

de 2013).  

 

Depreende-se, assim, que a UJ vem mantendo procedimento administrativo já revogado 

pela norma citada, que confere ao gerente do contrato a atribuição concomitante das 

atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato. 

 

 

 

 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

Fragilidade dos controles administrativos de fiscalização de contratos. A designação do 

gestor e do fiscal de contrato é de responsabilidade do Diretor de Planejamento e 

Expansão da Eletrobras. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio dos documentos encaminhados à CGU-Regional/PI, protocolizado sob o nº 

00216.000753/2014-01, a UJ apresentou a seguinte manifestação e respectivos documentos 

probatórios: 

 

“Importante salientar que o quadro próprio de profissionais é restrito, o que dificulta, 

às vezes, tal segregação. 

 

Registra-se que a empresa passou recentemente a adotar tal prática para seus 

contratos. Com isso a recomendação está acatada.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Embora venha reestruturando algumas de suas atividades operacionais em razão de 

mudanças gerenciais e redução do quadro de pessoal, os dirigentes da UJ prontificaram 

a adotar o princípio legal e de controle interno necessário a garantir a segregação de 

funções, assegurando melhor gerenciamento e fiscalização dos contratos vigentes e a 

serem firmados. 

 

Tais providências, entretanto, dependem de ulterior verificação nos trabalhos ordinários 

de acompanhamento da gestão para que de forma objetiva se evidencie a implementação 

no prazo pactuado em reunião conjunta de busca de soluções. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder à designação de funcionários distintos para o exercício das 

atividades de gestão e fiscalização dos contratos firmados, em respeito ao princípio da 

segregação de funções e conforme previsão da Resolução nº 119, de 12 de novembro de 

2013. 

 

 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Estrutura de pessoal para gestão do sistema CGU-PAD deficiente. 

 

Fato 
 

O Relatório de Gestão da unidade não faz menção à designação de um coordenador 

responsável pelo registro de informações sobre processo disciplinares no Sistema CGU-

PAD, não obstante o sistema contenha dados de duas funcionárias da UJ como 

responsáveis por tais serviços perante a Corregedoria-Geral da União. 
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Há informações, no citado relatório, acerca de dez casos de supostas irregularidades 

investigados por comissão permanente (Portarias DG 123 e 124/2013) e comissões 

específicas (Portarias DG 181 E 205/2013). Esses casos, no entanto, não foram 

devidamente registrados no sistema pelas funcionárias responsáveis. 

 

A estrutura de pessoal e tecnologia para gerenciamento das atividades de correição e 

utilização do sistema não está adequada, haja vista que não foi providenciada a 

substituição de funcionária que se desligou da empresa, o que comprova a não 

atualização dos dados no CGU-PAD. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade nos controles internos administrativos em nível gerencial e operacional, 

tendo em vista não ter detectado e/ou prevenido a omissão dos responsáveis em nível de 

Diretoria, Assessoramento e Execução (Diretor de Gestão, Assistente de Diretor e 

Coordenadora-adjunta) na adoção das providências gerenciais e administrativas em 

questão. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do e-mail de 1º de setembro de 2014, a Unidade de Auditoria Interna da 

Eletrobras Distribuição – PI (Cepisa) encaminhou cópia digitalizada de ato da 

Diretoria de Gestão, Portaria DG 158, de 03 de julho de 2014, designando três 

empregados para compor a Comissão Permanente de Processo Disciplinar. 

 

No mesmo ato, designou também 17 empregados para o Comitê de Comissões 

Específicas de Processos Disciplinares.  

  ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As providências adotadas corrigiram as falhas administrativas detectadas, aperfeiçoando 

os mecanismos de controle interno administrativos da unidade. Todavia, restou 

pendente a atualização do Sistema CGU-PAD junto à Corregedoria-Geral da União da 

CGU, administradora do referido sistema. As providências também não sanaram a 

ausência de referência da questão no Relatório de Gestão já encaminhado ao TCU, 

razão pela qual se mantém o registro para análise daquela Corte de Contas.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Promover o cadastramento no Sistema CGU-PAD dos processos 

administrativos disciplinares ainda não cadastrados. 

 

 

3.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Pendência de atendimento em mais de 50% das recomendações da Controladoria-

Geral da União - CGU emitidas durante os trabalhos de auditorias anuais de 

contas. 

 

Fato 
 

Em análise às recomendações expedidas pela CGU-Regional/PI para a Cepisa, em 

decorrência dos trabalhos de auditoria anuais de contas, verificou-se que 66.67% estão 
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pendentes de atendimento (considerando as recomendações parcialmente atendidas), 

conforme sumarizado no quadro a seguir: 

 

Quadro  – Recomendações da CGU à Cepisa  

Número do 

Relatório de 

Auditoria de 

Contas 

Item do Relatório (número e descrição 

sumária) 

Situação Atual 

das 

recomendações 

Item específico da 

Parte "achados de 

auditoria do 

Relatório” 

201307789 

1.2.1.1 - Frágil resultado operacional no 

exercício com ineficácia no cumprimento de 

metas pactuadas com a Eletrobras. 

 Parcialmente 

Atendida. 
1.2.1.1 

1..2.3.1 - Inexistência de Plano Diretor de 

Teconologia de Informação - PDTI. 
Atendida. Não se aplica 

1.2.3.2 - Fragilidade na Política de Segurança 

da Informação e Comunicação - POSIC. 
 Atendida. Não se aplica 

1.2.3.3 - Fragilidade na metodologia de 

desenvolvimento de sistemas - MDS utilizada 

na organização 

 Atendida. Não se aplica 

2.2.2.4 - A Unidade Jurisdicionada não 

instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão. 
 Não atendida. 

A recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

4.1.2.1 - Descumprimento dos prazos 

previstos do art. 7° da IN/TCU n.º 55/2007. 
 Não atendida. 

A recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

4.21.2 - 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). 

Parcialmente 

atendida. 

A recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

5.1.1.1.- 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.  

 Não atendida. 

A recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

5.1.1.2 - O edital da Concorrência n° 005/2012 

está em desacordo com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 Parcialmente 

atendida. 

A recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente. 

5.2.1.1 - A Dispensa de Licitação n° 023/2012 

foi realizada com orçamento não detalhado. 
 Atendido. Não se aplica. 

201203821 

3.2.1.2 - Não atendimento das determinações 

exaradas pelo Tribunal de Contas da União 

mediante Acórdão/TCU/2ª Câmara nº 

2.629/2010, relativo a promover estudo com 

vistas a revisar a forma de cálculo das diárias, 

de modo a evitar o pagamento cumulativo com 

auxílio-alimentação, à semelhança dos 

estabelecidos nas Leis nº 8.112, de 1990, e nº 

8.640, de 1992. 

Não Atendida. 

A recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

4.2.2.2. Contratação direta indevida de 

serviços advocatícios, com base em 

inexigibilidade de licitação por notória 

especialização e prorrogação de contrato. 

Não Atendida. 

A recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente. 

 Fonte: Relatório de Gestão – 2013 e Relatório de Auditoria nº 201203821. 
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A Auditoria Interna – CAD é a unidade da ED/PI responsável pelo processo relativo ao 

controle de recomendações emanadas pela CGU e de determinações expedidas pelo 

TCU (Monitoramento). 

 

Não há identificação de riscos (Avaliação de Risco) visando o atendimento tempestivo 

das recomendações emanadas pelos citados Órgãos, assim como não foi implantado 

indicadores de gestão no acompanhamento desse processo (informação e 

Comunicação). Cabe destacar, que a CAD, na elaboração do Plano Anual de Auditoria 

Interna – PAINT, utiliza a matriz de risco criada pelos técnicos da empresa, que, com 

base na experiência, percepções e do histórico das ocorrências dos trabalhos executados, 

estabeleceu o critério de periodicidade da realização dos trabalhos e o grau de risco de 

cada atividade, levando em consideração a materialidade, relevância, vulnerabilidade e 

criticidade das áreas/funções da CEPISA. 

 

  
##/Fato## 

 



 
Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Certificado: 201407938 

Processo: 00216.000563/2014-86 

Unidade(s) Auditada(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ 

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

Município (UF): Teresina (PI) 

Exercício: 2013 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01 de janeiro e 31 

de dezembro de 2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles 

listados no artigo 10 da Instrução Normativa nº 63/2010 do Tribunal de Contas da 

União – TCU. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 

trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, 

em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades 

examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do 

exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Foi registrada a seguinte constatação relevante, para a qual, considerando 

as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de 

agentes do Rol de Responsáveis: 

- Atraso na execução das obras de construção de Linhas de Distribuição de 69 kV (LD 

69 kV) e de ampliação/construção de Subestações (SEs) (item 2.1.1.1).  

3. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 

integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 04 a 11 do processo, seja pela 

regularidade. 

 

Teresina (PI), 17 de setembro de 2014. 
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 Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao 

processo de contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de 

gestão referente ao exercício de 2013, a partir dos principais registros e recomendações 

formulados pela equipe de auditoria. 

2. Quanto aos avanços mais significativos da gestão avaliada, que influenciaram os 

resultados das políticas públicas executadas por meio de suas atividades finalísticas, merece 

destaque o desempenho atingido nas ações do Programa Luz para Todos sob responsabilidade da 

Companhia Energética do Piauí - Cepisa, tendo sido realizadas 9.587 novas ligações em 2013, 

valor 9,2% superior à meta estabelecida de 8.776 ligações no exercício. Ademais, há de se 

considerar como avanço a eficácia no cumprimento da meta de redução da inadimplência dos 

consumidores tendo em vista que o valor apurado do indicador de inadimplência foi de 20,10%, 

sendo que o Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE previa que esse valor 

deveria ser inferior a 21,50%. Também se observou redução no índice de perdas globais de 

energia (somatório das perdas técnicas e não técnicas), que em 2013 situou-se em 29,97% frente 

a 30,36% verificado em 2012, ainda que não se tenha atingido a meta estabelecida de 24,6% 

para o período em exame. Merecem destaque, conforme relatório de gestão, as ações 

empreendidas com vista à redução da inadimplência dos consumidores e combate às perdas de 

energia, dentre elas: suspensão do fornecimento a órgãos públicos inadimplentes, estruturação de 

núcleo de cobrança a clientes com débitos de irregularidades, massificação da negativação de 

clientes inadimplentes junto à SERASA, cobrança extrajudicial e judicial, inspeção e 

regularização de unidades consumidoras, recadastramento de iluminação pública e substituição 

de medidores obsoletos.   

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 
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3. Os exames aplicados na Unidade Jurisdicionada evidenciaram fragilidades que 

aumentam os riscos da gestão e que podem vir a impactar no resultado das políticas públicas 

executadas pela Cepisa. Verificaram-se deficiências relacionadas aos mecanismos de controle e 

fiscalização de contratos, contribuindo para a ocorrência de atrasos na construção de linhas de 

distribuição de alta tensão e de construção/ampliação de subestações. Também foram verificadas 

fragilidades relacionadas à ausência de atualização do Sistema CGU-PAD com as informações 

referentes a procedimentos disciplinares instaurados pela Unidade.  

4. A principal causa estruturante da situação evidenciada está relacionada, em última 

análise, às fragilidades nos controles internos e rotinas da Unidade Jurisdicionada. Por isso, 

recomenda-se que, excluídas as razões de força maior, quando houver atraso na execução das 

obras em relação aos prazos fixados nos cronogramas físico-financeiros, sejam aplicadas as 

multas estipuladas no caso de baixa produtividade das empresas contratadas. Com relação às 

fragilidades relacionadas à área de correição, recomenda-se que seja promovido o cadastramento 

no sistema CGU-PAD dos processos administrativos disciplinares ainda não cadastrados. 

5. No que se refere ao Plano de Providências Permanente, verificou-se que 66,7% das 

recomendações expedidas em decorrência dos trabalhos de auditorias anuais de contas estão 

pendentes de atendimento ou parcialmente atendidas. Ressalta-se que não há identificação de 

riscos visando o atendimento tempestivo das recomendações emanadas pelos órgãos de controle, 

assim como não foram implantados indicadores de gestão no acompanhamento desse processo.  

6. Com relação à qualidade e suficiência dos controles internos das áreas objeto de 

análise, é importante destacar que apesar das deficiências relacionadas ao atendimento das 

determinações/recomendações do TCU e da CGU, os controles internos administrativos da 

unidade encontram-se adequadamente estruturados para assegurar, com razoável certeza, o 

cumprimento da missão institucional da Cepisa. No que concerne aos componentes estruturais 

fundamentais, constataram-se falhas nos procedimentos de controle (ausência de segregação de 

funções entre as atividades de gestão e fiscalização de contratos) e gestão de riscos 

(descontinuidade da estratégia de avaliação de riscos iniciada em 2012, a qual foi retomada 

apenas no final de 2013).  

7. Já com relação às práticas administrativas que impactaram positivamente a gestão 

avaliada, destaca-se a contratação de 22 profissionais aprovados em concurso público. Ademais, 

a Cepisa deu continuidade aos projetos Agente Eletrobras Piauí, que tem por objetivo orientar 

consumidores de baixa renda acerca do uso seguro e racional de energia elétrica, e Multiplicar 

Energia, com o intuito de transmitir conhecimento sobre o uso racional de energia a alunos e 

professores do estado do Piauí. 
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8. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 

IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 

Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado 

supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei 

n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

Brasília/DF, 18 de setembro de 2014. 

 

 


