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1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 1/1 /20 13 e

31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas. especialmente aqueles listados no

artigo 10 da Instrução Nomlativa TCU nO 63/20 I O.

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

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

em atendimento á legislação federal aplicável ás 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. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais.

considerando as análises realizadas. não foi identificado nexo de causalidade com atos

de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Existência de grande número de demandas oriundas de empreendimentos em

operação. com comprometimento de parte da força de trabalho da DEMT (item 2.1.1.2).

- A Divisão de Meio Ambiente de Transmissão - DEMT constitui-se em uma unidade

técnica sem saída para suas demandas (item 2.1.1.1).

- Sistema informatizado insuficiente para atendimento às necessidades diárias da

Divisão de Meio Ambiente de Transmissão (DEMT) (item 2.1.1.3).

- Entraves à atividade de fiscalização de contratos de consultoria em matéria de gestão

ambientaL necessários ao licenciamento da construção de linhas de transmissão de

energia elétrica (item 2.1.1.4). �



- Ausência de sistemática de distribuição de demandas na DEMT consoante as

especialidades requeridas para a análise do conteúdo dos produtos entregues na Chesf

(item 2.1.1.5).

- Fixação inadequada de marcos de faturamento. nos contratos de consultoria para

licenciamento ambiental de linhas de transmissão e subestações. cujos serviços têm de

ser desenvolvidos até a entrada em operação do empreendimento a ser licenciado (item

2.1.1.7).

- Morosidade na atuação das empresas de consultoria no que se refere á juntada de

documentos e informações para a instrução do processo referente ao pedido de

licenciamento prévio junto aos órgãos de meio ambiente estaduais. com vistas á

autorização da construção de linhas de transmissão (item 2.1.1.8)

- Pagamento de forma equánime por produtos cujos servIços para sua elaboração

tiveram complexidade e custos distintos (item 2.1.1.9).

- Ausência de critérios para avaliação de desempenho das contratadas para prestação de

consultoria em matéria ambiental. cujos produtos são necessários para autorização da

construção das linhas de transmissão. (item 2.1.1.11).

- Apresentação de produto cujo conteúdo já se encontra disponível na página eletrônica

do órgão ambiental do estado da Bahia (item 2.1.1.21).

- Atrasos na aprovação dos projetos da Subestação Casa Nova. associada á linha de

transmissão Sobradinho-Casa 'ova (item 2.1.1.24).

- Apresentação de faturas sem o correspondente produto. ou com produtos de conteúdo

insuficientemente detalhado. com impactos para o regular desenvolvimento do

cronograma de desembolso. e do licenciamento ambiental para construção de linhas de

. - (' ') 1 I ')-)transmlssao Item _. . ._) .

4. Nestes casos. conforme consta no Relatório de Auditoria. foram

recomendadas medidas saneadoras.

5. A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de

Responsáveis:

Companhia Hidrelétrica do São Francisco S/A - 201407945

- Contratação das engenharias do proprietário para apoio aos trabalhos de análise e

validação dos produtos técnicos apresentados pelos consórcios responsáveis pela

construção dos empreendimentos de transmissão. com repasse de atribuições de

responsabilidade da Chesf para empresas contratadas (item 2.1.1.17).

6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade

entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas. proponho que o

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis. disponível a partir

d, folh, 07 do p=�w. wj' woform, ',d',",," , wg,'" t .



CPF do agente

público

Cargo ou

função

Avaliação do

órgão de Controle

Interno

Fundamentação da avaliação do

Controle Interno

***.673.994-**

Diretor de

Engenharia e

Construção

Regular com

Ressalva

Item 2.1.1.17 do Relatório de Auditoria

n' 201407945

Demais integrantes

do Rol de

Responsáveis

Regularidade

Considerando o escopo do Relatório de

auditoria, não foram identificadas

irregularidades com participação

detenninante destes agentes.

Recife (PE), 2 de setembro de 2014.
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