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0.  INTRODUÇÃO 
 
O Relatório de Gestão da Chesf, referente ao exercício 2014, está estruturado de acordo com as 
disposições da Instruções Normativas TCU nº 63/2010, 72/2013, das Decisões Normativas TCU nº 
134/2013, 140/2014, 143/2015 , da Portaria-TCU nº 90/2014, da Portaria CGU n° 650/2014  ou 
522/2015  e das orientações do órgão de controle interno. 
 
O Relatório está organizado em  01 seção e 14 capítulos, além de 01 anexo. 
 
Em acordo com o Anexo II da DN-TCU nº 134/2013, o Relatório de Gestão da Chesf deve 
contemplar: itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da Parte A e itens 62 e 63 da Parte B. O 
relatório apresenta ainda os  itens 9.3.2 do Acordão TCU 287/2011, item 9.2 do Acordão TCU 
101/2013, item 9.2.2 do Acordão TCU 2859/2013, item 1.8.3.2 do Acordão 6447/2014, item 9.2 do 
Acordão 1021/2014. 
 
Estão relacionados abaixo os itens da DN-TCU nº 134/2013 que não se aplicam a Chesf ou que, 
apesar de se aplicarem à natureza da Chesf, não houve ocorrências, e suas justificativas: 
 
a) itens 5.2.1– A Chesf não possui, sob a sua responsabilidade, nenhum Programa Temático de 
Governo constante do PPA, conforme previsto no Anexo I da Lei nº 12.593/2012 que instituiu o 
Plano Plurianual da União – PPA para o período 2012-2015. 
 
b) itens 5.2.2– A Chesf não possui, sob a sua responsabilidade, nenhum Objetivo constante do PPA, 
conforme previsto no Anexo I da Lei nº 12.593/2012 que instituiu o Plano Plurianual da União – PPA 
para o período 2012-2015 
 
b) item 5.2.3 – quadros A.5.2.3.1, A.5.2.3.2 e A.5.2.3.3 - A Chesf não possui, sob a sua 
responsabilidade, nenhuma Ação constante da LOA 2013, no âmbito do Orça,emtp Foscaç e da 
Seguridade Social – OFSS, conforme previsto na Lei nº 12.952/2014 que aprovou a Lei Orçamentária 
Anual para 2014. 
 
c)  itens 6.1.2, 6.1.3.5 e 6.1.3.6 – A Chesf não concede nem  recebe crédito orçamentário de nenhum 
órgão do Governo Federal. 
 
d) itens 6.1.3.1 e 6.1.3.2 - A Chesf não possui créditos registrados no SIAFI, apenas tem o seu 
Orçamento de Investimento aprovado por LOA. 
 
e) itens 8.2 e 8.3 - O cadastro e a manutenção, no SIAFI e STN/SPU, das informações sobre os bens 
da união utilizados pela Chesf, são de responsabilidade da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
Eletrobras. Tais informações são prestadas pelo órgão “Assessoria de Gestão de Bens da União”, 
especialmente criado pela Eletrobras com esse objetivo. 
 
f) item 11.1.2 - Não havia pendências de atendimento ao final do exercício de 2014. 
 
g) itens 12.1 e 12.2  - Este item diz respeito a órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e que são usuários do Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que não é o caso da Chesf. A 
Companhia é uma empresa de economia mista federal, de capital aberto, controlada pela Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras que tem, de acordo com a Constituição Federal Brasileira 
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(capítulo II, seção II, artigo 165, parágrafo 5º, inciso II), o seu Orçamento de Investimento aprovado 
por Lei Orçamentária Anual - LOA e o seu Orçamento Geral (por meio do Programa de Dispêndios 
Globais - PDG) aprovado por Decreto Federal. Como empresa do Setor Elétrico, adota Plano de 
Contas instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Adicionalmente, convém 
esclarecer que o artigo 173, §1.º, inciso II da Constituição Federal estabelece que as sociedades de 
economia mista, que realizarem atividades econômicas, estarão sujeitas ao regime jurídico aplicável a 
empresas privadas, com relação a questões civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Nestes termos, 
a Companhia segue, em sua escrituração comercial, as determinações da Lei nº 6.404/1976 e 
alterações posteriores.  
 
h) Os quadros B.61.1, B.61.2.1, B.61.3.1, B.61.3.2, B.61.4 não foram preenchidos por não haver 
Termo de Parceria vigente no período questionado; 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA CHESF 
 
1.1 Relatório de Gestão Individual 

Quadro A.1.1 - Identificação da Chesf – Relatório de Gestão Individual 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério de Minas e Energia – MME 

                                Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras                                       

Código SIORG:  2852 

                               226 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Denominação Abreviada: Chesf 

Código SIORG: 60702  Código LOA: 32226 Código SIAFI: Não se aplica 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: 203-8 Sociedade de Economia Mista CNPJ: 33.541.368/0001-16 

Principal Atividade:  

Geração de Energia Elétrica  

Transmissão de Energia Elétrica  
 

Código CNAE:  

35.11-5/01 

35.12-3/00 

Telefones/Fax de contato:  Fone: (81) 3229-2952 Fax: (81) 3229-3333  

Endereço Eletrônico: presidencia@chesf.gov.br  

Página na Internet: http://www.chesf.gov.br  

Endereço Postal: Rua Delmiro Gouveia 333 – San Martin – 50761-901 Recife, PE 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto-Lei n.º 8.031, de 3 de outubro de 1945 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Estatuto aprovado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada em 15.3.1948, publicado no DOU do dia 
15.4.1948, com alterações subsequentes até a 166ª AGE, de 28.12.2012. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 Vide sitio www.chesf.gov.br 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

Não se aplica Não há 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

Não se aplica Não há 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

Não se aplica Não se aplica 
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 
 
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf é uma sociedade anônima, subsidiária das 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, cuja constituição foi autorizada pelo Governo Federal 
através do Decreto-Lei Nº 8031, de 03.10.1945, com operações iniciadas em 15.03.1948. Tem como 
atividades principais a geração e a transmissão de energia elétrica, atendendo em todo o território 
nacional, tendo hoje como principais compradores consumidores das Regiões Sudeste e Nordeste. 
 
O Setor de Energia Elétrica, no qual a Chesf está inserida, é regido por um extenso arcabouço 
regulatório cujas principais leis e decretos são relacionados a seguir: 
 
• Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 (Decreto com força de lei) 
Código de Águas 
• Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957 
Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica 
• Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 
Lei Geral das Concessões de Serviços Públicos 
• Lei n° 9.074, de 07 de julho de 1995 -  
Estabelece condições para a prorrogação das concessões 
Cria o Produtor Independente de Energia - PIE e Consumidor Livre 
• Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995 
Regulamenta a prorrogação das concessões 
• Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1995 
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel e Consumidores Especiais 
• Decreto n° 2.003, de 10 de setembro de 1996 
Regulamenta o Produtor Independente de Energia - PIE e o Autoprodutor de Energia - APE 
• Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997 
Regulamenta a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel 
• Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998 
Estabelece a livre negociação da compra e venda de energia 
Diferencia a contratação de energia da contratação do acesso 
Cria o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e o Mercado Atacadista de Energia - MAE 
• Decreto n° 2.655, de 2 de julho de 1998 
Regulamenta o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e o Mercado Atacadista de Energia – 
MAE 
Estrutura as atividades de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica 
• Decreto nº 3.371, de 24 de fevereiro de 2000 
Institui o Programa Prioritário de Termeletricidade – PPT 
• Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 
Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética 
por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica 
• Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002 
Cria o programa de térmicas emergenciais 
Cria os encargos pós-racionamento 
Cria a Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 
Institui a universalização dos serviços de energia elétrica 
• Decreto nº 4.541, de 23 de dezembro de 2002 
Regulamenta a Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE  
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• Lei n° 10.847, de 15 de março de 2004/ 
Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
• Lei n° 10.848, de 15 de março de 2004 
Dispõe sobre o Novo Modelo do Setor Elétrico 
• Decreto n° 5.081, de 14 de maio de 2004 
Regulamenta o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 
• Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004, 
Regulamenta o Novo Modelo do Setor Elétrico 
• Decreto n° 5.175, de 9 de agosto de 2004 
Constitui o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE 
• Decreto n° 5.177, de 12 de agosto de 2004 
Regulamenta a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 
• Decreto n° 5.184, de 16 de agosto de 2004 
Cria a Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
• Decreto nº 6.210, de 18 de setembro de 2007 
Altera dispositivos do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 
• Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008 
Regulamenta a contratação de energia de reserva de que trata o §3º do art. 3º e o art. 3º-A da Lei nº 
10.848, de 15 de março de 2004, altera o art. 44 do Decreto nº 5.163, de 30 de junho de 2004, e o art. 
2º do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004. 
• Decreto nº 6.441, de 24 de abril de 2008 
Dá nova redação ao art. 6º do Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004, que regulamenta os arts. 13 e 
14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e o art. 23 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 
• Decreto nº 6.460, de 19 de maio de 2008 
Acresce parágrafos ao art. 6º do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998 
• Decreto nº 7.129, de 11 de março de 2010 
Dá nova redação ao art. 54 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. 
• Decreto nº 7.317, de 28 de setembro de 2010 
Dá nova redação aos arts. 3º, 18, 24 e 27 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 
• Decreto nº 7.204, de 8 de junho de 2010 
Regulamenta o parágrafo único do art. 1º e o art. 4º- A da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 
• Lei nº 12.783, de 11 de novembro de 2012 
Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
• Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013 
Regulamenta a Lei nº 12.783, de 11 de novembro de 2012 
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1.3 Organograma Funcional 

 

 

 
 
a) Estrutura e Organização da Administração Superior 
 
A Chesf, concessionária de serviço público de energia elétrica controlada pela Eletrobras, é uma 
sociedade de economia mista de capital aberto, criada pelo Decreto-Lei nº 8.031, de 03 de outubro de 
1945, e constituída na 1ª Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 15 de março de 1948, tendo 
como atividades principais a geração e a transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território 
nacional. 
 
O órgão soberano da Chesf é a Assembleia Geral, instituída por Lei, através da qual os acionistas 
elegem a Administração Superior da Companhia e estabelecem, em termos gerais, as normas que 
devem ser cumpridas para a consecução da finalidade da Empresa. 
 
A Chesf, obedecidas as deliberações emanadas da Assembleia Geral em conformidade com a Lei e 
com seu Estatuto Social, é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. 
O Conselho de Administração tem como atribuições aquelas previstas em lei, as estabelecidas no 
Estatuto Social da Empresa e as definidas no seu próprio Regulamento. É constituído de 6 (seis) 
membros eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos. Ao Presidente do Conselho 
de Administração fica vinculada a Auditoria Interna, órgão responsável pela averiguação do 
cumprimento dos dispositivos normativos e contábeis. 
 
A Diretoria Executiva é o órgão deliberativo e executivo da Companhia que decide por maioria de 
votos dos seus membros, tendo o Diretor-Presidente, além do voto pessoal, o voto de desempate. A 
Diretoria Executiva é constituída pelo Diretor-Presidente e mais 4 (quatro) Diretores, todos 



  14 

 

brasileiros, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos. O Diretor-
Presidente da Empresa é escolhido dentre os membros do Conselho de Administração. O Diretor-
Presidente e os demais Diretores, além dos deveres e responsabilidades definidos no Estatuto Social, 
são designados pelo Conselho de Administração como gestores de áreas funcionais específicas da 
Empresa, quais sejam: 
 
- Presidência - PR; 
- Diretoria Administrativa - DA; 
- Diretoria Econômico-Financeira - DF; 
- Diretoria de Engenharia e Construção - DE; 
- Diretoria de Operação – DO 
 
A Assembleia Geral elege ainda o Conselho Fiscal que será permanente, constituído de 3 (três) 
membros efetivos e de 3 (três) suplentes com um mandato de 1 (um) ano, brasileiros, acionistas ou 
não. 
 
O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização superior na apreciação, dentre outros, dos atos da 
Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, através de pareceres conclusivos sobre a 
posição financeira da Empresa, para exame e deliberação da Assembleia Geral. As atribuições do 
Conselho Fiscal são aquelas fixadas na Lei das Sociedades por Ações. 

 

 

 
 
b) Princípios Organizacionais 
 
Os princípios organizacionais, orientadores da organização e da ação administrativa, definidos para a 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, são os seguintes: 
 
b.1 Enfoque Sistêmico 
 
A ação empresarial deve ser desenvolvida de forma sistêmica, integrada e interdependente, dirigida 
sempre para os objetivos da Empresa e para a consecução de suas metas e diretrizes, evitando-se a 
atuação através de unidades estanques e isoladas. Prevalecerão sempre o sentido e o fluxo das 
atividades, independentemente da subordinação administrativa. A formação estrutural da Companhia 
decorre da necessidade de suporte administrativo e gerencial para o funcionamento adequado dos 
seus sistemas organizacionais. 
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b.2 Estruturação Orgânica 
 
A estrutura da Companhia é do tipo "linha e assessorias" onde o comando da autoridade deve fluir ao 
longo da Organização através da hierarquia funcional. A definição orgânica estabelecida visa facilitar 
a coordenação natural dos projetos e atividades através: 
 
. da formalização das unidades orgânicas; 
. da autonomia funcional dos órgãos; 
. da unidade de comando e alcance de controle gerencial; e 
. dos canais de comunicação eficazes. 
 
A verticalização da estrutura está definida em 4 (quatro) níveis hierárquicos da seguinte forma: 
-------------------------------------------------------------------- 
Nível Estrutural Órgãos  
-------------------------------------------------------------------- 
1o. Superintendências 
2o. Departamentos, Administrações e Gerências 
3o. Divisões 
4o. Centros, Serviços e Unidades 
-------------------------------------------------------------------- 
 
A departamentalização da Companhia foi estabelecida com base na análise funcional, segundo o 
princípio da divisão de trabalho, levando-se em conta a natureza/especialização das funções e o 
volume das atividades. As funções básicas dos diversos órgãos, aprovadas pela Diretoria Executiva, 
estão disponíveis no Manual de Organização da Chesf. 
 
b.3 Subordinação e interrelacionamento dos órgãos 
 
A subordinação hierárquica define-se pelo posicionamento relativo de cada órgão na estrutura da 
Companhia e no enunciado de suas funções básicas. 
 
É mantido o princípio da unidade de comando, sem prejuízo das orientações intersistêmicas, visando 
ao perfeito funcionamento e aplicação das normas estabelecidas. 
 
Todos os órgãos da Companhia devem manter estrita colaboração entre si, facilitando a tramitação 
dos documentos e prestando todas as informações necessárias sobre as atividades de sua área de 
atuação. 
 
b.4 Criação, Transformação e Extinção de Órgãos 
 
A criação, transformação e extinção de órgãos da Companhia até o nível de Superintendência 
dependem de atos do Conselho de Administração. Os demais níveis dependem de atos da Diretoria 
Executiva. A Superintendência de Tecnologia da Informação - STI será responsável pelo 
assessoramento técnico para as mudanças organizacionais e respectivas alterações no Manual da 
Organização e instrumentos normativos correlatos. 
 
A criação ou transformação de qualquer órgão deve obedecer sempre aos princípios da divisão de 
trabalho quanto à especialização e ao volume das atividades envolvidas. Nenhum órgão deve ser 
criado ou transformado sem que se destine a exercer funções diretamente inscritas nos objetivos da 
Companhia e ainda não atribuídas, no todo ou em parte, a outro órgão. 
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Os órgãos subordinados devem funcionar sempre nos limites de suas atribuições específicas e 
definidas pela estruturação orgânica da Empresa, sem prejuízo de suas relações intersistêmicas. 
Não é recomendável a qualquer órgão decompor-se em um só órgão subordinado. 
 
A Diretoria Executiva poderá instituir Grupos Especiais de Trabalho por prazo determinado e com 
atribuições específicas definidas, quando se tornarem indispensáveis ao bom funcionamento da 
Companhia, respeitando os níveis de competência dos órgãos já institucionalizados organicamente. A 
realização de inquéritos, sindicâncias, licitações, recebimentos de obras regulares e estudos 
rotineiros, técnicos ou administrativos serão objeto de Comissões permanentes ou por prazo 
determinado. 
 
b.5 Agilização do Processo Decisório 
 
A empresa moderna necessita de sistemas de informação e de comunicação ágeis para possibilitar 
tomadas de decisões eficazes. Neste sentido, deverá ser dada ênfase ao uso racional da informática e 
dos meios de comunicação, de modo que as informações fluam dentro da organização facilitando as 
ações gerenciais e operacionais. Devem ser estimulados os contatos diretos através de atalhos 
organizacionais, privilegiando o fluxo das atividades e permitindo a flexibilidade funcional. 
 
b.6 Delegação e Exercício de Autoridade 
 
O Diretor-Presidente, assim como os demais Diretores, são responsáveis pelos atos deliberativos da 
Companhia e devem permanecer, tanto quanto possível, livres de funções meramente executivas e da 
prática de atos relativos à mecânica administrativa ou que se refiram à simples aplicação de normas 
estabelecidas. 
 
O encaminhamento de documentos e outros expedientes aos Diretores ou a avocação de qualquer 
assunto pelos mesmos apenas deverá ocorrer: 
 
. quando a decisão for de sua competência; 
. quando o assunto se relacionar com atos que pessoalmente praticaram; 
. quando incidir no campo das relações da Chesf com entidades externas, salvo quando se tratar de 
assuntos rotineiros pertinentes à sua área de atuação. 
 
Para permitir o cumprimento destes princípios e com o fim de acelerar a tramitação administrativa, 
devem ser observados, no estabelecimento de rotinas de trabalho, os seguintes aspectos: 
 
a) as chefias situadas na base da organização devem receber a maior soma possível de competências 
decisórias, particularmente em relação aos assuntos rotineiros; 
 
b) a autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação, deve ser a que se encontra no 
ponto mais próximo àquele em que o processo relativo a um determinado assunto se completa ou em 
que todos os meios e formalidades requeridas por uma operação se liberam; 
 
c) a autoridade não deve excusar-se de decidir sobre assunto de sua alçada, protelando, por qualquer 
forma, seu pronunciamento ou encaminhado o caso à consideração superior ou de outra autoridade. 
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b.7  Planejamento e Controle 
 
Conforme as normas da Companhia, cabe à Diretoria Executiva estabelecer os objetivos e metas da 
Empresa a nível global e a curto, médio e longo prazos, bem como definir os graus de prioridades 
atribuíveis a esses objetivos e metas, formalizando-os em documentos próprios. 
 
Cada Diretoria deve elaborar seus planos setoriais, especificando seus projetos e atividades em 
decorrência dos objetivos e metas traçados pela Diretoria Executiva. 
 
Os objetivos e metas globais e setoriais devem ser estabelecidos sempre de forma a se obter a 
sinergia de esforços entre os vários sistemas, interagindo e integrando todas as atividades da 
Companhia. Os planos são expressos financeiramente através dos orçamentos Anuais e Plurianuais 
aprovados pela Diretoria Executiva. As formas de cumprimento dos planos, programas e orçamentos 
estão definidas em normas e manuais próprios, sendo estes os principais instrumentos de 
planejamento e controle da gestão empresarial. 
 
b.8 Continuidade dos Aprimoramentos Organizacionais 
 
Toda estrutura organizacional decorre da necessidade de se ter um suporte para o funcionamento 
adequado dos sistemas da Empresa. 
 
A expansão da Companhia, as mutações do ambiente e a evolução tecnológica concorrem para uma 
dinâmica empresarial permanente, razão pela qual se deve estar alerta para os devidos ajustes 
organizacionais. 
 
A estrutura organizacional, como referencial da cadeia de comando, deve ser flexível e adaptativa de 
modo a garantir o suporte adequado ao processo decisório e às ações empresariais. 
 
A Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, como órgão coordenador desta função, em 
conjunto com os demais órgãos, deve promover o planejamento e o estudo permanente das 
necessidades de adaptações estruturais na Companhia. Outro fator importante é o aprimoramento dos 
métodos e processos visando racionalizar a ação administrativa.  
 
Neste sentido, todos os órgãos devem estar vigilantes para os processos de modernização e 
desburocratização, permitindo um fluxo mais rápido e simplificado de todos os segmentos da 
administração. 
 
1.4 Macroprocessos Finalísticos 
 
A referência utilizada pela Chesf para a identificação e classificação dos seus processos é fruto de um 
projeto desenvolvido em 2013, que teve o objetivo de revisar e consolidar sua arquitetura de 
processos, com vistas a subsidiar uma reestruturação organizacional. O resultado obtido teve a 
participação de diversos especialistas de negócio responsáveis pelos macroprocessos finalísticos, de 
gestão e suporte. 
 
De acordo com esta referência, dentre os macroprocessos finalísticos, os que retratam o negócio da 
Chesf são: 

 
• Prospecção, análise e identificação de oportunidades em negócios de Geração e Transmissão 

(G&T); 
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• Avaliação e definição da incorporação do novo negócio de G&T; 
• Implantação de empreendimentos de G&T; 
• Gestão integrada de ativos de G&T; 
• Gestão de comercialização de energia e de serviços; 
• Gestão de participações. 

 
Para o conjunto dos macroprocessos identificados, destacam-se os seguintes elementos explicitados a 
seguir: público de interesse, resultados, entregas (bens e serviços), entradas, fornecedores, recursos, 
regras e políticas. 
 
a) Públicos de interesse 
 
Todos os atores envolvidos no processo, que a Chesf tem interesse, impactam, sofrem influência ou 
precisam manter relacionamento. Podem ser concessionárias ou autorizatárias, clientes, governo, 
órgãos reguladores e controladores, parceiros, empregados e outros. 
 
Principais Relacionamentos 

AGENTES DE GOVERNO 
AGENTES REGULADORES, 
FISCALIZADORES E DE CONTROLE 

•       MME (CNPE,*, CMSE**) •       ANEEL 
•       MPOG •       ANA 
•       Receita Federal •       ANP 
•       Receitas Estaduais •       ANATEL 
•       Receitas Municipais •       CVM 
•       Estados e municípios •       IBAMA 
•       Legislativo •       IPHAN 
•       Judiciário •       FUNAI 
•       MMA •       INCRA 
•       MI •       Órgãos ambientais estaduais e municipais 
•       MC •       TCU 
AGENTES DE PLANEJAMENTO •       TCE’s 
EPE •       CGU 
AGENTE OPERADOR DO MERCADO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

•       AGU 
•       Agências Reguladoras Estaduais 

•       CCEE •       DEST 
AGENTE OPERADOR DO SISTEMA •       Ministério Público 

•       ONS 
CONCESSIONÁRIAS E PRODUTORES 
INDEPENDENTES 

PARCEIROS DE NEGÓCIO •       Distribuidoras 
•        Privados ou Públicos •       Transmissoras 
•        Nacionais ou Internacionais •      Geradoras 
SOCIEDADE •      Empresas do Sistema Eletrobras 
EMPREGADOS AGENTES DE CONSUMO 
AGENTES DE FINANCIAMENTO •       Consumidores livres 
•        BNDES •       Consumidores cativos (industriais) 
•        BNB •       Comercializadores 
•        CEF ACIONISTAS 

•        BB •       Eletrobras 
•        Bancos privados •       Minoritários 
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ASSOCIAÇÕES E COMITÊS ENTIDADES DE P&D+I 
•        ABRAGE •        CEPEL 
•        ABRATE •        Universidades e Fundações 
•        ABRADEE •        Outros institutos de pesquisa 
•        ABRACE •        Fabricantes 

•        ABRACEL OUTROS PÚBLICOS DE INTERESSE 

•        ABRAGET •       Comunidades de entorno 
•        APINE •       Sindicatos e órgãos de classe 
•        APTEL •       Movimentos sociais 
•        ABEEólica •       FACHESF 
•        CIGRÉ •       Auditores independentes 
•        CBHs •       Polícia Federal 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO •       Polícias Estaduais 
•        Mídia Impressa (Jornais e Revistas) •       CODEVASF 
•        TVs •       DNOCS 
•        Rádios •       ONGs 
•        Internet  •       Usuários de bacias hidrológicas 
EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES *Conselho Nacional de Política Energética 
•        TELEBRAS **Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 
•        Operadoras de Telecomunicações 

 
b) Resultados 
As saídas são entregas e resultados da boa atuação da organização. Como entrega pode se entender o 
evento que simboliza a conclusão ou final da operação ou processamento de um sistema. Todo 
sistema produz uma ou mais saídas, que devem ser produtos ou serviços da organização. Através 
destas, como consequência o sistema gera resultados de suas operações para o ambiente, que 
representam benefícios para um ou mais públicos de interesse.  
 
Principais Benefícios 

• Rentabilidade, lucratividade e dividendos •  Aumento da Receita da Chesf 

• Qualidade e continuidade da energia 
•  Percepção de oportunidades de inovação 
pelas entidades de pesquisa 

•  Segurança para o SIN •  Reconhecimento e valorização da empresa 
•  Confiabilidade e Responsabilidade socioambiental •  Satisfação das partes interessadas  

•  Percepção de valorização e crescimento pelos 
empregados 

•  Crescimento socioeconômico e cultural da 
região onde atua 

•  Conformidade e transparência nos negócios •  Desenvolvimento de infraestrutura agregada 
 
c) Entregas 
 
Principais Bens e Serviços 

DIRETOS INDIRETOS 

•  Ativos de geração e transmissão disponíveis para 
o SIN 

•  Projetos Básicos e Executivos 

•  Energia elétrica para comercialização e para 
sociedade 

•  Regularização de vazões 

•  Frequência e tensão reguladas  •  Tributos (encargos e impostos) 
•  Estudos de viabilidade de projetos de geração •  Relatórios Institucionais 

•  Estudos de inventário do potencial energético de 
fontes de geração 

•  Patrocínio 
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•  Serviços que agreguem valor ao negócio Chesf 
reforços, ampliações, acessos, Telecom e O&M)  

•  Inovação tecnológica 

•  Contratos de compra, venda e transmissão de 
energia  

•  Serviços e infraestrutura de telecomunicações 

 •  Ações de sustentabilidade 

 
•  Atendimento a condicionantes ambientais e 
medidas compensatórias 

 •  Controle de cheia 

 
•  Compensação Financeira pelo Uso dos 
Recursos Hídricos – CFURH (Royalties) 

 
d) Insumos 
 
Tudo aquilo que o sistema importa ou recebe do seu ambiente exterior. O sistema recebe entradas 
para poder operar, processando ou transformando essas entradas em saídas. Essa pode ser constituída 
de um ou mais dos seguintes elementos: 
 
• Informação: tudo o que reduz a incerteza ou aumenta o conhecimento a respeito de algo; 
• Eventos: elementos disparadores, aqueles que iniciam processos; 
• Componentes físicos: recursos a serem utilizados pelo sistema para produzir saídas. 

 
Principais Insumos 

•  Editais de leilões corporativos ou consorciados •  Plano Nacional de Energia - PNE 

•  Contratos de Concessão da Geração e da 
Transmissão 

•  Termos de referência 

• Autorizações, recomendações e determinações da 
ANEEL 

•  Contratos de Serviços, Obras e Materiais 

•  Autorização de Modernização de Instalações 
(ANEEL)  

•  Equipamentos e materiais 

•  Recomendações do ONS •  Fontes energéticas 

•  Determinações e recomendações de Auditorias e 
Fiscalizações de Órgãos e Agentes controladores e 
fiscalizadores 

•  Propostas e resultados de P&D+I 

•  Plano de Ampliações e Reforços •  Proposta de aquisição ou venda de ativos 
•  Programa de Modernização das Instalações •  Revisões tarifárias 
•  Estudos de Planejamento da Expansão 
Eletroenergética  

•  Estudos de viabilidade de projetos de geração 

•  Definições de parcerias pela Eletrobras 
•  Estudos de inventário do potencial energético 
de fontes de geração 

•  Demanda do mercado 
•  Requisitos de disponibilidade, qualidade e 
confiabilidade  

•  Propostas de novos negócios de energia •  Acordos coletivos de trabalho 
•  Planos de Recursos Hídricos •  Relatórios de acompanhamento das SPEs 

•  Programa de Intervenção •  Planos de negócio de ativos (leilão, aquisição) 

•  DUP •  Restrições Hídricas 

•  Plano Decenal de Energia Elétrica - PDE •  Licenças ambientais 

•  Termos de liberação  para operação (TLT, TLP, 
TLD) 
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e) Fornecedores 
Pessoa ou empresa que abastece algo a outra empresa ou comunidade. Responsável por providenciar 
o insumo necessário para um determinado fim. 
 

Principais Fontes de Suprimento de materiais, informações, equipamentos e pessoas. 

• Empreiteiras •   Órgãos e Agentes controladores e fiscalizadores 

• Universidades e entidades de pesquisa •   EPE 

• Outros prestadores de serviços •  Empresas do setor de energia  

• Fornecedores de equipamentos e materiais •  Fornecedores de combustíveis 

• ONS •   ANEEL 

• CCEE  • ANA 

  • IBAMA 

 
e) Políticas e Regras 
Estabelecem as bases para regulação de como ou quando uma atividade ocorre e o que deve ou não 
acontecer. 
 

Principais Leis, Regulamentações, Normas e Diretrizes 

•    Orientações da Eletrobras •    Estatutos da Empresa e Grupo Eletrobras 

•    Políticas do Governo •    Políticas, manuais e normativos Chesf 

•    Acordos de acionistas e Estatutos das SPEs •    Regulamento ANEEL 

•    Código de Ética •    Legislação do Setor 

•    Procedimentos de Rede •    Normas técnicas 

•    Legislação e Regulamentação Ambiental e de 
Recursos Hídricos 

•    PNRH (Plano Nacional dos Recursos 
Hídricos) 

•    Resoluções, Portarias e Regulamento da 
ANATEL 

 •    Lei 8.666 

 
f) Recursos 
Itens controlados pela empresa como resultado de eventos passados, aquilo que é gasto ou investido 
para a realização do processo. Podem ser constituídos de um ou mais dos seguintes elementos: 
tecnologia, pessoal e instalações. 

 

Principais Ativos 

•    A marca Chesf •    Documentações técnicas 

•    Pessoas com competências necessárias •    Meios de transporte 

•    Instalações físicas •    Recursos Financeiros 

•    Equipamentos e materiais •    Sistemas de informação 

•    Infraestrutura de TI e Telecomunicações  •    Centros de Operação 

 
Os macroprocessos são conduzidos, em regra geral, de acordo com os normativos vigentes, visando o 
alcance das metas estabelecidas.  



  22 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 
 
2.1 Estrutura de Governança  
 
A Chesf é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, 
fiscalizados por um Conselho Fiscal. Conforme o Estatuto Social, Conselheiros e Diretores devem 
atender aos atributos necessários ao exercício do cargo. É privativo de brasileiros o exercício dos 
cargos do Conselho e da Diretoria. A Chesf tem apenas um acionista com direito a voto nas 
Assembleias Gerais. Todos os demais acionistas são preferencialistas, sem direito a voto. 

 

 
2.1.1 Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração é formado por um Presidente e mais cinco Conselheiros, todos 
acionistas, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Um dos 
membros do Conselho de Administração é indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Em 2012, os empregados passaram a eleger por voto direto seu representante no 
Conselho de Administração, em eleição organizada pela Companhia em conjunto com as entidades 
sindicais.  
 
2.1.2 Conselho Fiscal 
 
O Conselho Fiscal é permanente, composto por três membros efetivos e três suplentes, com mandato 
de um ano, brasileiros, eleitos pela Assembleia Geral. Entre os membros do Conselho Fiscal, um 
membro efetivo e seu respectivo suplente são representantes do Tesouro Nacional. Cabe ao Conselho 
fiscalizar os atos dos administradores, examinar as contas e as demonstrações financeiras da 
Companhia, verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários, entre outras atribuições.  
 
2.1.3 Auditoria Interna 
 
A Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração, planeja e executa as atividades de 
auditoria interna na Companhia com avaliações independentes, imparciais e tempestivas sobre a 
efetividade e a adequação dos controles internos e do cumprimento das normas, regulamentos e da 
legislação, associados às suas operações. O Planejamento da Auditoria Interna consubstanciado no 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, é submetido à aprovação da Controladoria 
Geral da União – CGU e, posteriormente, aos Conselhos Fiscal e de Administração.  
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2.1.4 Diretoria Executiva 
 
A Diretoria Executiva é constituída por um Diretor-Presidente, escolhido entre os membros do 
Conselho de Administração, e até cinco Diretores, brasileiros, com mandato de três anos e direito à 
reeleição. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração. 
 
A Diretoria é responsável pela gestão da Chesf, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de 
Administração, e pela aprovação das normas orientadoras da ação da Chesf. Cabe à Diretoria 
elaborar os planos anuais de negócios e o plano estratégico da Companhia. A Diretoria Executiva 
reúne-se ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente mediante a convocação do 
Diretor-Presidente. 
 
2.1.5 Comitês 
 
a) Sustentabilidade Empresarial 
 
O Comitê de Sustentabilidade Empresarial da Chesf delibera sobre políticas e diretrizes de 
sustentabilidade para aprovação da Diretoria, consolida propostas para melhoria das práticas de 
sustentabilidade, propõe critérios para a seleção e gestão de projetos sociais e monitora a execução de 
planos de ação.  
 
O Comitê também coordena o levantamento de informações para elaboração dos relatórios anuais e 
das respostas aos questionários do Índice de Sustentabilidade Empresarial e Dow Jones Sustainability 
Indexes. 
 
b) Gestão de Riscos  
 
Constituído por representantes de todas as diretorias da Chesf, o Comitê de Riscos é responsável pela 
definição, aprovação e compreensão dos principais riscos decorrentes de fatores internos e externos, 
com o objetivo de assegurar que sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e testados 
de forma eficiente e eficaz pela Companhia. 
 
c) Planejamento Empresarial 
 
O Comitê de Planejamento da Chesf acompanha e monitora as ações previstas no Planejamento 
Empresarial. Além de viabilizar informações para monitorar, avaliar e atualizar o Planejamento 
Empresarial,propõe indicadores e formas de acompanhamento segundo as melhores práticas do 
mercado. É responsável também por divulgar o Planejamento Empresarial e acompanhar o 
desdobramento das metas da Companhia nas metas setoriais de cada unidade até o nível de equipes e 
empregados. 
 
d) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 
O Comitê de Gestão do Programa Chesf de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação submete à 
aprovação da Diretoria as deliberações necessárias para elaboração e gestão do Programa de P&D+I, 
bem como sua revisão anual. É responsável pela apresentação periódica de relatório de atividades à 
Diretoria. Também cabe ao Comitê estabelecer relacionamento com instituições externas à Chesf, 
inclusive a Aneel, no que se refere ao programa de pesquisa e desenvolvimento.  
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2.1.6 Ouvidoria 
 
A Ouvidoria da Chesf é um canal permanente de diálogo com seus públicos de interesse, que busca 
atender de forma ágil, objetiva e transparente todas as demandas recebidas.  
 
Com a Lei nº 12.527/2011, vigente a partir de 16/05/2012, que regulou o Acesso à Informação, 
assegurando a qualquer cidadão demandar informações de interesse particular ou coletivo, a Chesf 
implantou, em maio de 2012, o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, que se incorporou à 
Ouvidoria. 
 
Esse novo serviço possui regras, procedimentos e prazos legais específicos para a divulgação de 
informações e para atendimento a demandas dos cidadãos e é monitorado pela Controladoria Geral 
da União - CGU.  
 
2.1.7 Relacionamento com Auditores Independentes 
 
A política da Chesf em relação aos seus auditores independentes fundamenta-se em princípios que 
preservam a independência desses profissionais. Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 
14/01/2003, a administração informa que sua auditoria, KPMG Auditores Independentes, durante   
exercício de 2014, não prestou outros serviços além dos serviços de auditoria das suas demonstrações 
financeiras. Os referidos auditores foram contratados num contrato único para todas as empresas do 
Sistema Eletrobras, para um período de três anos (podendo ser prorrogado), com início dos trabalhos 
no exercício de 2014. 
 
Em atendimento à Lei Societária, as demonstrações financeiras da Chesf são auditadas por auditor 
independente, contratado por meio de licitação e aprovado pelo Conselho de Administração, com 
restrição de prestação de outros serviços e com a adoção de rodízio a cada período de cinco anos. 
 
2.2. Atuação da Unidade de Auditoria Interna 
 
a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da Chesf 
 
A Auditoria Interna da Chesf é composta pelo Gerente, Assessores e por um corpo técnico capaz de 
atender às suas finalidades, devendo ser provida dos recursos materiais adequados, com o objetivo de 
fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. 
 
A designação e a exoneração do titular da Auditoria Interna da Chesf devem ser submetidas, pela 
Diretoria Executiva (colegiado dos Diretores), à aprovação do Conselho de Administração e, após, à 
aprovação da Controladoria-Geral da União – CGU, conforme definido pelo art. 15, § 5º, do Decreto 
nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, alterado pelo Decreto nº 4.304, de 16 de julho de 2002, e, mais 
recentemente, de acordo com as orientações da Portaria CGU nº 915, de 29 de abril de 2014. 
 
A Auditoria Interna da Chesf, vinculada ao Conselho de Administração, em conformidade com o 
disposto no art. 15, § 3º, do mesmo Decreto nº 3.591, sujeita-se à orientação normativa e à supervisão 
técnica do Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição, tendo por finalidade básica assegurar a legalidade e 
a legitimidade dos atos e fatos administrativos, bem como avaliar a eficácia da gestão, do controle e 
das práticas administrativas, orientando-se por uma filosofia de atuar preventivamente, fortalecendo 
os controles e as operações da Companhia. 



  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Informações quantitativas e qualitativas das auditorias realizadas no exercício de 2014 
 
No exercício de 2014 foram concluídos 36 trabalhos de auditoria, sendo 8 (oito) deles iniciados no 
final do exercício de 2013, mas que resultaram na emissão de Relatórios de Auditoria em 2014. 
Todos os 36 Relatórios de Auditoria foram enviados ao Diretor-Presidente da Companhia para o 
encaminhamento às áreas responsáveis, assim como ao Conselho Fiscal, que os aprecia e, 
posteriormente, faz seus questionamentos, quando julgados necessários, em cada reunião mensal, 
com a presença da gerência da Auditoria Interna. Além dos 36 trabalhos concluídos em 2014, outros 
10 (dez) estavam em andamento em 31.12.2014 para serem concluídos em 2015. Dentre os 36 
trabalhos realizados, 04 (quatro) foram originados de solicitação do Conselho Fiscal ou do Conselho 
de Administração. 
 
O número de relatórios de auditoria concluídos no exercício de 2014 ficou aquém do quantitativo do 
exercício anterior, quando foram emitidos 46 relatórios. Entretanto, deve-se considerar a redução do 
quadro de pessoal da Auditoria Interna, que se iniciou ainda no final de 2013 com a saída de quatro 
empregados pelo Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV), tendo havido, à época, 
apenas uma reposição. O efeito do PIDV resultou na redução de homens-horas disponíveis de 23.400 
em 2013 para 17.920 em 2014, o que seria suficiente para justificar a redução de 46 para 36 relatórios 
emitidos. Contudo, durante o exercício de 2014 a Auditoria Interna sofreu a redução de mais um 
empregado, transferido para a Diretoria Econômico-Financeira, além da entrada em gozo de Licença 
Adoção de outro empregado, fatos esses que não havia como prever quando da elaboração do Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2014). Mesmo diante deste cenário, de redução do 
quadro de pessoal e, consequentemente, de diminuição do número de horas disponíveis para 
realização das atividades, foram realizados trabalhos em todos os segmentos contemplados no 
PAINT/2014, embora com redução no número de trabalhos inicialmente previstos.  
 
  

Assembleia Geral de 
Acionistas 

Conselho de 
Administração - CA 

Diretoria Executiva 

Conselho Fiscal - CF 

 

Auditoria Interna 
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c)  Execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2014 
 
As auditorias previstas no PAINT/2014 e realizadas durante o exercício de 2014 na Sede da 
Companhia estão indicadas a seguir, por segmento auditado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As auditorias previstas no PAINT/2014 e realizadas durante o exercício de 2014 nas Gerências e 
Administrações Regionais da Chesf estão indicadas a seguir, por segmento auditado: 

 

Segmentos Auditados na Sede (PAINT/2014) 
Qtd. Auditorias 

Planejadas 
Qtd. Auditorias 

Realizadas 

Testes da Administração - SOX 2 2 

Certificação de Acórdãos do TCU (1) 1 1 

Certificação de Recomendações da CGU 1 1 

Certificação Auditoria Externa (1) 1 0 

Aquisições de Bens e Serviços 3 1 

Gestão de Contratos 4 4 

Gestão de Convênios / Termos de Parceria e de Cooperação (1) 1 0 

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação 1 1 

Licenciamento Ambiental 1 1 

Viagem a Serviço no País (2) 1 0 

Gestão do Patrimônio Imobiliário (1) 1 0 

Desapropriação / Servidão 1 1 

Comercialização Energia / Faturamento 1 1 

Fundos Fixos de Caixa 1 1 

Adiantamento para Desembolso Financeiro em Ações Judiciais 1 1 

Folha de Pagamento 1 1 

Horas Extras 1 1 

Adicionais de Periculosidade, Insalubridade e Penosidade e Sobreaviso 1 1 

Declaração de Bens e Rendas 1 1 

Orçamento - Custeio e Investimento 1 1 

Ações e Depósitos Judiciais 1 1 

Encargos Sociais e Fiscais 1 1 

Outras Contas a Receber 1 1 

Medicina Assistencial - Plano de Assistência Patronal 1 1 

Patrocínios - Concessão e Gestão (1) 1 1 
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (FACHESF) - 
Investimento e Benefícios 

2 1 

Investimentos em Sociedades de Propósito Especifico - SPE 1 1 

Acompanhamento Notificações da ANEEL  1 1 

Planejamento Empresarial (1) 1 0 

Acompanhamento - Comissões de Sindicância 1 1 

Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 1 17 

Totais: 38 30 

(1) - Auditoria iniciada em 2014 e concluída em 2015. 

(2) - Este segmento não foi auditado na Sede da Chesf, mas apenas nas regionais GRB, GRN, ASV e APA. 
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Segmentos Auditados nas 
Regionais (PAINT/2014) 

Auditorias Planejadas (2) Auditorias Realizadas (2) 

GRB GRN GRO ASV APA  GRB GRN GRO ASV APA  

Aquisição de Bens e Serviços X X X X X 5 X X 
 

X X 4 

Gestão de Contratos X 
 

X X X 4 
  

X X X 3 

Viagem a Serviço no País X X X X X 5 X X 
 

X X 4 

Desapropriação / Servidão 
 

X 
  

X 2 
 

X X 
  

2 

Folha de Pagamento X X X X X 5 X 
    

1 

Ações e Depósitos Judiciais 
    

X 1 
     

0 

Adicionais (1) 
     

0 
  

X 
  

1 

     
 

    
 

(1)Adicionais de Periculosidade, Insalubridade e Penosidade. 
 

(2) Gerências e Administrações Regionais 
 

 GRB - Gerência Regional de Operação de Sobradinho 

 GRN - Gerência Regional de Operação Norte 

 GRO - Gerência Regional de Operação Oeste 

 ASV - Administração Regional de Salvador 

 APA - Administração Regional de Paulo Afonso 

 
Assim, embora tenham sido realizadas as cinco visitas previstas no PAINT/2014 nas Gerências e 
Administrações Regionais, houve redução no escopo desses trabalhos. 
 
Dentre os trabalhos realizados nos diversos segmentos da Companhia, podem ser destacados alguns 
de maior relevância, especialmente os relacionados: i) aos Benefícios concedidos pela Fundação 
Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf); ii) aos Controles Internos/SOX; iii) ao 
Acompanhamento de Notificações/Autuações efetuadas pelo órgão regulador (ANEEL); iv) às 
Participações Societárias (Sociedades de Propósito Específico – SPE); v) à Certificação do Plano de 
Providências Permanente da Controladoria-Geral da União (CGU); vi) à Certificação das 
determinações dos Acórdãos do TCU; vii) à análise da Gestão de Tecnologia da Informação (TI); e à 
viii) Gestão/Planejamento Empresarial, sobre os quais podem ser destacadas as seguintes 
constatações: 
 
i) Benefícios concedidos pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf) 
Verificou-se, por amostragem, que as contribuições dos participantes e da patrocinadora estavam em 
consonância com os respectivos regulamentos dos planos de benefícios. 
 
Quanto aos procedimentos de recadastramento dos beneficiários e pensionistas houve algumas 
alterações nos procedimentos visando ao aperfeiçoamento do processo, contudo, entende-se que é 
necessária a emissão de normativo interno pela Fundação que formalize os procedimentos do 
processo de recadastramento.  
 
Pode-se constatar mais uma vez a fragilidade dos controles relativos aos cálculos efetuados 
manualmente, sem o auxílio de sistema, quando da concessão dos benefícios. 
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Merece destaque a solução conjunta encontrada pela Chesf e pela Fachesf quanto à definição de 
como serão consideradas, para efeito de benefício, as diferenças salariais pagas a empregados, 
relacionadas a exercícios anteriores. 
 
ii) Controles Internos/SOX 
 
Teve por objetivo verificar se os controles identificados nos processos mapeados no contexto da 
Certificação SOX estão operando conforme descrito nas matrizes dos processos, avaliando sua 
adequação, eficácia e eficiência. 
 
Os testes foram realizados em dois ciclos. No primeiro ciclo foram testados 129 controles, dos quais 
4 foram considerados ineficazes. No segundo ciclo também foram testados 129 controles sendo 
destes 22 controles retestados devido às suas relevâncias e à necessidade de comprovação da 
implementação dos planos de ação correspondentes, dentre os quais 4 haviam sido considerados 
ineficazes no primeiro ciclo. Registre-se que os testes do segundo ciclo foram concluídos no início de 
2015. 
 
Concluídas todas as análises, permaneceram pendentes de definição e implementação de planos de 
ação, 14 controles identificados como ineficazes, dentre os 236 controles testados, tendo sido 
recomendado à área de gestão de riscos que elaborasse, juntamente com as áreas envolvidas, os 
respectivos Planos de Ação, com o intuito de mitigar as deficiências de controle identificadas. 
 
iii) Acompanhamento de Notificações/Autuações efetuadas pelo órgão regulador (ANEEL) 
 
Numa análise histórica, o número de notificações/autuações recebidas pela Chesf de janeiro de 2009 
a dezembro de 2013, foi de 107 Termos de Notificação e 53 Autos de Infração. Em termos de valor, 
as 53 autuações recebidas pela Chesf totalizaram cerca de R$ 109,6 milhões. 
 
Diante desse cenário, viu-se a necessidade de criação de um órgão específico para tratamento de 
questões relacionadas ao órgão regulador. Nesse sentido foi criada na Chesf a Coordenadoria de 
Regulação (CRG) que dentre outros, tem as seguintes atribuições: “Acompanhar, no âmbito da 
Chesf, os processos de fiscalização oriundos da ANEEL; e Organizar e manter documentação 
relativa às tratativas e processos junto à ANEEL”. 
 
Na análise dos Relatórios de Fiscalização emitidos pela ANEEL associados aos Autos de Infração 
recebidos em 2013, evidenciaram-se apenas duas causas para as multas aplicadas: atraso de obras e 
deficiências de manutenção e/ou operação. 
 
Foi observado que nos Autos de Infração não havia detalhamento dos critérios utilizados pela 
ANEEL para a dosimetria da multa, o que impossibilitou a verificação dos percentuais aplicados. 
Alguns pagamentos de multas aplicadas por Autos de Infração foram realizados fora do prazo 
estabelecido pela ANEEL, acarretando o pagamento de multas de mora. 
 
É relevante relatar que contabilmente, considerando a possibilidade de perda das ações judiciais, a 
Chesf vem realizando provisões para multas aplicadas pela ANEEL em exercícios anteriores, ainda 
não quitadas, que são objetos de processos judiciais em andamento. 
 
Foi constatada a ausência de alguns documentos nas pastas de acompanhamento das autuações, que 
comprovem o envio de manifestação da Chesf à ANEEL, dificultando a verificação do cumprimento 
dos prazos de resposta à ANEEL sobre os Termos de Notificação e os Autos de Infração. 
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iv) Participações Societárias (Sociedades de Propósito Específico – SPE) 
 
A participação da Chesf em empreendimentos através de Sociedades de Propósito Específico iniciou-
se a partir de 2003. Na Matriz de Riscos da Chesf para o biênio 2013-2014, a Gestão das SPE consta 
como Evento de Risco atrelado ao Pilar Financeiro, na Categoria Investimentos. Os representantes da 
Chesf para acompanhamento da gestão das SPE como membros da Direção e dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, são indicados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração. 
 
O acompanhamento das participações societárias em SPE também faz parte do planejamento 
empresarial da Companhia e representa um dos subprocessos considerados como prioritários 
mapeados no contexto da Certificação SOX, para execução dos testes dos controles correspondentes. 
 
Até o final de 2013 a Chesf possuía participações em 37 (trinta e sete) SPE já constituídas e, além 
destas, existiam outras 15 (quinze) em processo de constituição. 
 
De acordo com os registros contábeis, desde 2003 até novembro de 2013 a Chesf havia investido em 
SPE cerca de R$ 3,17 bilhões. 
 
Verificou-se que o capital autorizado e os valores aportados pela Chesf em cada SPE estavam de 
acordo com o percentual de participação que a Chesf possui em cada empreendimento. 
 
Do ponto de vista da execução dos empreendimentos, foram evidenciados atrasos em relação à 
previsão inicial de conclusão das obras para, aproximadamente, 86% das SPE do segmento de 
transmissão, e para 21% do segmento de geração. 
 
Foi constatado que todos os empreendimentos em SPE que haviam recebido aportes de capital 
apresentavam valores realizados somados aos valores projetados (a realizar) superiores aos 
inicialmente previstos. 
 
v) Certificação do Plano de Providências Permanente da Controladoria-Geral da União (CGU) 
 
Teve por objetivo certificar a implementação pela Chesf das recomendações efetuadas pela CGU nos 
Relatórios de Auditoria nº 201217055, nº 201217056, nº 201217057, nº 201305430 e nº 201307762, 
em conformidade com seus respectivos Planos de Providências Permanentes (PPP). 
 
Para a realização dos trabalhos foram consideradas inicialmente as 27 (vinte e sete) recomendações 
associadas às 17 (dezessete) constatações apontadas nesses Relatórios de Auditoria. Entretanto, 
durante a Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2013, a CGU realizou a certificação da 
implementação de algumas das ações constantes nos PPP relativos a esses relatórios de auditoria e 
considerou que 13 recomendações dos mencionados relatórios haviam sido atendidas. Sendo assim, o 
escopo do trabalho restringiu-se a 14 (quatorze) recomendações que ainda estavam pendentes de 
certificação. 
 
Após as análises da equipe de auditoria, o resultado demonstrou que das 14 (quatorze) 
recomendações verificadas 6 (seis) foram consideradas como atendidas pela equipe de auditoria, 
enquanto que as outras 8 (oito), apesar das ações empreendidas pelas áreas responsáveis, ainda foram 
consideradas como pendentes de atendimento e carecem de verificação em trabalho futuro. 
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vi) Certificação das Determinações dos Acórdãos do TCU  
 
Teve por objetivo certificar a implementação de recomendações e/ou determinações contidas em 
acórdãos recebidos do TCU em 2013 e em janeiro de 2014, até a data de finalização dos trabalhos. 
Nesse período foram recebidos 25 (vinte e cinco) acórdãos. 
 
Após as análises pela equipe de auditoria foi evidenciado que 14 (quatorze) desses acórdãos não 
continham recomendações e/ou determinações expressas para a Companhia. Outros 7 (sete) foram 
considerados como atendidos pela equipe de auditoria, enquanto os 4 (quatro) restantes foram 
considerados em atendimento ou no prazo estabelecido para manifestação da Chesf pelo TCU. 
 
vii) Análise da Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 
 
Teve por objetivo avaliar a estrutura de Governança e a Gestão de Tecnologia da Informação, 
observando princípios, políticas e processos estabelecidos, a adequação às melhores práticas de 
mercado e o alinhamento com os objetivos estratégicos da Companhia. 
 
A realização dos exames teve como referência o período de janeiro de 2013 a junho de 2014 e 
abrangeu os seguintes processos da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI): 
• Governança de TI; 
• Planejamento de TI; 
• Segurança da Informação; 
• Gestão da Mudança; 
• Desenvolvimento e Produção de Sistemas; 
• Contratações e Gestão de Bens e Serviços de TI; 
• Recursos Humanos de TI. 
 
Constatou-se que a Gestão de Tecnologia da Informação na Chesf encontra-se em um estágio 
avançado, conforme também foi registrado no Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União 
(TCU) que resultou no Acórdão nº 1021/2014-TCU-Plenário. 
 
Foi observado, entretanto, alguns pontos merecedores de atenção, dentre eles: descontinuidade de 
suporte ao sistema operacional utilizado pela camada cliente na maioria das máquinas; 
impossibilidade de verificar qual o estágio de implantação do Modelo de Governança de Tecnologia 
da Informação Corporativa (TIC) na Chesf, considerando o estabelecido na Nota Técnica NT-GOV-
001/2011 – Modelo de Governança de TIC para as Empresas Eletrobras, em função do nível de 
maturidade dos processos de TI; ausência de evidências de alinhamento da gestão de riscos de TI à 
gestão de riscos corporativos; ausência de cláusula de confidencialidade nos contratos de trabalho 
para os empregados que têm acesso privilegiado ao Banco de Dados da Companhia. 
 
viii) Gestão/Planejamento Empresarial 
 
Os objetivos desse trabalho de auditoria foram: avaliar o processo de Gestão / Planejamento 
Empresarial, verificando os resultados alcançados por meio do conjunto de indicadores relacionados 
aos objetivos estratégicos, estratégias e medidas; identificar a existência de eventuais desvios em 
relação às metas e avaliar a execução dos planos de ação propostos para correção dos desvios 
identificados; e certificar a implementação de recomendações de trabalhos anteriores realizados por 
esta Auditoria Interna.  
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Para a realização dos trabalhos foi considerado o mês de setembro de 2014, tendo sido analisados os 
resultados acumulados de todos os indicadores existentes no planejamento empresarial até o referido 
mês. 
 
Durante a execução dos exames constatou-se que o planejamento do exercício 2014 possuía 6 (seis) 
Objetivos Estratégicos, sendo 3 (três) finalísticos e 3 (três) relacionados à gestão e suporte. No 
âmbito das Estratégias, Medidas e Ações, houve ajustes em relação ao ciclo anterior. A Meta Global 
continua sendo o aumento das receitas e a redução dos custos, consolidada no indicador Pessoal, 
Material, Serviços e Outros (PMSO) / Receita Operacional Líquida (ROL). 
 
A tabela a seguir apresenta os seis Objetivos Estratégicos da Companhia: 

 

Objetivos Estratégicos Finalísticos Objetivos Estratégicos de Gestão e Suporte 

OE 01 - Aumentar a receita com a expansão da 
geração e com a comercialização 

OE 04 - Reduzir custos e despesas 

OE 02 - Aumentar a receita com a expansão da 
transmissão 

OE 05 - Redefinir políticas e práticas de gestão de 
pessoas 

OE 03 - Maximizar a receita com eficiência e 
qualidade na operação e manutenção dos ativos 

OE 06 - Redefinir processos e estrutura organizacional 

 
Foi identificado durante as análises que 11 (onze) metas não haviam sido alcançadas, sendo 
evidenciado que para todos esses casos haviam sido elaborados planos de ação correspondentes.  
 
Para que os objetivos e metas estabelecidos no Planejamento Empresarial sejam alcançados, é 
necessário o engajamento dos responsáveis quanto à aplicação da metodologia definida. Nesse 
sentido, pôde-se constatar, através dos exames realizados, que a metodologia vem sendo aplicada, ou 
seja, os indicadores relativos às metas são acompanhados pelos responsáveis, e quando ocorrem 
desvios são realizadas análises das causas e propostos planos de ação para a correção desses desvios. 
 
Essas análises e planos de ação são apresentados periodicamente em reuniões de monitoramento com 
a presença de todos os diretores e de gerentes do primeiro nível hierárquico da Companhia, o que 
fortalece o processo. 
 
Outra constatação é que a reavaliação do Planejamento ao final de cada ciclo, de acordo com o 
método PDCA, vem sendo realizada, criando as condições para que os objetivos permaneçam 
alinhados com as necessidades empresariais. 
 
c.1) Providências adotadas pela gestão da Chesf sobre as constatações da Auditoria Interna; 
 
Em todos os trabalhos realizados pela Auditoria Interna é avaliado, no momento da elaboração do 
relatório, se há necessidade de emissão de recomendações para mitigação das não conformidades 
encontradas. Caso exista essa necessidade, as recomendações da Auditoria Interna são registradas nos 
Relatórios de Auditoria, que são encaminhados às áreas responsáveis pelas suas implementações para 
que num prazo de 30 dias se posicionem sobre essas recomendações. De acordo com as 
manifestações das áreas responsáveis, a Auditoria Interna realiza um acompanhamento da 
implementação dessas recomendações. Não havendo posicionamento da área responsável dentro do 
prazo normativo, é efetuada cobrança à instância superior correspondente. Quando da realização de 
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um próximo trabalho de auditoria na mesma área/segmento, é realizada a certificação da 
implementação das recomendações ainda julgadas pendentes de atendimento. 
 
Em 2014 foram emitidas 212 recomendações distribuídas em 36 Relatórios de Auditoria. O ano 
encerrou com 171 recomendações atendidas, 24 dentro do prazo para resposta e 17 em processo de 
atendimento. 
 
d) Eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, 
inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada, demonstrando os ganhos 
operacionais deles decorrentes 
 
No exercício de 2014 não houve modificação na estrutura organizacional da Auditoria Interna, assim 
como não aconteceu reposicionamento da Auditoria Interna na estrutura organizacional da 
Companhia. 
 
e) Opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos 
resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho 
operacional da unidade jurisdicionada. 
 
Em nossa opinião os controles internos existentes na Chesf, verificados nos segmentos contemplados 
pelos trabalhos de auditoria no exercício de 2014, são suficientes e garantem um moderado conforto 
à gestão da Companhia de que os procedimentos adotados nos processos auditados estão aderentes 
aos normativos internos vigentes e à legislação correspondente. 
 
2.3  Sistema de Correição 
 
A Chesf não possui estrutura permanente para o sistema de correição. Entretanto, a partir de 2015 foi 
instituído nas Empresas Eletrobras o Programa de Compliance, no qual poderão ser criadas 
Comissões Executivas de Correição para a apuração de denúncias relacionadas à violação daquele 
Programa. 
 
A Chesf adota também o procedimento de Sindicância Disciplinar para elucidar irregularidades 
praticadas por empregados e identificar responsabilidades. Os critérios e procedimentos a serem 
seguidos pelas comissões criadas para Sindicância Disciplinar estão estabelecidos em normativo 
interno da Companhia (IN-RH.01.007 - Comissão de Sindicância Disciplinar). 
 
O início do processo ocorre quando uma Diretoria toma conhecimento de fato que justifique a 
instauração de uma Comissão de Sindicância Disciplinar, ou seja, quando há relevância e necessidade 
de aprofundamento prévio ao estabelecimento de eventuais medidas disciplinares. 
 
É criada uma Comissão de Sindicância, por Portaria do Diretor-Presidente, específica para o caso, 
com prazo inicial de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado, a 
critério do Diretor-Presidente, mediante exposição de motivos apresentada pelo Coordenador da 
Comissão, função sempre ocupada por Advogado do quadro de pessoal da Companhia.  
 
A Comissão exerce suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo e a 
formalidade necessária à elucidação dos fatos, à garantia do direito de defesa dos empregados sob 
investigação e à defesa dos interesses da Companhia.  
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Na fase de apuração, a Comissão promove a tomada de depoimentos, acareações, investigações e 
diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e 
peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Apurados os fatos, especificadas as 
provas e tipificada a infração disciplinar, é elaborado um Relatório Preliminar da Comissão.  
 
O empregado responsabilizado é comunicado, por ato formal do Coordenador, das irregularidades 
que lhe estão sendo imputadas, assegurando-se vista do processo perante a Comissão e a 
apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, contados do efetivo recebimento da 
comunicação. No exercício de seu direito de defesa, além da utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito, é permitido ao empregado responsabilizado o acesso às seguintes partes do 
Processo: depoimento prestado pelo empregado; fatos e dados apurados pela Comissão sobre atos 
praticados pelo empregado; normas internas, leis ou procedimentos violados pelo empregado em seus 
atos.  
 
Apreciada a defesa, a Comissão elabora Relatório minucioso onde resume as peças principais do 
Processo e menciona as provas em que se baseou para formar a sua convicção. O Relatório é sempre 
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do empregado, observadas as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes. O Relatório deve conter no mínimo os seguintes tópicos:  
a) fatos e dados apurados; b) depoimentos tomados; c) documentos de defesa apresentados pelo(s) 
empregado(s) responsabilizado(s); d) análise; e) conclusões; f) recomendações técnicas e normativas; 
e g) anexos.  
 
O Relatório Final é encaminhado pelo Coordenador da Comissão de Sindicância Disciplinar ao 
Diretor-Presidente, que o envia ao Diretor da área onde os fatos aconteceram, para apreciação, 
indicação das medidas disciplinares julgadas cabíveis e encaminhamento para aprovação pela 
Diretoria Executiva.  
 
Uma vez aprovado o Relatório Final pela Diretoria Executiva, definidas as medidas disciplinares a 
serem aplicadas, e observadas as competências definidas nas instruções normativas da Companhia, 
cabe ao Diretor da área de lotação do empregado envolvido, através da estrutura subordinada, a 
aplicação das medidas disciplinares e a implantação das recomendações técnicas, normativas e 
administrativas pertinentes.  
 
Em 2014 foram aprovados pela Diretoria Executiva da Companhia apenas 02 (dois) Relatórios Finais 
de Comissões de Sindicância. Em uma das Comissões de Sindicância foi determinada a apuração dos 
valores indevidamente cobrados pelo empregado, que totalizaram R$ 300,00 e foram reembolsados à 
Chesf. A outra comissão tratou apenas de questões disciplinares. 
 
Os resultados da Comissão de Sindicância são encaminhados ao Ministério Público e Órgãos de 
controle e fiscalização competentes, quando as conclusões assim exigirem. 
 
Oportuno ainda registrar que, além da mencionada IN-RH.01.007 (Comissão de Sindicância 
Disciplinar), a Chesf possui outros normativos que permeiam a matéria, como por exemplo os que 
tratam de: Medidas Disciplinares, Relatório de Ocorrência, Multas Decorrentes de Infração de 
Trânsito, Gerenciamento e Utilização da Internet, Acidente de Trânsito, Utilização de Redes sem Fio 
para Acesso ao Ambiente Computacional, Gestão da Segurança da Informação no Ambiente de 
Telecomunicações, Rito Processual de Tratamento de Denúncia, Acesso Privilegiado aos Recursos de 
Infraestrutura da Rede Corporativa.  
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A Chesf também mantém, com estrutura permanente e de acordo com a legislação, uma Comissão de 
Ética e uma Ouvidoria.  
 
Ainda, os procedimentos disciplinares, na Chesf, são arquivados em autos específicos contendo toda 
a documentação produzida, devidamente rubricada e com numeração própria e sequencial, inclusive 
a Decisão de Diretoria e a Ata da Reunião da Diretoria Executiva que aprovou o Relatório Final 
contendo registro das medidas disciplinares eventualmente aplicadas ao empregado. 
 
Quanto ao Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD), as tratativas para adesão 
foram iniciadas em 27.05.2013 quando a Chesf informou do seu interesse em utilizar o sistema. 
Nessa ocasião foram solicitadas orientações sobre quais providências seriam necessárias para início 
de utilização do CGU-PAD. Em 24.10.2013 foi ratificada a indicação do empregado previamente 
informado para Coordenador-Adjunto, e informado qual empregado desempenharia a função de 
Usuário Administrador do referido sistema na Chesf. 
 
O acesso ao Sistema CGU-PAD foi concedido apenas em 13.01.2014 com o envio da senha de 
acesso ao Usuário Administrador. 
 
Em 2014 foram registrados 03 (três) processos no CGU-PAD, sendo que em 31.12.2014 dois deles 
estavam em fase de instrução e o outro em fase de defesa. 
 
2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 
A Chesf, enquanto sociedade anônima de capital aberto, está sujeita às normas da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e, como controlada e subsidiária integral da Eletrobras, está sujeita ao 
cumprimento de normas da Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do 
mercado de ações dos Estados Unidos da América.  
 
Anualmente, os controles internos da Chesf são revisados e auditados, contemplando os principais 
processos corporativos e de negócios, com foco no atendimento aos requisitos da CVM e da Lei 
Sarbanes-Oxley (SOX), visando garantir a conformidade da Eletrobras em relação a essa Lei, 
necessária à manutenção do registro dos American Depositary Receipts (ADR), nível II. 
 
Em 2014, o processo de revisão e auditoria dos controles internos, para fins de atendimento aos 
requisitos da SOX, envolveu as seguintes etapas: 
 
a) Mapeamento dos processos, envolvendo a revisão da documentação (Narrativa, Matriz de 
Controles e Fluxograma), tanto em nível de entidade (Entity Level), que avalia o ambiente de 
governança corporativa, quanto no nível dos processos de negócios definidos no escopo da 
Certificação SOX; 
b) testes da administração, conduzidos pela auditoria interna; e 
d) testes de certificação, conduzidos pela auditoria externa. 
 
Esse processo de avaliação dos controles internos visa a assegurar a conformidade com as leis e 
regulamentos emanados de órgãos supervisores nacionais e estrangeiros, bem como a aderência às 
políticas e procedimentos internos da Companhia. 
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Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 
 

 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

  X   

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

    X 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das 
instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

   X  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

    X 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da 
UJ. 

    X 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela UJ. 

   X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 
da unidade. 

   X  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de 
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 X    

13. É prática da unidade a definição de níveisde riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 X    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformaçõesnos ambientes interno e externo. 

 X    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

 X    

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade. 

   X  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 
riscos e alcançar os objetivos da UJ,claramente estabelecidas. 

   X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

   X  



  36 

 

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nívelde 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

 X    

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

 X    

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada 
e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

   X  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 
para permitirao gestor tomar as decisões apropriadas. 

  X   

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível. 

  X   

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

   X  

27. A comunicação das informaçõesperpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas 
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo. 

   X  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

   X  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

   X  

Análise crítica e comentários relevantes: vide abaixo 

 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
Análise Crítica: 
 
A análise dos quesitos que fazem parte do Quadro A.2.4 foi realizada no âmbito da Coordenadoria de 
Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação – CPP, com a contribuição da Auditoria Interna.  
 
Conforme respostas registradas no Quadro, o ambiente de controle da Companhia e a conformidade 
dos atos de gestão são fortalecidos pelo alto grau de padronização de procedimentos operacionais, 
através de um grande número de normativos e instruções internas, além da existência de um código 
de ética e de uma Comissão de Ética formalizada, que zela pelo cumprimento e pela divulgação dos 
compromissos e valores contidos no código de ética. Também é prática na Empresa a instauração de 
Comissão de Sindicância no caso de identificação de eventual ocorrência de fraudes e desvios. 
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Existem, ainda, definições claras quanto aos papéis e responsabilidades nos diversos níveis 
organizacionais. 
 
A área de controles internos da Companhia foi criada com o objetivo de coordenar o processo de 
atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, conforme diretrizes da controladora Eletrobras, e vem 
fortalecendo esse processo a cada ciclo de certificação, através de um trabalho de acompanhamento 
rigoroso junto às áreas de negócio da Empresa, para aprimoramento dos controles que possam 
assegurar a confiabilidade das informações financeiras. 
 
Quanto à avaliação de riscos, embora haja uma metodologia definida em conjunto com a 
controladora para identificação e classificação dos riscos, o processo ainda está em fase de 
consolidação, tendo avançado mais de forma qualitativa, com base na percepção dos gestores das 
áreas quanto à vulnerabilidade e impacto dos riscos, sem, no entanto, a aplicação de uma 
metodologia de mensuração quantitativa mais avançada. 
 
No que se refere ao alcance dos objetivos estratégicos e metas da Companhia, o monitoramento do 
planejamento empresarial é realizado de forma sistemática pela Diretoria em conjunto com o 
primeiro nível organizacional, para identificação de desvios e adoção de medidas corretivas. 
 
2.5 Remuneração Paga a Administradores 
 
2.5.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de 
Administração e Fiscal 
 
1) Base normativa da remuneração:   
 
A remuneração dos administradores da CHESF (Diretoria e Conselheiros) é fixada pela Assembléia 
Geral Ordinária de Acionistas da Companhia – AGO. O valor definido de forma global tem vigência 
de abril do ano corrente a março do ano subsequente. São definidos também os itens que devem 
compor a remuneração dos dirigentes, cabendo aos Conselhos de Administração e Fiscal 10% (dez 
por cento) dos honorários médios mensais e do 13º salário, percebidos pela Diretoria Executiva, nos 
termos da Lei nº 9.292, de 12/07/1996, aí computados, exclusivamente, os valores pagos a título de 
honorários, excluídas as demais rubricas.    
 
Os parâmetros de aprovação do valor global, como os percentuais de reajuste são definidos pela 
Eletrobras. Desde 2012, a Eletrobras instituiu uma diferença entre honorários dos Diretores e do 
Diretor Presidente, como forma de refletir a hierarquia entre os membros da Diretoria Executiva. A 
diferença ficou estabelecida em 6% (seis por cento). Os valores aprovados, conforme ata da AGO são 
submetidos ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que através do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST,  emite nota técnica validando ou 
revisando e redefinindo os valores a serem implementados.   
 
Dessa forma, a remuneração dos Administradores não tem nenhuma vinculação a qualquer 
ocorrência de evento societário, indicadores de desempenho ou plano de metas. Ressalta-se a garantia 
da irredutibilidade salarial para o caso de Diretor empregado da Companhia.    
 
2) Objetivos da política ou prática de remuneração:  
 
Remunerar os diretores e conselheiros da Companhia considerando a responsabilidade, o tempo 
dedicado à função, a competência e a reputação profissional.   
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3) Composição da remuneração, indicando:        
 
a) a descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles; A remuneração dos 
diretores compreende: (i) honorários mensais; (ii) 13º salário; (iii) gratificação de férias; (iv) abono 
pecuniário de férias; (v) auxílio alimentação; (vi) auxílio moradia; (vii) ajuda de custo de 
transferência; (viii) cobertura de despesas médicas; (ix) seguro de vida em grupo; (x) seguro ou 
auxílio funeral; (xi) fundo de pensão; e (xii) Participação nos Lucros ou Resultados, facultando ao 
dirigente optar pela retribuição paga na sua empresa de origem, na hipótese desta ser superior ao 
valor nominal do honorário praticado. Não devem ser considerados para estes fins outros aumentos, 
tais como mérito, promoção e ajustes não lineares, inclusive na remuneração do empregado 
paradigma.  
 
b) a proporção de cada elemento na remuneração total; Não existe proporção fixa. No exercício 
2013/2014, o item honorário representou 70,58% da verba total.   
 
c) a metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração; A remuneração 
dos administradores da CHESF (Diretores e Conselheiros) é fixada pela Assembléia Geral Ordinária 
de Acionistas da Companhia – AGO e o reajuste é definido pelo Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST.  
 
d) as razões que justificam a composição da remuneração. A composição da remuneração dos 
Diretores e Conselheiros segue a mesma estrutura adotada para os empregados da Companhia.   
 
4) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada 
elemento da remuneração; A remuneração de Diretores e Conselheiros não é definida com base em 
indicadores de desempenho.   
 
5) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho; A 
remuneração de Diretores e Conselheiros não é definida com base em indicadores de desempenho.   
 
6) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da unidade jurisdicionada; A 
política e prática de remuneração de Diretores e Conselheiros adotadas estão compatíveis com o nível 
de responsabilidade associada ao negócio da Empresa e com as referências de mercado das empresas 
de energia.   
 
7) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 
indiretos; Não há subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos.   
 
8) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 
societário, tal como a alienação do controle societário da companhia; Não há remuneração ou 
benefício vinculado à ocorrência de evento societário.   
 
9) Caso exista plano de remuneração dos membros da diretoria estatutária e do conselho de 
administração baseado em ações, descrever:  
a) termos e condições gerais: não praticado.  
b) objetivos do plano: não praticado.  
c) número máximo de ações abrangidas: não praticado.  
d) condições de aquisições de ações: não praticado.  
e) forma de liquidação: não praticado.  
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f) efeitos sobre os direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações, quando o 
administrador sair do órgão: não praticado.   
 
10) Em relação à remuneração variável, comentar sobre:  
a) os mecanismos de remuneração variável (% lucros, bônus, ações, opções de ações, etc.); Em 
relação à remuneração variável da Diretoria Estatutária, esta é composta unicamente pela 
participação nos lucros ou resultados, uma vez que a Companhia não distribui bônus e tem as regras 
estabelecidas no termo de pactuação da Participação de Lucros e Resultados - PLR, conforme Acordo 
Coletivo de Trabalho - ACT.   
 
b) os indicadores/métricas de desempenho usados no programa de remuneração variável:  não 
praticado.  
 
c) os níveis de premiação-alvo (pagos em caso de cumprimento de 100% das metas): não praticado.  
 
d) a descrição dos benefícios oferecidos: não praticado.  
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2.5.2 Demonstração da Remuneração Mensal de Membros do Conselho 

 

Quadro A.2.5.2 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 

 

 

 
  

 Valores em R$ 1,00 

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro 
Período de Exercício Remuneração 

Início Fim jan Fev mar abr mai jun Jul ago set out nov dez Total  

Antonio Varejão de 
Godoy 

AGO 66 - 
      

        
3.355,44  

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
37.499,20  

Marcos Aurélio Madureira 
da Silva 

REUNIÃO DE 
CONSELHO DE 
ADM. 436 

AGO 
66 

           
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

           
745,65  

                 
-    

                   
-    

                 
-    

              
-    

              
-          

                    
12.862,53  

Altino Ventura Filho AGO 66 - 
           
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
50.299,60  

Armando Casado de 
Araújo 

AGO 66 -            
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
50.299,60  

Virginia Parente de Barros AGO 66 - 
           
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
50.299,60  

Marcelo Bruto da Costa 
Correia 

AGO 66 -            
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
50.299,60  

Iranilton Leal dos Santos  
REUNIÃO 
CONSELHO DE 
ADM. 442 

AGO 
66 

           
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.038,96  

                 
-                  

                 
16.155,84  

José Hollanda Cavalcanti 
Júnior 

AGO 66 - 
                    -                 -    

                 
-    

                 
-    

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
34.143,76  



  41 

 

 

Conselho Fiscal 

Nome do Conselheiro 

(T/S) 

Período de Exercício Remuneração 

Início Fim jan Fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Pedro Gaudêncio 
Castro (T) 

AGO 66 -            
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
50.299,60  

Marcelo Cruz (T) AGO 66 - 
           
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
50.299,60  

Antonio de Pádua 
Ferreira Passos (T) 

AGO 66 -            
4.038,96  

     
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.038,96  

        
4.267,97  

          
4.267,97  

        
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

     
4.267,97  

          
4.267,97  

                 
50.299,60  

Ago 66 – 29.04.2014  / Reunião do Conselho de Administração. 436 – 25/10/2013 / Reunião do Conselho de Administração .442  – 16.12.2013 
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2.5.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membro de Diretoria e Conselhos  

 

Quadro A.2.5.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores 
 

 
Fonte dos Dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 
Justificativa: Os itens com a indicação “Não se aplica (N/A)” referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração da Diretoria Estatutária. 
  

 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Estatutária 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

Número de membros: 05 5 5 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 3.141.742  3.138.339,75   3.080.278,36  

a) salário ou pró-labore 2.369.565     2.588.902,43    2.562.837,90  

b) benefícios diretos e indiretos   502.177     549.437,32         517.440,46  

c) remuneração por participação em comitês N/A N/A N/A 

d) outros N/A N/A N/A 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) 0,00 
    305.268,62  

           
257.369,01  

e) bônus NA N/A N/A 

f) participação nos resultados 0,00 N/A N/A 

g) remuneração por participação em reuniões N/A N/A N/A 

h) comissões N/A N/A N/A 

i) outros N/A N/A N/A 

III – Total da Remuneração ( I + II) 3.141.742 
           

3.443.608,37  
        

3.337.647,37  

IV – Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo N/A N/A N/A 

VI – Remuneração baseada em ações N/A N/A N/A 
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Órgão: Conselho de Administração 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

Número de membros: 6 6 6 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 301.859 282.181,74 250.537,31 

a) salário ou pró-labore 301.859 282.181,74 250.537,31 

b) benefícios diretos e indiretos N/A N/A N/A 

c) remuneração por participação em comitês N/A N/A N/A 

d) outros N/A N/A N/A 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) N/A - - 

e) bônus N/A N/A N/A 

f) participação nos resultados N/A N/A N/A 

g) remuneração por participação em reuniões N/A N/A N/A 

h) comissões N/A N/A N/A 

i) outros N/A N/A N/A 

III – Total da Remuneração ( I + II) 301.859 
          
282.181,74  

         
250.537,31  

IV – Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo N/A N/A N/A 

VI – Remuneração baseada em ações N/A N/A N/A 
 
Fonte dos Dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 
Justificativa: Os itens com a indicação “Não se aplica (N/A)” referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração do Conselho de Administração 
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Órgão: Conselho Fiscal 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

Número de membros: 3 3 3 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 150.898 
             

146.262,24  
           

136.721,36  

a) salário ou pró-labore 150.898 
             

146.262,24  
           

136.721,36  

b) benefícios diretos e indiretos N/A N/A N/A 

c) remuneração por participação em comitês N/A N/A N/A 

d) outros N/A N/A N/A 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) N/A 
                                

-   
                             

-   

e) bônus N/A N/A N/A 

f) participação nos resultados N/A N/A N/A 

g) remuneração por participação em reuniões N/A N/A N/A 

h) comissões N/A N/A N/A 

i) outros N/A N/A N/A 

III – Total da Remuneração ( I + II) 150.898 
             

146.262,24  
           

136.721,36  

IV – Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo N/A N/A N/A 

VI – Remuneração baseada em ações N/A N/A N/A 
 
Fonte dos Dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 
Justificativa: Os itens com a indicação “Não se aplica (N/A)” referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração do Conselho Fiscal. 
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2.5.4  Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores 

 
Quadro A.2.5.4 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos 
Administradores (Valores em R$ 1,00) 
 

 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Estatutária 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

I – Bônus (a+b+c+d)    

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração N/A  N/A   N/A  

b) valor máximo previsto no plano de remuneração N/A  N/A   N/A  

c) valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas estabelecidas fossem atingidas 

N/A  N/A   N/A  

d) valor efetivamente reconhecido no resultado  N/A  N/A   N/A  

II – Participação no Resultado (e+f+g+h) 0,00            
257.369,01  

           
290.828,84  

e) valor mínimo previsto no plano de remuneração N/A  N/A   N/A  

f) valor máximo previsto no plano de remuneração N/A  N/A   N/A  

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas estabelecidas fossem atingidas 

N/A  N/A   N/A  

h) valor efetivamente reconhecido no resultado  
0,00 

              
257.369,01  

              
290.828,84  

III – Total ( I + II) 0,00            
257.369,01  

           
290.828,84  

 
Fonte dos Dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 
Justificativa: Os itens com a indicação “Não se aplica (N/A)” referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração da Diretoria Estatutária. A remuneração variável é composta unicamente pela 
participação nos lucros ou  resultados (PLR), uma vez que a Companhia não distribui bônus. Esclarecemos que não há 
um valor mínimo ou máximo pré-determinado para pagamento nos resultados aos membros da Diretoria Estatutária. 
No ano de 2014 não foi autorizado pelo MPO/DEST o pagamento  da PLR à Diretoria Estatutária. 
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Fonte dos Dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 
Justificativa: Os itens com a indicação “Não se aplica (N/A)” referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração do Conselho de Administração. 
  

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho de Administração 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

I – Bônus (a+b+c+d) N/A N/A N/A 

a) valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 
N/A N/A 

b) valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 
N/A N/A 

c) valor previsto no plano de remuneração, caso 
as metas estabelecidas fossem atingidas 

N/A 
N/A N/A 

d) valor efetivamente reconhecido no resultado  N/A N/A N/A 

II – Participação no Resultado (e+f+g+h)    

e) valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 
N/A N/A 

f) valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 
N/A N/A 

g) valor previsto no plano de remuneração, caso 
as metas estabelecidas fossem atingidas 

N/A 
N/A N/A 

h) valor efetivamente reconhecido no resultado  N/A N/A N/A 

III – Total ( I + II) N/A N/A N/A 
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Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho Fiscal 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

I – Bônus (a+b+c+d) N/A N/A N/A 

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

b) valor máximo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

c) valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas estabelecidas fossem atingidas 

N/A 
N/A N/A 

d) valor efetivamente reconhecido no resultado  N/A N/A N/A 

II – Participação no Resultado (e+f+g+h) N/A   

e) valor mínimo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

f) valor máximo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas estabelecidas fossem atingidas 

N/A 
N/A N/A 

h) valor efetivamente reconhecido no resultado  N/A N/A N/A 

III – Total ( I + II) N/A N/A N/A 
 
Fonte dos Dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 
Justificativa: Os itens com a indicação “Não se aplica (N/A)” referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração do Conselho Fiscal. 
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
  
3.1 Canais de acesso do cidadão 
 
Alinhada às boas práticas de governança corporativa, a Ouvidoria atende com agilidade 
solicitações, sugestões, elogios, reclamações e denúncias encaminhadas pelos públicos de 
relacionamento da Chesf. Além de fortalecer o relacionamento transparente, contribui com a 
gestão da Chesf ao zelar pela manutenção dos princípios éticos e melhoria dos processos 
empresariais. 
 
O acesso à Ouvidoria é assegurado através do site da Chesf (Sistema SOU), telefone, e-mail 
(ouvidoria@chesf.gov.br), carta ou pessoalmente. Em todas essas formas de comunicação o nome 
do manifestante é mantido em sigilo e o conteúdo da mensagem tratado com seriedade, isenção e 
de forma reservada. 

 
Além de atender as exigências da Lei Sarbanes-Oxley, a Ouvidoria atua em consonância com as 
orientações da Ouvidoria Geral da União – OGU e está de forma comprometida com a política de 
sustentabilidade e com as boas práticas de governança corporativa. 
 
Para denúncias e informações sobre irregularidades ou impropriedades nos registros e processos 
contábeis, a Chesf oferece também o Canal Denúncia, disponível na página inicial do portal 
corporativo, e assegura o direito do demandante à confidencialidade e ao sigilo sobre sua 
identidade.  

 
Em 2014 foram consolidadas 817 manifestações das quais: 767 foram resolvidas, 34 canceladas e 
16 estão em andamento. Totalizando um quantitativo de 98% das manifestações do ano já 
solucionadas.  

 
A Ouvidoria pode ser acionada pelo e-mail ouvidoria@chesf.gov.br, pelos telefones (81) 3229-
2929 e (81) 3229-3815, pessoalmente e por carta: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco: 
Rua Delmiro Gouveia, 333 – Ed. André Falcão, bloco C, sala 315, San Martin – Recife (PE), 
CEP50761-901. 
 
3.2 Carta de Serviços ao Cidadão 
 
Por se tratar de empresa de geração e transmissão de energia elétrica que não presta serviço 
diretamente ao cidadão, a Chesf não possui “Carta de Serviços ao Cidadão”. 
 
Entretanto, a Chesf em atendimento a Lei 12.527/11, cujo comando central determina que “o 
acesso a informação é regra e o sigilo é exceção, e que toda a informação produzida ou custodiada 
pelo poder público e não classificadas como sigilosas são públicas e acessíveis a todos os 
cidadãos”, criou o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) que é responsável pelo 
recebimento, processamento, gerenciamento e envio de resposta aos pedidos de acesso à 
informação e pela orientação aos cidadãos. 
 
Em 2014 foram consolidados 75 pedidos de informação e mais 2 pedidos pelo e-mail Sic, com 
média mensal de 6,25 e o Tempo médio de resposta de 13,95 dias. Todos os pedidos foram 
respondidos aos cidadãos. 
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3.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 
 
Área de Comercialização 
A empresa realiza pesquisa anual com os clientes, através de questionário para medir o grau de 
satisfação no que concerne ao atendimento, produto e serviços prestados.   

 
Área de Operações 
A Chesf tem um sistema de pesquisa que abrange apenas as Distribuidoras. Essa pesquisa é feita 
anualmente, através de uma reunião individual, isto é, com cada uma. É feita uma 
ata onde um dos itens consta a percepção do Cliente. 
 
3.4. Acesso às informações da unidade jurisdicionada  
 
O caminho de acesso no portal da Chesf  para informações referentes a sua atuação é 
http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/paginas/acesso_a_informacao  
e para os relatórios 
http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/paginas/sustentabilidade_chesf/sustentabi
lidade_chesf_transparencia/conteiner_transparencia 
 
3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada  
 
Por se tratar de empresa de geração e transmissão de energia elétrica que não presta serviço 
diretamente ao cidadão, a Chesf realiza pesquisa de satisfação com as empresas atendidas, 
conforme mencionado no item 3.3. 
 
A pesquisa realizada em conjunto com a Holding, para medir o nível de satisfação dos clientes 
(Comercializadores, Consumidores livres e potencialmente livres, Distribuidores e Usuários dos 
Serviços  de Transmissão) registrou os seguintes resultados quanto à satisfação com os serviços 
prestados pela CHESF: 
  
-  Comercializadores : 85,2% 
-  Consumidores livres e potencialmente livres : 92,4% 
-  Distribuidores: 90,4% 
-  Usuários de serviços de Transmissão: 82,3%  
 
Na média o nível de satisfação registrou índice de  88%  
  
Nos meses de maio e junho a Chesf realizou pesquisa apenas com os consumidores livres e 
potencialmente livres, do subsistema Nordeste com o objetivo de conhecer a expectativa da 
empresa quanto ao seu mercado, suas perspectivas futuras de consumo e demanda - ampliação da 
capacidade instalada – no horizonte de dez anos e, ainda, avaliar o grau de satisfação dos clientes 
com relação aos produtos, atendimento e serviços.  
 
Foram enviados 17 questionários, 12 indústrias responderam a pesquisa, ou seja, 71%.  
  
  



  50 

 

- Confiabilidade do atendimento -  ÓTIMO = 36%       BOM = 64% 
- Garantia do fornecimento –           ÓTIMO = 55%       BOM = 36%    e   REGULAR = 9% 
 
 
               Confiabilidade do Atendimento                 Garantia do Fornecimento 

        
                     
 
3.6 Medidas relativas à acessibilidade  
 
Em 2014, o Comitê de Acessibilidade e Inclusão, dando continuidade às políticas de 
responsabilidade social da Empresa, esteve presente junto com os diversos órgãos responsáveis na 
implementação de várias ações. Com o DSG/DASA foram realizadas obras de adaptação ao 
desenho universal de três conjuntos de banheiros no prédio sede e anexos, conforme normas 
técnicas da ABNT. Também foi implantada uma sala de apoio à maternidade, com espaço 
acessível a pessoas com deficiência física.  
 
Em conjunto com a DAEC, como parte do conteúdo do Programa de Educação Corporativa da 
Empresa, foram realizadas seis palestras com o tema “Repensar e conviver com as diferenças”. As 
referidas palestras foram ministradas na Sede e nas Regionais e tem servido para uma maior 
sensibilização dos empregados da Companhia para a necessidade de instituição de uma cultura 
interna de inclusão.  
 
Ao final do ano de 2014, a Chesf contava com 169 empregados com deficiência, deste total, 135 
estão inscritos no Programa de Assistência à Pessoa com Deficiência (PAPD) para  empregados e  
dependentes que também estão nesta condição, nele são incluídos os atendimentos e tratamentos 
médicos, hospitalares, odontológicos, psicológicos, fonoaudiológicos, nutricionais, fisioterápicos, 
de terapias ocupacionais, de terapias alternativas reconhecidas, como também reembolso de 
medicamentos, aparelhos ortopédicos, próteses internas e externas, equipamentos ou aparelhos 
indispensáveis ao tratamento, despesas escolares (mensalidade escolar, material de apoio didático, 
apoio pedagógico e psicopedagógico), e recursos sócio-educativos, esportivos e tecnológicos (ex. 
cadeira de roda, aparelho auditivo), devidamente recomendados por profissionais especializados e 
relacionados com a deficiência. Este mesmo programa custeia o transporte intermunicipal ou 
interestadual para o atendimento ou tratamento pertinente à deficiência do empregado ou 
beneficiário, residentes em locais que não apresentem condições para a realização do atendimento 
ou tratamento indicado. 
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4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO 
 
4.1 Informações sobre o ambiente de atuação da unidade jurisdicionada, destacando: 
 
a) caracterização e o comportamento do mercado de atuação; 
 
A empresa atua, dentro do setor elétrico, nos segmentos de geração, transmissão e comercialização 
de energia elétrica. No segmento de geração, sua concessão corresponde a 7,34% da capacidade 
instalada do país em operação comercial, composta por 14 usinas hidroelétricas e 1 usina térmica. 
No segmento transmissão, a empresa possui 19692 km de linhas de transmissão. 
O mercado de energia elétrica brasileiro é predominantemente regulado, na proporção de 75%, 
tendo suas atividades regulamentadas pela ANEEL. A Chesf atua no mercado regulado (ACR) 
através da comercialização das cotas de energia elétrica além de atuar no mercado livre (ACL) 
através de leilões de compra e venda de energia. 
 
b) principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade 
jurisdicionada; 
 
Geradoras: Furnas, Eletronorte, Tractebel, CEMIG, COPEL, CPFL, CESP; 
Transmissoras: Furnas, Eletronorte, CTEEP; 
  
c) contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação ao 
seu ambiente de atuação; 
 
No segmento de geração e transmissão,a empresa opera, mantém e transmite energia elétrica dos 
ativos sob sua concessão. 
No segmento de comercialização, a Chesf negocia energia nos ambientes regulados e livre sempre 
através de leilões de energia promovidos pelo Poder Concedente, por terceiros ou por ela própria. 
 
d) ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio; 
 
Como principais ameaças destacam-se: riscos hidrológicos; restrições ambientais; riscos 
regulatórios; assimetria de informações; restrições econômicas e financeiras.  
Como oportunidades destacam-se a entrada em novos projetos nos segmentos em que atua bem 
como a expansão e melhoria na geração e no sistema de transmissão da rede básica. 
 
e) informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os 
principais clientes de seus produtos e serviços; 
 
A contratação de produtos e serviços é amparada no arcabouço legal pertinente ao seu negócio. A 
empresa preza pela transparência e ética em suas relações, orientada pelo seu Código de Ética. 
 
f) descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los; 
 
No que diz respeito aos riscos de mercado exemplifica-se o risco hidrológico (item d). Sua 
mitigação dá-se através da participação no Mecanismo de Realocação de Energia – MRE reserva 
de energia, operações de compra para reduzir eventuais exposições no mercado de curto prazo, 
operações de Swap entre outras operações. 
 
  



  52 

 

g) principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios; 
 
As renovações das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, conforme 
Lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 causou um impacto significativo na remuneração de seus 
negócios. Devido aos efeitos da referida Lei, a empresa passou a ter 91% de seus ativos de geração 
contratada no Regime de Cotas, gerando necessidade de adaptação da empresa nesse novo cenário. 
Outra consequência dessa legislação foi a necessidade de complementação (compra) de lastro para 
atendimento aos compromissos firmados antes desse marco. 
 
h) as informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser contextualizadas, também, 
em relação ao ambiente de atuação de eventuais unidades descentralizadas com autonomia de 
atuação. 
 
Não se aplica . 
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5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
5.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada 
 
Em 2014, a Chesf deu continuidade ao monitoramento da Gestão Empresarial, com base no Mapa 
Estratégico Chesf 2013-2017, aprovado em dezembro/2012, fruto do realinhamento estratégico 
realizado para enfrentar os desafios trazidos pela emissão da MP nº 579/2012, posteriormente 
convertida na Lei nº 12.783/2013, que antecipou a renovação das concessões de geração e 
transmissão, e resultou em forte queda de receita para a Chesf. 
 
O Mapa Estratégico tem foco no aumento da receita e na redução dos custos, sendo três objetivos 
finalísticos ligados à expansão de receita através da geração, transmissão, comercialização e 
eficiência na operação e manutenção dos ativos, e mais três objetivos de gestão, relacionados à 
redução de custos, gestão de pessoas e estrutura organizacional, conforme transcrição abaixo dos 
Objetivos Estratégicos: 
 
OE 1. Aumentar a Receita com a Expansão da Geração e com a Comercialização; 
OE 2. Aumentar a Receita com a Expansão da Transmissão; 
OE 3. Maximizar a receita com eficiência e qualidade na operação e manutenção dos ativos; 
OE 4. Reduzir custos e despesas; 
OE 5. Redefinir políticas e práticas de gestão de pessoas; 
OE 6. Redefinir Processos e Estrutura Organizacional. 
 
Como parte do processo de gestão empresarial, ao final de cada ano a estrutura de cada Objetivo 
Estratégico é revisada, mesmo que o Mapa Estratégico seja mantido, a fim de fazer as adaptações 
necessárias aos fatores internos e externos que influenciam no cenário de atuação da Empresa. 
Assim, para 2014, foram feitos alguns ajustes nas estratégias e medidas que compõem os 
Objetivos Estratégicos.  
 
As unidades técnicas mais diretamente envolvidas no desenvolvimento e execução do 
planejamento empresarial são as áreas de projetos de geração e transmissão, de comercialização de 
energia, de operação e manutenção dos ativos, de planejamento financeiro, de recursos humanos, 
de processos e projetos de TI, além da Coordenadoria responsável pela gestão do Planejamento 
Empresarial. 
 
Os Objetivos Estratégicos são desdobrados em estratégias, medidas, ações e respectivos produtos, 
envolvendo, assim, as diversas áreas da Empresa que contribuem para o alcance dos Objetivos. A 
estrutura completa do Planejamento Empresarial, com seus desdobramentos e indicadores, está 
disponível para consulta de todos os empregados, no sistema informatizado de gestão utilizado 
pela Chesf. 
 
Adicionalmente, são realizadas, desde 2012, cinco reuniões por ano de monitoramento da gestão 
empresarial, com a participação da Diretoria, dos responsáveis pelos Objetivos Estratégicos e dos 
gestores do primeiro nível hierárquico, com foco no desempenho dos indicadores de cada Objetivo 
Estratégico, possibilitando a adoção de ações corretivas sempre que são encontrados desvios entre 
os resultados previstos e realizados. As reuniões de monitoramento são transmitidas pela intranet 
para os empregados, contribuindo para aumentar o envolvimento de todos quanto aos principais 
desafios enfrentados pela Empresa e os resultados alcançados. 
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A partir do último trimestre de 2014, a Chesf iniciou o processo de revisão do seu Mapa 
Estratégico, considerando a necessidade de constante atualização dos Objetivos e suas respectivas 
estratégias e indicadores, de forma a manter o alinhamento com as premissas e diretrizes 
estabelecidas no Plano de Negócios da Companhia, mesmo que não tenha havido mudanças no 
foco principal do Mapa Estratégico, que continua sendo a busca pelo aumento de receitas e 
redução de custos. Essa revisão do Planejamento Empresarial foi iniciada com a busca de 
diretrizes da Diretoria, que foram levadas para desdobramento junto ao Comitê de Planejamento e 
aos responsáveis pela condução de cada Objetivo Estratégico. Esse processo de revisão dará 
origem ao novo Mapa Estratégico Chesf 2015-2019, a ser aplicado a partir de 2015. 
 
5.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados 

Quadro A.5.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.12OR.0029                                                                                           Tipo: 
Projeto 

Título 
Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica de Casa Nova (BA) - 180 MW – no 
Estado da Bahia 

Iniciativa Implantação de Parques Eólicos 

Objetivo 

Aproveitar o Potencial de Geração de Energia Elétrica a partir de Fontes Alternativas                                        

                                                                                                                                  Código: 
0025 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

86.356.677 201.856.677 57.336.062 Parque Implantado 
% de 
execução 
física 

9% 21% 14% 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.146A.0020                                                                                           Tipo: 
Projeto 

Título Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste 

Iniciativa Implantação de Parques Eólicos 

Objetivo 

Aproveitar o Potencial de Geração de Energia Elétrica a partir de Fontes Alternativas                                        

                                                                                                                                  Código: 
0025 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 
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Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

42.266.983 55.266.983 2.168.596 Parque Implantado 
% de 
execução 
física 

20% 26% 1% 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.14NB.0001                                                                                           Tipo: 
Projeto 

Título Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste 

Iniciativa Implantação de Usinas Hidrelétricas 

Objetivo 

Aproveitar o Potencial de Geração de Energia Elétrica a partir da Fonte Hídrica, com 
Modicidade Tarifária                                                                                                         
Código: 0019 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

1.000.000 1.000.000 0 Usina Implantada 
% de 
execução 
física 

1% 1% 0% 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.14NC.0026                                                                                           Tipo: 
Projeto 

Título 
Implantação do Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica a partir de Paineis 
Fotovoltaicos e LT associada -  no Estado de Pernambuco. 

Iniciativa 
Implantação de Plantas para Geração de Energia Elétrica a partir de Outras Fontes 
Alternativas 

Objetivo 

Aproveitar o Potencial de Geração de Energia Elétrica a partir de Fontes Alternativas                                        

                                                                                                                                  Código: 
0025 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 
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Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

1.602.345 1.602.345 104.950 Sistema Implantado 
% de 
execução 
física 

34% 34% 2% 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.14ND.0029                                                                                           Tipo: 
Projeto 

Título 
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica) de 
1.749 MW para 2.749 MW - no Estado da Bahia 

Iniciativa Ampliação da Capacidade de Geração de Energia Elétrica das Usinas em Operação 

Objetivo 

Implementar os Reforços e as Melhorias necessárias às Instalações de Geração e 
Transmissão, adequando-as às necessidades de Atendimento ao Mercado, conforme 
Planejamento da Expansão e da Operação do Sistema.                   
Código: 0037 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

625.000 625.000 0 Usina Ampliada 
% de 
execução 
física 

1% 1% 0% 

 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.1H05.0029                                                                                           Tipo: 
Projeto 

Título 
Ampliação da Usina Termelétrica Camaçari (BA) com acréscimo de 200 MW pela 
Implantação de Ciclo Combinado - no Estado da Bahia. 

Iniciativa Ampliação da Capacidade de Geração de Energia Elétrica das Usinas em Operação 

Objetivo 

Implementar os Reforços e as Melhorias necessárias às Instalações de Geração e 
Transmissão, adequando-as às necessidades de Atendimento ao Mercado, conforme 
Planejamento da Expansão e da Operação do Sistema.                                                                                        
Código: 0037 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 
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Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

1.085.460 1.085.460 160.201 Usina Ampliada 
% de 
execução 
física 

1% 1% 0% 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.11ZY.0026                                                                                           Tipo: 
Projeto 

Título 

Implantação das Subestações Suape II (500/230 kV – 600 MVA) com Seccionamento da 
LT 500 kV Messias – Recife II e Suape III (230/69 kV – 400 MVA) com Seccionamento 
das LT´s em 230 kV UTE Termopernambuco – Pirapama II (Suape II) C1 e C2 – no 
Estado de Pernambuco 

Iniciativa Implantação de Linhas de Transmissão e Subestações 

Objetivo 

Expandir o Sistema Interligado Nacional (SIN) para Atendimento ao Mercado e 
Integração dos Novos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica, incluindo a 
extensão do SIN a todas as Capitais Brasileiras.                                                   
Código: 0036 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

1.000.000 1.000.000 500.703 Obra Executada 
% de 
execução 
física 

1% 1% 1% 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.5107.0020                                                                                            Tipo: 
Projeto 

Título Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste 

Iniciativa Implantação de Linhas de Transmissão e Subestações 

Objetivo 

Expandir o Sistema Interligado Nacional (SIN) para Atendimento ao Mercado e 
Integração dos Novos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica, incluindo a 
extensão do SIN a todas as Capitais Brasileiras.                                                                                                  
Código: 0036 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 
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Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da 
Meta 

Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

629.144.814 629.144.814 418.833.362 
Sistema 
Ampliado 

% de 
execução 
física 

24% 24% 16% 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.4476.0020                                                                                           Tipo: 
Atividade 

Título Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste 

Iniciativa Manutenção do Parque Gerador de Energia 

Objetivo 

Promover a Manutenção e a Modernização das Instalações de Geração e de Transmissão 
de Energia Elétrica, visando a Confiabilidade e a Segurança do Sistema.                   
Código: 0437 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

151.590.007 151.590.007 98.569.054 *** *** *** *** *** 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.2D61.0020                                                                                           Tipo: 
Atividade 

Título Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste 

Iniciativa Implantação de Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão e Subestações 

Objetivo 

Implementar os reforços e as melhorias necessárias às instalações de geração e 
transmissão, adequando-as às necessidades de atendimento ao mercado, conforme 
planejamento da expansão e da operação do sistema.                                                                                             
Código: 0037 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 
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Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

433.056.133 433.056.133 341.431.892 *** *** *** *** *** 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.2033.2D63.0020                                                                                           Tipo: 
Atividade 

Título Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste 

Iniciativa Manutenção do Sistema de Transmissão 

Objetivo 

Promover a Manutenção e a Modernização das Instalações de Geração e de Transmissão 
de Energia Elétrica, visando a Confiabilidade e a Segurança do Sistema.                   
Código: 0437 

Programa Energia Elétrica                                                                  Código: 2033                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

190.502.302 190.502.302 146.267.225 *** *** *** *** *** 

 

Identificação da Ação 

Código 
25.752.0807.3390.0020                                                                                            Tipo: 
Projeto 

Título 
Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (PE) 
na Região Nordeste 

Iniciativa  

Objetivo                                                                                                                                   Código:  

Programa Gestão e Manutenção do MME                                         Código: 0807                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

140.197.121 140.197.121 75.320.843 Família Atendida Unidade 144 144 3 
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Identificação da Ação 

Código 
25.122.0807.4101.0020                                                                                            Tipo: 
Atividade 

Título Manutenção e Adequação de Bens Imóveis na Região Nordeste 
Iniciativa  
Objetivo                                                                                                                                   Código:  

Programa 
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 
                                                                                            Código: 0807                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

32.770.627 32.770.627 17.130.436 *** *** *** *** *** 
 
 
Identificação da Ação 

Código 
25.122.0807.4102.0020                                                                                            Tipo: 
Atividade 

Título 
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos na 
Região Nordeste 

Iniciativa  
Objetivo                                                                                                                                   Código:  

Programa 
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 
                                                                                            Código: 0807                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

41.183.702 41.183.702 27.704.638 *** *** *** *** *** 
 
 
Identificação da Ação 

Código 
25.126.0807.4103.0020                                                                                            Tipo: 
Atividade 

Título 
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento na 
Região Nordeste 

Iniciativa  
Objetivo                                                                                                                                   Código:  

Programa 
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 
                                                                                            Código: 0807                Tipo: 

Unidade Orçamentária 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (     ) PAC                   (     ) Brasil sem 
Miséria 

Execução Financeira e Física 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
 Dotação 
Inicial  

 Dotação 
Final  

 Valor 
Realizado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Previst
o 

Reprogramad
o 

Realizado 

88.224.913 88.224.913 52.112.120 *** *** *** *** *** 
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Análise Situacional: 
 
Ação: 12OR – Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova no Estada da 
Bahia 
 
Projeto Básico: 

Aerogeradores: 100% 
Acessos e Canteiro de Obras: 100% 

Projeto Executivo: 
Fundações: 100 % 
Aerogeradores: 100% 
Acessos: 100 % 
Rede de média tensão RMT (34,5 kV): 100% 
Rede de Cabo Ótico: 50% 

Obras civis: 
Mobilização (Canteiro de Obras +Fábrica de Torres): 100 % 
Sondagens: 100% 
Acessos: 100% 
Plataformas de Montagem: 99% 
Fundações dos Aerogeradores: 97% 
Construção das Valas dos Cabos de Média Tensão: 34% 
Fabricação das Torres em Concreto: 51% 

Suprimento: 
Fabricação dos Aerogeradores: 37% 
Fabricação das pás: 100% 
Transporte: 20% 

Montagem: 
Instalação das Torres: 30% 
Instalação dos Aerogeradores: 15% 

 
Sistema de Transmissão 
LT 230 kV SE Sobradinho (69 km): 

Projeto: 100 % 
Suprimento: 100% 
Fundações: 85% 
Montagem Eletromecânica: 85% 

SE Casa Nova 34.5/230 kV – 180 MVA: 
Projetos: 95% 
Suprimento: 95% 
Obra civil: 95% 
Montagem Eletromecânica: 95% 
Comissionamento: 10% 

EL Casa Nova 230 kV - SE Sobradinho: 
Projetos: 95% 
Suprimento: 95% 
Obra civil: 95% 
Montagem Eletromecânica: 80% 
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Fato Relevante: Obra paralisada deste agosto/2014. A empresa líder do consórcio construtor está 
em recuperação judicial. A Chesf está rescindindo o contrato e lançando consulta ao mercado para 
contratação de novo fornecedor. 
 
Ação: 146A – Implantação de Parques de Geração de Energia Eólica na Região Nordeste 
 
Projeto Básico: 

Casa Nova II – 28MW: 100% 
Casa Nova III – 24MW: 100% 

Projeto Executivo: 
Em fase de elaboração do Projeto Executivo junto ao Fabricante. 
 

Novos projetos de parques eólicos próprios no Nordeste em fase de conclusão dos estudos, com 
previsão de disputa da venda de energia destes empreendimentos em leilões da Aneel em 2015 e 
2016. 
 
Ação: 14NB – Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste 
 
Revisão dos estudos ambientais do aproveitamento hidrelétrico Riacho Seco (276 MW), situado 
no submédio Rio São Francisco, visando a possibilitar as audiências públicas e participação em 
Leilão de concessão da Aneel em 2014, após a emissão da Licença Prévia (LP) pelo IBAMA. 
 
Para o aproveitamento hidrelétrico Ribeiro Gonçalves, estão em andamento, com empresa já 
contratada, ações para atualização dos estudos de disponibilidade hídrica no Rio Parnaíba, para 
possibilitar a emissão pela Agência Nacional de Águas (ANA) da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH). A emissão da DRDH é essencial para viabilizar a participação 
nos próximos leilões de concessão dessa usina. 
 
No caso do aproveitamento de Pedra Branca (320 MW) foi solicitada e acatada, pela ANEEL, a 
prorrogação para 30/12/2016 do prazo para entrega dos estudos de viabilidade técnica do 
empreendimento. 
 
Ação: 14NC – Implantação do Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica, a partir de painéis 
fotovoltaicos, e de LT associada, no Estado de Pernambuco 
 
Implantação de Parque Fotovoltaico de 3 MWp em Petrolina - PE 
Iniciado processo de construção de um novo Edital para as obras eletromecânicas, em conjunto 
com as partes envolvidas 
Iniciado processo de análise de revisão contratual das obras civis, relativo ao custo global da obra 
 
Contração das Instituições de Estudos e Projetos: 

Estudos Preliminares: 100% 
Estudos Técnicos Dirigidos: 100% 
Especificações Técnicas: 0% 

 
Projeto Básico 2,5MWp: 

Sistema Fotovoltaico: 100% 
Edifício Sede e Acessos: 0% 
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Licenças: 
Licenciamento Ambiental: 100% 
Licenciamento Arqueológico: 100%  
 

Obras civis: 
Licitação de Fornecimento: 100% 
 

Suprimento: 
Licitação da Planta Fotovoltaica: 0% 
Gastos iniciais com recursos oriundos dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
Fato Relevante: Empresa que seria contratada declinou do fornecimento. 

 
Ação: 14ND – Ampliação da Capacidade de Geração da UHE Luiz Gonzaga (Itaparica) de 1.749 
MW para 2.749 MW no Estado da Bahia 
 
Foi dado continuidade aos estudos para ampliação em 4 unidades geradoras, com adicional de 
1.000 MW, e conseqüente ampliação da usina para 2.749 MW.  
 
Em estudo recente, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a ampliação da usina 
para atendimento à demanda de ponta não se mostrava viável, nas condições atuais. 
 
De qualquer forma, ainda é aguardada uma regulamentação pela Aneel para remuneração por 
disponibilidade, bem como sobre o processo de outorga para a possível implantação: se por 
autorização direta ou via disputa Leilão.  
 
Ação: 1H05 – Ampliação da Usina Termelétrica Camaçari (BA), com acréscimo de 200MW, pela 
Implantação de Ciclo Combinado 
 
Há um projeto básico para desenvolvimento do empreendimento, no entanto a indisponibilidade 
de gás natural no Nordeste vinha postergando a implantação desse projeto.  
 
Fato Relevante: Em 2014 a Chesf iniciou um processo administrativo junto à ANEEL e ao MME 
para o distrato do contrato de concessão da Usina Termelétrica de Camaçari. Desta forma, 
aguarda-se o desfecho do referido processo, que certamente anulará qualquer possibilidade de 
novos investimentos na usina. 
 
Ação: 11ZY – Implantação das Subestações Suape II (500/230 kV - 600 MVA) com 
seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA) com 
seccionamento das LT´s em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) C1 e C2 
(PE) 
 
Empreendimento energizado. 
 
Ação: 5107 – Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste 
 
Obras concluídas: SE Arapiraca III 230/69 kV – 100 MVA; Seccionamento da LT 230  kV Rio 
Largo II/Penedo para SE Arapiraca III – 46 km; LT 230 kV Picos/Tauá II C1 – 183 km, LT 230 
kV Jardim/Penedo C1 – 110 km. 
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Obras em andamento: LT 230 kV Jardim II/Penedo C1 (falta apenas supressão de vegetação 
adicional), Nova SE Pólo 230/69 kV – 100 MVA, Nova SE Acaraú 230/69 kV – 200 MVA, Nova 
SE João Câmara 230/69 kV – 360 MVA e Nova SE Extremoz, LT 230 Extremoz/João Câmara - 
82 km, LT 230 kV Igaporã/Bom Jesus da Lapa - 115 km; SE Igaporã II 230/69 kV - 300 MVA; 
SE Mirueira II 230/69 kV – 300 MVA 
 
Obras aguardando o licenciamento ambiental ou liberação fundiária para serem iniciadas: LT 
Funil/Itapebi C3 – 223 km, LT 230 kV Eunápolis/Teixeira de Freitas C1 – 152 km, LT 230 kV 
Eunápolis/Teixeira de Freitas C2 – 152 km,  LT 230 kV Pau Ferro/Santa Rita II C1 – 97 km, LT 
230 kV Sobral III/Acaraú II - 97 km, Nova SE Maceio II 230/69 kV – 400 MVA, LT 230 kV 
Messias/Maceio II – 20 km; Nova SE Nossa Senhora do Socorro 230/69 kV – 300 MVA, Nova 
SE Poções 230/138 kV – 200 MVA, Nova SE Pirajá 230/69 kV – 360 MVA e LT 230 kV 
Camaçari IV/Pirajá - 45 km, LT 230 kV Pituaçu/Pirajá – 5 km, SE Jaboatão II 230/69 KV – 300 
MVA, LT 230 kV Mossoró II/Mossoró IV – 40 km, SE Mossoró IV - 230/69 KV – 100 MVA, LT 
230 kV Banabuiu/Russas C2 – 110 km, LT 230 kV Touros/Ceará Mirim – 56 km, SE Touros 
230/69 kV – 150 MVA, SE Pindaí II 230/69 kV – 300 MVA, LT 230 kV Pindaí/Igaporã - 46 km, 
SE Igaporã III 500/230/13.8 KV - 1.750 MVA, Seccionamento da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa 
II/Ibicoara para SE Igaporã III – 2X39 km, LT 230 KV Igaporã II/Igaporã III C1 – 2 km, LT 230 
kV Igaporã II/Igaporã III C2 – 2 km 
 
A não realização da totalizando do investimento previsto deu-se, principalmente pelos atrasos nos 
licenciamentos ambientais e o baixo desempenho apresentado pelas empresas contratadas. 
 
Ação: 4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste 
 
Com vistas a manter o sistema de geração hidrelétrica com níveis de continuidade e 
disponibilidade satisfatórios ao atendimento à demanda, de modo a cumprir os contratos de venda 
de energia firmados, destacam-se as seguintes realizações nas usinas em operação do Sistema 
Chesf: 
 
Implantação dos sistemas digitais nas Usinas Paulo Afonso I, II e III: 
Usinas I e III concluídas. 
Usina II: 
Unidade 01G9 concluída em 2012. 
Unidades 01G8 e 01G4 concluídas em 2013. 
Unidade 01G6 concluída em 2014. 
Unidade 01G5 concluída eml 2014. 
Unidade 01G7 fase final de montagem, com previsão de conclusão em Março 2015. 
 
Implantação dos sistemas digitais na Usina Boa Esperança: 
Unidades 01G3 e 01G4 concluídas em 2013. 
Unidade 01G2 em montagem, com previsão de conclusão em junho 2015*. 
Unidade 01G1 em montagem, com previsão de conclusão em julho 2015*. 
*A alteração de datas para 2015 foi necessária, devida à não liberação pelo ONS, da execução dos 
trabalhos em 2014.  
 
Modernização das unidades geradores das Usinas Paulo Afonso I e II: 
 Usina I: 
Unidade 01G3  concluída em Janeiro 2013. 
Unidade 01G2 em montagem, com previsão de conclusão em junho 2015.* 
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Unidade 01G1 em montagem, com previsão de conclusão em março 2015. 
 *A unidade 01G2 já se encontrava em fase final de comissionamento, quando ocorreu o arraste de 
material nas sapatas do mancal, postergando a conclusão dos trabalhos. 
Usina II: 
Unidade 01G1 concluída em 2011. 
Unidade 01G3 concluída em 2013. 
Unidade 01G4 concluídos os trabalhos de modernização. No entanto, se fez necessário 
aguardar o comissionamento do sistema digital, com previsão de conclusão em Março 2015 
Unidade 01G2 concluída em 2014 
 
Projeto para implantação dos sistemas digitais na Usina Sobradinho: 
Projeto básico concluído. Após MP 579, foi realizada uma reavaliação no escopo, buscando a 
minimização dos fornecimentos e serviços. O processo, com o escopo revisado, aguarda 
aprovação da Diretoria para encaminhamento aos órgãos internos de contratação.  
 
Projeto para implantação dos sistemas digitais na Usina Paulo Afonso IV: 
Realizado levantamento de campo para elaboração da Instrução Técnica. Orçamento básico 
concluído.  Em definição a forma de condução do processo (contratação ou execução interna). 
 
Projeto para implantação dos sistemas digitais na Usina Xingó: 
Realizado levantamento de campo, orçamento básico e processo licitatório concluído.  A 
elaboração do Projeto Básico (PB) encontra-se em execução pela empresa contratada (Intertechne) 
com previsão de conclusão em 2015.   
 
Ação: 2D61 – Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região 
Nordeste 
 
Obras concluídas: Substituição de: cabo para-raio da LT Paulo Afonso/Itabaiana I C2 – 44 km; 1º 
transformador 230/69 kV – 50 MVA da SE São João do Piauí; reator limitador de corrente na SE 
Açú II; reencabeçamento da LT 230 kV Sobral II/Cauípe na SE Sobral II. 
 
Obras em andamento: Recapacitação das: LT 230 kV Catu/Governador Mangabeira - 77,2 km de 
extensão; LT 230 kV Angelim/Ribeirão - 115 km; LT 230 kV Banabuiú/Russas - 110 km; LT 230 
kV Ribeirão/Recife II  56,5 km; LT Paulo Afonso III/Cícero Dantas C1 – 134 km e LT 69 kV 
Pituaçu/Matatu C1/C2 seccionamento para SE Narandiba – 1 km. 
 
Aguardando licenciamento para início da obra de lançamento do 2º Circuito da LT 230 kV 
Banabuiú/Mossoró II C2 – 177 km. 
 
Aguardando licitação para início da obra de recapacitação das: LT 230 kV Jacaracanga/Cotegipe, 
LT 230kKV Sobradinho/Juazeiro da Bahia C1 e C2, LT 230 kV Itabaiana/Itabaianinha, 
Seccionamento da LT 230 kV Campina Grande II/Natal III C2 para SE Extremoz II, 
Seccionamento da LT 230 kV Goianinha/Mirueira parra SE Pau Ferro, Seccionamento da LT 230 
kV Banabuiú/Fortaleza C1 – 20 km para SE Aquiraz II, Seccionamento da LT 230 kV 
Banabuiú/Fortaleza C2 – 20 km para SE Aquiraz II.  
 
Ampliação e substituição em diversas subestações: SE Pici, SE São João do Piaui, SE Piripiri, SE 
Sobradinho, SE Penedo, SE Tauá II, SE Mossoró II, SE Teresina II, SE Paraíso , SE Itabaiana, SE 
Camaçari IV, SE Russas II, SE Cauípe, SE Natal III, SE Sobral II, SE Rio Largo II, SE Milagres, 
SE Suape II, SE Suape III, SE Bongi, SE Teixeira de Freitas II, SE Santo Antônio de Jesus, SE 
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Senhor do Bonfim, SE Governador Mangabeira, SE Juazeiro da Bahia, SE Ribeirão, SE Banabuiú, 
SE Santa Rita II, SE Irecê e SE Itabaianinha. 

 
Os valores realizados estiveram abaixo dos limites estabelecidos, mesmo com o grande volume de 
empreendimentos realizados nessa ação, incluindo-se o Programa de Modernização de Instalações 
– PMI, e o atendimento de requisitos mínimos de garantia de abastecimento para a Copa do 
Mundo de Futebol de 2014, com vários desses empreendimentos foram priorizados. As principais 
dificuldades encontradas forma na contratação de empresas para a execução e o baixo desempenho 
das empresas contratadas. 
 
Ação: 2D63 – Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste 
 
Foram executados diversos serviços de adequação e manutenção no Sistema de Transmissão em 
operação, objetivando a eliminação de pendências técnicas, legais e ambientais, bem como a 
substituição de equipamentos e componentes por obsolescência ou final de vida útil. 
 
Os principais serviços executados foram: 
 
Revitalização de linhas de transmissão de 230kV com substituição de condutores, cabos pára-
raios, ferragens e isoladores; 
Recuperação de estradas de acesso às linhas de transmissão; 
Revitalização de instalações civis de subestações;  
Ampliação da substituição por proteção digital, sistemas de proteção analógicos de linhas de 
transmissão de 230 e 500KV; 
Ampliação dos recursos de supervisão e controle possibilitando a teleassistência de instalações; 
Ampliação, através da etapa 3, do sistema acesso remoto a dispositivos de proteção e controle 
(VITAL). 
Adequação da supervisão do sistema de transmissão ao procedimento de rede 2.7 
Ampliação do sistema de regulação automática de tensão de transformadores 
Implantação de melhorias no sistema de partida do Compensador Síncrono de RCD 
Substituição dos servidores do nível 2 do sistema de controle das instalações 
Implantação da primeira etapa do sistema de Transporte Óptico (OTN/SDH), em substituição dos 
equipamentos e sistemas em final de vida útil, para os quais não existem peças de reposição no 
mercado, proporcionando o aumento de confiabilidade e resiliência da rede, com a estruturação de 
anéis redundantes de alta capacidade. 
Implantação de redes Locais (LAN) através de infraestrutura de redes wireless e cabeamento 
estruturado, bem como novos Switches operacionais e corporativos. 
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Suporte a Operação (OSS) de telecomunicações. 
Aquisição de transformadores, reatores, disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de 
corrente e potencial para a reserva técnica de suporte à manutenção; 
Substituição de sistemas DC de baterias e retificadores por final de vida útil; 
Substituição de disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente, transformadores 
de potencial e pára-raios de 69, 230 e 500kV por obsolescência e/ou final de vida útil; 
Substituição de buchas de 500kV de reatores por risco de falha.  
 
O desvio da realização em relação ao orçado foi decorrente do alongamento de alguns prazos de 
execução dos serviços e na entrega dos equipamentos adquiridos, postergando uma parte da 
realização para 2015. 
 



  67 

 

Ação: 3390 – Irrigação de Lotes na área do Reassentamento, com 20.599 ha na Usina de 
Itaparica(BA) 
 
Prossegue a implantação do Projeto Irrigado Jusante (Glória/BA), com a conclusão por parte da 
COELBA das obras da SE 69/13.8 kV e da LT 69 kV necessárias para o suprimento de energia ao 
projeto e efetuados os testes de comissionamento. Concluídas as obras de implantação do sistema 
viário, cercas e demarcação dos lotes e da poligonal das Áreas 1 e 3 do Projeto. Implantação da 
última etapa da infraestrutura de irrigação (rede de distribuição e parcelar por microaspersão) das 
glebas da Área 1, e parcialmente da Área 3.  
 
Para as áreas 2A, 2B e 2C, que representam 43% do perímetro, não foi possível retomar as obras 
em 2014, em razão da desistência da contratada em celebrar aditivo de prazo para a continuidade 
da obra, que se alongou demasiadamente em decorrência de sucessivos embargos ilegais por parte 
dos moradores da região que pleiteiam o enquadramento como beneficiários do programa de 
reassentamento. Os embargos impediram o normal andamento da obra, e resultam em 
descontinuidade nos traçados das estradas e das redes hidráulicas de irrigação. A conclusão dessa 
última etapa se encontra em contração, cuja licitação está em fase final de processamento. Estas 
obras somente serão iniciadas em paralelo com medidas administrativas e judiciais visando ao 
cumprimento de decisão judicial que proíbe a interposição de embargos pela população, inclusive 
com possibilidade de uso da força pública para impedir que atitudes do gênero venham a ser 
impostas por aquela população de agricultores. 
 
No tocante as atividades jurídicas em apoio ao programa de reassentamento destacam-se os 
sucessos obtidos pela Empresa no sentido de promover a defesa contra grupos de pessoas, 
capitaneados movimentos que se declaram de defesa de atingidos por barragens, no intento de 
enquadrar como beneficiários do projeto de reassentamento de Itaparica todas as famílias que 
porventura tenham nascido ou residido em algum momento da vida na área de influência do 
reservatório de Itaparica, e com isso pleitear milionárias indenizações sem qualquer direito fático 
ou legal. No ano de 2014 os tribunais pátrios suspenderam várias dessas tentativas, resultando no 
indeferimento de pleitos absurdos, que alcançam a cifra da ordem de um bilhão de reais, com 
previsão de pesadas multas caso a Chesf não promovesse depósitos garantidores dos infundados 
pleitos daqueles movimentos sociais. 
 
Na esfera ambiental foi solicitada a CPRH-PE a renovação das licenças dos Projetos Brígida e 
Fulgêncio, e obtidas para as obras do Projeto Jusante, as prorrogações de prazos de validade da 
ASV (Autorização de Supressão de Vegetação) até novembro de 2015 e da LI (Licença de 
Instalação, que vigorará até novembro de 2017. Paralelamente, foram cumpridas as condicionantes 
ambientais na obra do Perímetro Jusante, tais como a supressão vegetal com afugentamento e 
resgate da fauna, a recuperação de áreas degradadas, o programa de gerenciamento de resíduos 
sólidos e o programa de educação ambiental. Tiveram continuidade a execução do Plano de 
Controle Ambiental dos Projetos Brígida e Fulgêncio e o Recolhimento de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos nos projetos localizados no Estado de Pernambuco. Os Serviços de Manutenção das 
Áreas de Reserva Legal dos Projetos Irrigados de Itaparica, Recomposição da APP (Área de 
Preservação Permanente) e Reserva Legal do Projeto Jusante foram sequenciados, visando o 
monitoramento das áreas quanto a eventuais uso irregulares, preservação das sinalizações e 
marcos demarcatórios da poligonal daquelas áreas. 
 
Em sequência às ações encetadas mediante determinação constantes no Acórdão n° 101/2013 
Plenário do TCU, foi encerrado o Termo de Cooperação Técnica-Financeira firmado com a 
Codevasf, assim como promovida a transferência provisória de todas as infraestruturas de uso 



  68 

 

comum dos perímetros irrigados já em operação para aquela empresa pública federal, desonerando 
a Chesf do custeio das atividades de operar e manter tais instalações, a partir de junho de 2014. 
Em dezembro foram rescindidos os contratos de fornecimento de energia aos perímetros, firmados 
com as concessionárias CELPE e COELBA, o que desonera a Chesf a partir de 2015 em mais de 
23 milhões de reais/ano. 
 
No tocante a desoneração dos serviços públicos municipais que vêm sendo prestados pela CHESF, 
foram ajuizadas quatro ações na Justiça Federal dos estados da Bahia e de Pernambuco 
objetivando a assunção imediata pelos municípios de Glória e Rodelas, na Bahia e Tacaratu e 
Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, de forma que a Chesf possa se desincumbir desse 
encargo assumido de forma tácita há mais de 25 anos em razão da ausência daquelas 
municipalidades na prestação dos serviços à população reassentada. Quanto aos municípios de 
Curaçá e Belém do São Francisco, a transferência dos serviços vem se fazendo mediante termo de 
cooperação, já tendo celebrado com o primeiro, e se encontra em fase final com o segundo, com 
imediata desincubência da Chesf na administração daqueles serviços. 
 
As questões indígenas não apresentaram qualquer evolução digna de destaque, permanecendo 
ainda pendente por parte da FUNAI a aquisição de terras para a completar a Reserva Indígena 
Tuxá de Rodelas, e o Ministério da Justiça, se pronunciar quanto aos recursos administrativos 
interpostos pela Chesf e Municípios de Abaré e Curaçá acerca da proposta de demarcação do 
Território Indígena Tumbalalá, que apesar de não serem afetados pelo Programa de 
Reassentamento, a poligonal atualmente proposta interfere em cerca de um terço da área do 
Perímetro Irrigado Pedra Branca, onde foram reassentadas cerca de 800 famílias de agricultores 
oriundas da área do reservatório de Itaparica, ainda nos anos 1980. 
 
Extra Portaria: TCU 175/2013 – Item 9.3.2 do Acórdão TCU 287/2011 
 
Em 2014, no tocante a desoneração dos serviços públicos municipais que vêm sendo prestados 
pela Chesf, foram ajuizadas quatro ações na Justiça Federal dos estados da Bahia e de Pernambuco 
objetivando a assunção imediata pelos municípios de Glória e Rodelas, na Bahia e Tacaratu e 
Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, de forma que a Chesf possa se desincumbir desse 
encargo assumido de forma tácita há mais de 25 anos em razão da ausência daquelas 
municipalidades na prestação dos serviços à população reassentada. 
 
Quanto aos municípios de Curaçá e Belém do São Francisco, a transferência dos serviços vem se 
fazendo mediante termo de cooperação, já tendo celebrado com o primeiro, e se encontra em fase 
final com o segundo, com imediata desincubência da Chesf na administração daqueles serviços. A 
Chesf, atendendo orientação do item 9.3.2 do Acórdão 287/2011 Plenário do TCU, vem 
realizando gestões de acompanhamento e fiscalização mais eficientes com relação ao 
cumprimento dos termos de cooperação firmados com os municípios.  
 
Extra Portaria: TCU 175/2013 – Item 9.2 do Acórdão TCU 101/2013 
 
No exercício de 2014 a Chesf implementou um conjunto de medidas visando a desoneração da 
Empresa dos encargos relacionados com o Programa de Reassentamento de Itaparica em 
conformidade com as determinação emanadas no Acórdão nº 101/2013 Plenário do TCU. 
 
Por determinação da Eletrobrás, em maio/2014, foi feita a denúncia do Termo de Cooperação 
Técnica-Financeira firmado com a Codevasf, e cessado o repasse de recursos para manter e operar 
os perímetros irrigados. Em dezembro/2014 foram também encerrados os contratos de 
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fornecimento de energia elétrica para as infraestruturas de apoio a produção dos perímetros. A 
posse dos bens classificados como estrutura de uso comum foi transferida em caráter provisório 
para a Codevasf, enquanto se procede à regularização fundiária e desmembramento dos imóveis 
destinados ao uso público, assim como a averbação das benfeitorias, de sorte a permitir a 
transferência do domínio para a União, por escritura pública ou por registro no livro do SPU – 
Serviço do Patrimônio Imobiliário da União. 
 
Foram encerradas as participações de forma direta da Chesf na prestação de serviços públicos nos 
Municípios de Curaçá/BA e Belém do São Francisco/PE, através da formatação de convênio com 
aqueles entes públicos. No estado de Pernambuco com os municípios de Tacaratu e Santa Maria 
da Boa Vista e no Estado da Bahia com os municípios de Glória e Rodelas, após tentativas 
frustradas de fazer a transferência dos serviços através de convênios, inclusive com o chamamento 
do Ministério Publico Federal, foram ajuizadas ações de obrigação de fazer em face daquelas 
Municipalidades, encontrando-se em curso junto às varas Federais de Serra Talhada/PE, 
Petrolina/PE e Paulo Afonso/BA, sendo que para as duas cidades do lado baiano já com decisões 
liminares favoráveis à Chesf. 
 
Com exceção dos reassentados do Perímetro Irrigado Jusante, que abriga 180 famílias e se 
encontra em fase final de implantação. Nos demais perímetros já foi suspenso o pagamento de 
VMT, com exceção de cerca de 200 casos de famílias cujos lotes apresentaram problemas de 
improdutividade, e que aguardam o processo de regularização fundiária para possibilitar a 
titulação do benefício e a celebração do termo de quitação previsto no Programa de Recomposição 
de Renda Familiar. O processo de regularização fundiária se encontra na fase de registro do 
remembramento das áreas adquiridas para os perímetros Barreiras Blocos 1 e 2, e Icó-Mandantes, 
Blocos 3 e 4; em sequência será promovido o loteamento e o fracionamento em novas matrículas a 
serem outorgadas a cada beneficiário. 
 
Ação: 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 
 
Recapeamento asfáltico do estacionamento do edifício André Falcão e do anexo V do Complexo 
Sede; 
Construção da casa de bombas para drenagem de águas pluviais do Anexo V do Complexo Sede; 
Reforma e ampliação do prédio que abrigará a nova subestação do edifício André Falcão do 
Complexo Sede; 
Ampliação do depósito de armazenamento de materiais do Centro de Operação de Análises e 
Manutenção de Óleos - COAM; 
Continuidade dos serviços de reforma nas instalações físicas da Gráfica da Chesf no Anexo V do 
Complexo Sede; 
Reforma nas instalações físicas da Divisão de Manutenção Elétrica da Geração - DOEG no Anexo 
III do Complexo Sede; 
Adequação dos banheiros do 2º pavimento do Bloco B do Edifício André Falcão no Complexo 
Sede, adequando-os às normas de acessibilidade ABNT-NBR-9050;  
Serviços de interligação dos estacionamentos situados entre os Blocos B e C do Edifício André 
Falcão no Complexo Sede; 
Iniciado os serviços para instalação de linha de vida nos galpões do Parque de Materiais de Abreu 
e Lima – PMAL; 
Concluído os serviços de reformas do prédio administrativo do Serviço de Material de Recife – 
SEMT, no Parque de Materiais de Abreu e Lima – PMAL 
Continuidade das obras de pavimentação asfáltica no acesso da SE Zebu II no município de 
Delmiro Gouveia-AL que a interligará BR-110; 
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Serviços gerais de reformas nas instalações físicas do Edifício Eunápio Peltier de Queiroz em 
Salvador-BA (banheiros, rampas, sinalizações, elevadores, etc), adequando-os às normas de 
acessibilidade ABNT-NBR-9050;  
Serviços de melhorias nas instalações elétricas dos prédios Anexos do Edifício Eunápio Peltier de 
Queiroz em Salvador-BA, com a aquisição e substituição de novo transformador; 
Serviços de melhorias na segurança física das Subestações de Santo Antônio de Jesus – STJ e 
Catu – CTU, com aquisição e instalação de grades de proteção; 
Continuidade dos serviços de construção dos prédios para os Centros Regionais de Operação de 
Salvador; 
Serviços de construção de baias de resíduos sólidos nas Subestações de Funil – FNL e Jardim –
JDM, e na Usina de Pedra – UPE, para atendimento as demandas do meio ambiente; 
Construção de prédio para o Centro Regional de Operação Sul (em Salvador). 
 
Ação: 4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos na 
Região Nordeste 
 
Serviços de melhorias e modernização da climatização na sala da Presidência no Edifício André 
Falcão no Complexo Sede, através da aquisição e instalação de novos equipamentos; 
Aquisição e instalação de equipamentos para nova Subestação do Edifício André Falcão no 
Complexo Sede; 
Aquisição de diversos equipamentos hospitalares para atendimento as necessidades do Hospital 
Nair Alves de Souza – HNAS em Paulo Afonso – BA; 
Aquisição de Sorteadores Eletrônicos utilizados na Segurança Física e Patrimonial das Usinas do 
Complexo de Paulo Afonso - BA . 
Modernização da Câmara Fria do Almoxarifado de Paulo Afonso; 
Aquisição de prancha de transporte de veículos tipo utilitário e equipamentos para as equipes de 
carga pesada;  
Aquisições de 52 caminhonetes, 20 automóveis de passeio, 05 plataformas autopropelidas e 04 
caminhões equipados com cestos aéreos para uso nos sistemas organizacionais de controle e 
proteção, geração, linhas de transmissão, subestação e telecomunicações, promovendo maior 
confiabilidade e disponibilidade da frota, particularmente aquelas destinadas às atividades fins da 
empresa; 
Aquisição de instrumentos de teste para suporte à manutenção de linhas de Transmissão, 
equipamentos de subestações e sistemas de proteção, controle e automação; 
Aquisição de instrumentos de teste para equipamentos e sistemas de telecomunicações. 
 
Ação: 4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e 
Teleprocessamento na Região Nordeste 
 
Contratação da fábrica de software, para o desenvolvimento de soluções; 
Contratação da fábrica de testes; 
Desenvolvimento de novas funcionalidades do Sistema Integrado de Gestão de Ativos - SIGA e 
do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - RHSin;  
Implantação do controle de versão para os sistemas na plataforma Natural/Adabas;  
Contratação do sistema para gestão de contratos de compra e venda de energia;  
Contratação do sistema de gerenciamento da frota de veículos; 
Aquisições e implantações das soluções de monitoramento do acesso privilegiado, cofre de 
senhas, nova solução de BPMS e monitoramento do banco de dados Oracle; 
Migração dos serviços de correio e arquivos das regionais para a sede, com a finalidade de 
redução de custos de manutenção; 
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Renovação dos licenciamentos Oracle e Microsoft; 
Contratação referente ao projeto de migração do correio eletrônico Lotus Notes para a plataforma 
Microsoft Outlook/Exchange, com a finalidade de redução de custos de manutenção e suporte do 
licenciamento; 
Contratações referentes ao projeto de migração do Sistema Operacional para o Windows 2008 e à 
ferramenta de inventário de hardware e gerência de configuração;  
Contratações referentes aos softwares de uso corporativo (Microsoft Office, Plataforma de 
Desenvolvimento Microsoft e CORECAL); 
Contratações referentes aos softwares de uso específico, tais como Helios 3D, Thermoflow, 
Volare, Contract Web, Windpro; 
Contratação de solução de segurança da camada cliente, mensageria interna e externa e filtro de 
conteúdo web. 
Substituição de Unidades Terminais Remotas – UTR por obsolescência ou final de vida útil; 
Ampliação de desenvolvimento do Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia – SAGE; 
Substituição dos Vídeo Wall dos Centros de Controle de Operação; 
Substituição de servidores dos Centros de Controle de Operação; 
Substituição de amplificadores ópticos em final de vida útil; 
Substituição de bancos de baterias em final de vida útil em instalações de telecomunicações; 
Desenvolvimento do Sistema de Suporte a Operação (OSS) de telecomunicações; 
Implantação da primeira etapa do sistema de Transporte Óptico (OTN/SDH), em substituição dos 
equipamentos e sistemas em final de vida útil, para os quais não existem peças de reposição no 
mercado, proporcionando o aumento de confiabilidade e resiliência da rede, com a estruturação de 
anéis redundantes de alta capacidade; 
Implantação de redes Locais (LAN) através de infraestrutura de redes wireless e cabeamento 
estruturado, bem como novos Switches operacionais e corporativos 
 
5.3 Informações sobre outros resultados da gestão - contextualizando tais resultados em relação 
aos objetivos estratégicos da unidade jurisdicionada. 
 
Além do monitoramento do desempenho dos seus Objetivos Estratégicos, a Chesf priorizou, em 
2014, alguns projetos que têm impacto significativo na busca de receitas e redução de custos, em 
total alinhamento com a estratégia global do Planejamento Empresarial. 
 
Dentre os projetos priorizados, destacam-se a conclusão do processo de transferência dos custos 
de R$ 80 milhões relacionados ao Programa de Reassentamento de Itaparica para a Codevasf, a 
redução das obrigações relativas à Usina Térmica de Camaçari, com economia de R$ 35 milhões 
nos encargos do sistema de transmissão e, ainda, a alienação de 41 imóveis considerados 
inservíveis, dentro do programa de desimobilização, gerando uma receita de R$ 9,5 milhões de 
reais.  
 
5.4 Informações sobre Indicadores de desempenho operacional 
 
5.4.1. Indicadores da Operação 
 

5.4.1.1 Frequência Equivalente de Interrupção – FREQ 
 
É o número de vezes em que uma carga equivalente à demanda máxima atendida pelo sistema 
Chesf teria sido interrompida, considerando todas as interrupções ocorridas no período. Indica o 
número equivalente de interrupções no fornecimento de energia elétrica. 
 



 

 

 

 
 
a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações gerenciais 
para melhoria dos processos de operação e de manutenção. 
 
b) Tipo: eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor, melhor”.
 
c) Fórmula de cálculo:  

                                                                    

                                              FREQ =        

                                                                     

 onde: 

 

P i  - Potência Interrompida no desligamento “i” 

Dm -  Demanda Máxima 

 
Unidade dimensional: número de interrupções (adimensional)
 
d)  Método de aferição: registro de eventos 
Regionais de Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na Divisão 
de Gestão da Qualidade da Operação. Processamento de dados e informações realizado através de 
aplicativo computacional. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição:
Operação 
 
f) Resultado do indicador no exercício:
 
O índice obtido em 2014 para o FREQ  aproxima
representa uma pequena elevação no desempenho operacional, e foi superior a meta estabelecida 

 

a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações gerenciais 
para melhoria dos processos de operação e de manutenção.  

resultado do indicador “quanto menor, melhor”.  

                                                                    ∑   P i 

FREQ =        i=1          .  

                                      Dm                          

Potência Interrompida no desligamento “i”  

Unidade dimensional: número de interrupções (adimensional) 

d)  Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada pelos Centros 
Regionais de Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na Divisão 
de Gestão da Qualidade da Operação. Processamento de dados e informações realizado através de 

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: DOGQ – Divisão de Gestão da Qualidade da 

f) Resultado do indicador no exercício:  FREQ =  0,531 

O índice obtido em 2014 para o FREQ  aproxima-se da média do histórico 2010
ta uma pequena elevação no desempenho operacional, e foi superior a meta estabelecida 
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a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações gerenciais 

 

realizado de forma descentralizada pelos Centros 
Regionais de Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na Divisão 
de Gestão da Qualidade da Operação. Processamento de dados e informações realizado através de 

Divisão de Gestão da Qualidade da 

se da média do histórico 2010-2014, e 
ta uma pequena elevação no desempenho operacional, e foi superior a meta estabelecida 

M
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para o ano de 2014 correspondente a 0,443. A meta para o índice FREQ, foi estabelecida tendo 
como base os seguintes critérios:
 
• Histórico dos últimos cinco anos, 

sistêmicas e regulatórias mais próximas da realidade;
• Bloqueio das causas de ocorrências com maior severidade, verificadas nos últimos anos;
• Certificação de qualidade dos processos de operação e de manut
• Infra-estrutura e quadro técnico adequados para o pronto atendimento.
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: falha de equipamentos/acessórios dentro das 
predominantes dos desligamentos verificados em 2014. 
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: a análise de cada ocorrência é efetuada sistematicamente de modo a 
implementar ações para bloquear as causas e evitar a sua repetição. Dentre as ações no sentido de  
bloquear as principais causas das ocorrências de maior severidade e de assegurar a melhoria 
contínua de desempenho, destacam
 
• Substituição de isoladores de vi

terrestres nas linhas de transmissão, visando reduzir os desligamentos por vandalismo;
• Controle de poluição dos isolamentos das linhas de transmissão e subestações;
• Uso de técnicas preditivas, com

inspeções termográficas em linhas de transmissão e subestações;
• Implantação de sistemas de supervisão, oscilografia, qualimetria e cadeias 
• Modernização de Centros de 

observabilidade das instalações permitindo melhor desempenho;
• Continuidade do processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no segmento da 

Operação e da Manutenção
 
5.4.1.2 Duração Equivalente de Interrupção 
 
Equivale ao tempo que uma carga equivalente à demanda máxima atendida pelo sistema Chesf 
teria permanecido interrompida, considerando todas as interrupções ocorridas no período. Indica a 
duração equivalente, em horas, da
 

 

para o ano de 2014 correspondente a 0,443. A meta para o índice FREQ, foi estabelecida tendo 
como base os seguintes critérios: 

Histórico dos últimos cinco anos, considerando que este período apresenta as condições 
sistêmicas e regulatórias mais próximas da realidade; 
Bloqueio das causas de ocorrências com maior severidade, verificadas nos últimos anos;
Certificação de qualidade dos processos de operação e de manutenção; 

estrutura e quadro técnico adequados para o pronto atendimento. 

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: falha de equipamentos/acessórios dentro das subestações 
predominantes dos desligamentos verificados em 2014.  

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: a análise de cada ocorrência é efetuada sistematicamente de modo a 

mentar ações para bloquear as causas e evitar a sua repetição. Dentre as ações no sentido de  
bloquear as principais causas das ocorrências de maior severidade e de assegurar a melhoria 
contínua de desempenho, destacam-se: 

Substituição de isoladores de vidro por poliméricos e plano de ação  com inspeções aéreas e 
terrestres nas linhas de transmissão, visando reduzir os desligamentos por vandalismo;
Controle de poluição dos isolamentos das linhas de transmissão e subestações;
Uso de técnicas preditivas, como a gáscromatografia do óleo isolante dos transformadores e as 
inspeções termográficas em linhas de transmissão e subestações; 
Implantação de sistemas de supervisão, oscilografia, qualimetria e cadeias 
Modernização de Centros de Controle especialmente ampliando o nível de controlabilidade e 
observabilidade das instalações permitindo melhor desempenho; 
Continuidade do processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no segmento da 
Operação e da Manutenção. 

Equivalente de Interrupção – DREQ 

Equivale ao tempo que uma carga equivalente à demanda máxima atendida pelo sistema Chesf 
teria permanecido interrompida, considerando todas as interrupções ocorridas no período. Indica a 
duração equivalente, em horas, das interrupções no fornecimento de energia elétrica.
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para o ano de 2014 correspondente a 0,443. A meta para o índice FREQ, foi estabelecida tendo 

considerando que este período apresenta as condições 

Bloqueio das causas de ocorrências com maior severidade, verificadas nos últimos anos; 
 
 

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
 foi uma das causas 

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: a análise de cada ocorrência é efetuada sistematicamente de modo a 

mentar ações para bloquear as causas e evitar a sua repetição. Dentre as ações no sentido de  
bloquear as principais causas das ocorrências de maior severidade e de assegurar a melhoria 

dro por poliméricos e plano de ação  com inspeções aéreas e 
terrestres nas linhas de transmissão, visando reduzir os desligamentos por vandalismo; 
Controle de poluição dos isolamentos das linhas de transmissão e subestações; 

o a gáscromatografia do óleo isolante dos transformadores e as 

Implantação de sistemas de supervisão, oscilografia, qualimetria e cadeias de proteção digitais;  
Controle especialmente ampliando o nível de controlabilidade e 

Continuidade do processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no segmento da 

Equivale ao tempo que uma carga equivalente à demanda máxima atendida pelo sistema Chesf 
teria permanecido interrompida, considerando todas as interrupções ocorridas no período. Indica a 

s interrupções no fornecimento de energia elétrica. 
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a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações gerenciais 
para melhoria dos processos de operação e de manutenção. 
 
b) Tipo: eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor, melhor”.  
 

c) Fórmula de cálculo:                                                               n 

∑ P i x T i 

                                              DREQ  =   i=1                . 

                                                                          Dm 

onde,  

P i  - Potência Interrompida no desligamento “i”  

Dm -  Demanda Máxima 

Ti –Duração do desligamento “i” 
 
Unidade dimensional: horas. 
 
Interpretação: tempo equivalente de interrupção da demanda máxima verificada no período. 
Permite identificar sistemas de potência mais confiáveis ao consumidor final. 
 
d) Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada, pelos Centros 
Regionais de Operação com consistência e validação realizada de forma centralizada na Divisão 
de Gestão da Qualidade da Operação. Processamento de dados e informações realizado através de 
aplicativo computacional. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: DOGQ – Divisão de Gestão da Qualidade da 
Operação 
 
f) Resultado do indicador no exercício: DREQ =  0,464 
 
O índice obtido em 2014 para o DREQ  é o mais elevado do histórico 2010-2014, entretanto 
observa-se uma melhoria sustentada do desempenho, no histórico 2010-2013. Desta forma, 
considera-se 2014 um desvio no processo de melhoria apresentado por este índice. Este indicador 
é muito influenciado pelo desempenho dos processos e superou a Meta Limite de 0,313, 
estabelecida pela Chesf para o ano de 2014, tomando como base os mesmos critérios adotados 
para definir a Meta Limite de FREQ. 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: os desligamentos causados por falhas em equipamentos são os que mais impactam 
neste indicador que só retornam a operação após  análises requeridas para identificação das causas.  
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: as medidas implementadas estão explicitadas no indicador anterior 
(FREQ).  
 
 
  



 

 

5.4.1.3 Energia Interrompida –
 
É a energia não fornecida em conseqüência de interrupção de carga, motivada por eventos 
originados no sistema Chesf. Indica o montante equivalente de energia elétrica, em 
interrupções do fornecimento. 
 

 
a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações gerenciais 
para melhoria dos processos de operação e de manutenção.
 
b) Tipo: eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto 
 
c) Fórmula de cálculo: 
                                              ENES =

onde, 

 
P i  - Potência Interrompida no desligamento “i” 
Ti –Duração do desligamento “i”
 
Unidade dimensional: MWh. 
 
Interpretação: contabiliza o montante estimado da energia não suprida no período de observação.  
É calculada com  base  na  demanda  interrompida, multiplicada pela respectiva duração.
 
d) Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada pelos Centros 
Regionais de Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na Divisão 
de Gestão da Qualidade da Operação. Processamento de dados e informações realizado através de 
aplicativo computacional. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição:
Operação 
 
f) Resultado do indicador no exercício:

 

– ENES  

É a energia não fornecida em conseqüência de interrupção de carga, motivada por eventos 
originados no sistema Chesf. Indica o montante equivalente de energia elétrica, em 

 

a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações gerenciais 
para melhoria dos processos de operação e de manutenção. 

b) Tipo: eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor melhor”.  

ENES =  ∑   P i x T i 

Potência Interrompida no desligamento “i”  
Duração do desligamento “i” 

 

montante estimado da energia não suprida no período de observação.  
É calculada com  base  na  demanda  interrompida, multiplicada pela respectiva duração.

d) Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada pelos Centros 
is de Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na Divisão 

de Gestão da Qualidade da Operação. Processamento de dados e informações realizado através de 

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: DOGQ – Divisão de Gestão da Qualidade da 

f) Resultado do indicador no exercício: ENES =  5.031 MWh 
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É a energia não fornecida em conseqüência de interrupção de carga, motivada por eventos 
originados no sistema Chesf. Indica o montante equivalente de energia elétrica, em MWh, nas 

 

a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações gerenciais 

 

montante estimado da energia não suprida no período de observação.  
É calculada com  base  na  demanda  interrompida, multiplicada pela respectiva duração. 

d) Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada pelos Centros 
is de Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na Divisão 

de Gestão da Qualidade da Operação. Processamento de dados e informações realizado através de 

Divisão de Gestão da Qualidade da 
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Não é estabelecida uma Meta Limite para este indicador, porém, quanto menor, melhor. 
Indiretamente é retratado nos indicadores FREQ e DREQ. O índi
aos resultados obtidos nos índices FREQ e DREQ. 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: o indicador apresentou um desvio na manutenção da qualidade verificada 
anos.  
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: as medidas mencionadas para o indicador FREQ valem, também, 
para este indicador. 
 
5.4.1.4  Disponibilidade Operacional 
 
É a probabilidade de, num dado momento, o equipamento estar operando 
função – ou pronto para operar.

 

 

 
a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações 
para melhoria dos processos de operação e de manutenção.

 

Não é estabelecida uma Meta Limite para este indicador, porém, quanto menor, melhor. 
Indiretamente é retratado nos indicadores FREQ e DREQ. O índice ENES 2014 é proporcional 
aos resultados obtidos nos índices FREQ e DREQ.  

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: o indicador apresentou um desvio na manutenção da qualidade verificada 

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: as medidas mencionadas para o indicador FREQ valem, também, 

eracional – DO 

É a probabilidade de, num dado momento, o equipamento estar operando 
ou pronto para operar. 

a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações 
para melhoria dos processos de operação e de manutenção. 
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Não é estabelecida uma Meta Limite para este indicador, porém, quanto menor, melhor. 
ce ENES 2014 é proporcional 

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: o indicador apresentou um desvio na manutenção da qualidade verificada nos últimos 5 

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: as medidas mencionadas para o indicador FREQ valem, também, 

É a probabilidade de, num dado momento, o equipamento estar operando – desempenhando sua 

 

 

a) Utilidade: avaliar o desempenho da gestão da qualidade operacional e subsidiar ações gerenciais 
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b) Tipo: eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto maior, melhor”.  
 
c) Fórmula de cálculo: 
 
i) DO Linha de Transmissão – DISP. LT  
     

i) DO Linha de Transmissão – DISP. LT  

     

(%)100
)

100
(

)
100

(
(%).

1

1 x
Hp

EXTLTi
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LTDISP
N

i
i

N

i
i

∑

∑

=

==  

 

Onde: 

EXTLTi – Extensão total do circuito da Linha de Transmissão i (km); 

Hdi – Número de horas disponíveis do circuito da Linha de Transmissão  i; 

Hpi – Número de horas de existência do circuito da Linha de Transmissão i,  no 
período considerado; 

i - Contador do número de circuitos; 

N- Número Total de circuitos de linhas de transmissão. 

 

ii) DO Geração  - DLAP 

          

onde, 

P i – potência nominal da unidade i; 

HDi – quantidade de horas em que a unidade i esteve disponível para a Operação 
(independentemente de estar  operando ou não), durante o período considerado (os 12 
meses anteriores ao da referência); 

HP – quantidade de horas do período considerado (8.760 horas). 

 
d) Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada pelos Centros e 
Serviços Regionais de Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na 
Divisão de Gestão da Qualidade da Operação (para o Sistema de Transmissão) e Departamento de 
Manutenção da Geração (para Unidade Geradora). Processamento de dados e informações 
realizado através de aplicativo computacional. 
 
e) Áreas responsáveis pelo cálculo e/ou medição: 

DOGQ – Divisão de Gestão da Qualidade da Operação (para o Sistema de Transmissão) 
DMG – Departamento de Manutenção da Geração (para Unidade Geradora). 
 

100(%) •
•

•
=

∑

∑
PiHP

HDiPi
DLAP
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f) Resultado do indicador no exercício: 
    i) DISP. LT = 99,878%, superior à meta de 99,624% . 
    ii) DLAP = 84,15%, inferior à meta de 89,40%.  

 
A Meta para a Disponibilidade de LT (DISP. LT) de 99,624% foi estabelecida tomando como 
base os resultados históricos obtidos para as empresas do grupo Eletrobras. E a Meta para a 
Disponibilidade de Geração (DLAP) de 89,40% foi estabelecida tomando como base o plano de 
intervenções previsto para 2014, a taxa de falhas do histórico operacional e os índices obtidos nos 
últimos anos. Os resultados obtidos decorrem da contínua melhoria nos processos de manutenção 
e de operação, mediante a otimização das técnicas existentes e implementação de novas. 
Destacando-se: técnicas preditivas, como a gáscromatografia do óleo isolante dos transformadores 
e as inspeções termográficas em linhas de transmissão e subestações; continuidade da implantação 
de sistemas de supervisão, oscilografia, qualimetria e cadeias de proteção digitais, permitindo 
melhor desempenho; ampliação do nível de controlabilidade e observabilidade e teleassistência 
das instalações possibilitando  o controle à  distância, contribuindo com a agilidade da operação e 
redução de custos; continuidade do processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade 
no segmento da Operação e da Manutenção 

 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: Além da digitalização da usina Paulo Afonso II e da modernização dos geradores das 
máquinas da usina de Paulo Afonso I e das máquinas 1 a 4 da usina de Paulo Afonso II, que se 
alongaram além do previsto, houve a queima do mancal de escora da máquina 2 da usina de Xingó 
e da máquina 3 da usina de Paulo Afonso IV. 
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: Com relação ao problema do mancal de escora das máquinas da 
usina de Xingó, está em andamento um contrato de modernização desse elemento, que consta da 
substituição das sapatas, anéis elásticos de apoio de todas as máquinas e do conjunto reserva. 
 
As máquinas da usina de Paulo Afonso IV deverão ser submetidas à substituição de todas as 
placas de apoio das sapatas do mancal de escora, a exemplo do que está sendo feito na máquina 3. 
Essas placas foram fabricadas para nivelamento das sapatas do mancal de escora na época da 
montagem e, devido à perda da verticalidade e os sucessivos renivelamentos necessários para 
convivência com a reação álcalis-agregados presente no concreto usado na construção da Usina, 
elas (as placas) são inadequadas e provocam contato desuniforme entre as sapatas do mancal de 
escora e a superfície do espelho, produzindo pontos de sobreaquecimento. 
 
5.1.4.4  Número de Eventos com Interrupção de Carga na Rede Básica – NEIC-RB 
 
Corresponde ao número de desligamentos intempestivos na Rede Básica HP – quantidade de horas 
do período considerado (8.760 horas). 
 



 

 

 
a) Utilidade: avaliar a capacidade da Rede Básica em suportar contingências sem interrupção de 
fornecimento de energia elétrica aos consumidores.
 
b) Tipo: eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor, melhor”.
 
c) Fórmula de cálculo: EIC-RB 
 
d) Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada pelos Centros e 
Serviços Regionais de Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na 
Divisão de Gestão da Qualidade da Operação (para o Sistema de Transmissão).
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição:
DOGQ – Divisão de Gestão da Qualidade da Operação (para o
 
f) Resultado do indicador no exercício:
NEIC-RB = 25 eventos registrados em 2014. 
 
O índice observado em 2014 representa o melhor resultado do histórico 2010
meta estabalecida para 2014, que era melhorar em 
2013. 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: os desligamentos causados por falhas em equipamentos são os que mais impactam 
neste indicador que só retornam a operação após  análises requeridas para identificação das causas. 
    
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: as medidas implementadas estão explicitadas no ind
 
Comentários   
 
Alguns dos indicadores apresentados apontam para um resultado atípico em relação a tendência de 
melhoria que vinha sendo apresentada na qualidade de atendimento pela Chesf em relação ao ano 
anterior e ao histórico dos últimos 

 

a) Utilidade: avaliar a capacidade da Rede Básica em suportar contingências sem interrupção de 
fornecimento de energia elétrica aos consumidores. 

esultado do indicador “quanto menor, melhor”. 

RB - nº de perturbações na Rede Básica com corte de carga.

d) Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada pelos Centros e 
Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na 

Divisão de Gestão da Qualidade da Operação (para o Sistema de Transmissão).

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 
Divisão de Gestão da Qualidade da Operação (para o Sistema de Transmissão).

f) Resultado do indicador no exercício:  
RB = 25 eventos registrados em 2014.  

O índice observado em 2014 representa o melhor resultado do histórico 2010
meta estabalecida para 2014, que era melhorar em 10% o índice NEIC-

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
os desligamentos causados por falhas em equipamentos são os que mais impactam 

etornam a operação após  análises requeridas para identificação das causas. 

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: as medidas implementadas estão explicitadas no ind

Alguns dos indicadores apresentados apontam para um resultado atípico em relação a tendência de 
melhoria que vinha sendo apresentada na qualidade de atendimento pela Chesf em relação ao ano 
anterior e ao histórico dos últimos cinco anos. Tal resultado indica a necessidade de um reforço 
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a) Utilidade: avaliar a capacidade da Rede Básica em suportar contingências sem interrupção de 

 

nº de perturbações na Rede Básica com corte de carga. 

d) Método de aferição: registro de eventos realizado de forma descentralizada pelos Centros e 
Operação, com consistência e validação realizadas de forma centralizada na 

Divisão de Gestão da Qualidade da Operação (para o Sistema de Transmissão). 

Sistema de Transmissão). 

O índice observado em 2014 representa o melhor resultado do histórico 2010-2014,  superando a 
RB, em relação ao ano 

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
os desligamentos causados por falhas em equipamentos são os que mais impactam 

etornam a operação após  análises requeridas para identificação das causas.  

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: as medidas implementadas estão explicitadas no indicador FREQ.  

Alguns dos indicadores apresentados apontam para um resultado atípico em relação a tendência de 
melhoria que vinha sendo apresentada na qualidade de atendimento pela Chesf em relação ao ano 

cinco anos. Tal resultado indica a necessidade de um reforço 
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nas ações de bloqueio implementadas no âmbito da Chesf, no sentido de reduzir as ocorrências e 
sua repercussão. As diretrizes neste sentido permanecem, objetivando a melhoria contínua do 
nível de atendimento. 
 
Em 2014, as áreas de manutenção e operação da Chesf continuaram investindo em seus programas 
de capacitação de recursos humanos, no aprimoramento dos instrumentos de planejamento de 
intervenções e na implementação de novas técnicas e processos de manutenção em equipamentos, 
linhas de transmissão e dispositivos de proteção, controle e supervisão.  
 
Ressaltam-se as constantes melhorias implementadas nos sistemas de transmissão e geração, com 
a substituição de equipamentos obsoletos, digitalização de sistemas de proteção e instalação de 
dispositivos de supervisão e controle do sistema eletroenergético, bem como a modernização dos 
Centros de Operação, com a ampliação de novos recursos para monitoramento do sistema e da 
disponibilização de funções avançadas, tais como estimador de estado e sistema de tratamento de 
alarmes. 
 
Especificamente na área de linhas de transmissão, tem-se obtido diminuição nas interrupções das 
Linhas de Transmissão que melhoraram sua disponibilidade ao longo do ano de 2014 As ações 
como a instalação de isoladores resistentes a impacto nas áreas de vandalismo, de isoladores 
poliméricos em áreas de poluição, do controle da vegetação na faixa de servidão e  programa de 
revitalização de linhas de transmissão ajudaram no resultado deste indicador. 
 
Na área de operação, destaca-se a manutenção da certificação na NBR ISO 9001:2008 dos 
processos da operação, abrangendo todas as Usinas, Subestações, Centros de Operação e Órgãos 
Executivos e Normativos.  
 
Na área de telecomunicações, destaca-se a renovação da certificação na NBR ISO 9001:2008 dos 
processos de Supervisão, Controle, Comando e Execução da operação dos Sistemas de 
Telecomunicações da CHESF e Centro de Operação e Supervisão de Telecomunicações - CSTL, 
abrangendo todas as instalações e elementos de rede vinculados e a ampliação da capacidade e 
confiabilidade do backbone de telecomunicação com integração de 537 km de cabos OPGW em 
diferentes trechos do sistema. 
 
Na área de Manutenção da Geração foram certificados na NBR ISO 9001:2008 a Divisão 
Regional de Manuteção da Usina de Sobradinho, o Serviço de Manutenção de Xingó e o Serviço 
de Manutenção de Itaparica. A Usina de Xingó foi certifica pela OSHAS 18001. 
 
Na área de Manutenção de Linhas de Transmissão foi certificado na NBR ISO 9001:2008  o 
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Aracaju (SSMA-LT) e Serviço de 
Manutenção de Linhas de Transmissão de Teresina (SOML). Foram mantidos os certificados do 
Departamento de Manutenção de Linhas (DML) e suas Divisões (DODL e DOML), do Serviço de 
Manutenção de Linhas de Transmissão de Paulo Afonso (SPML), do Serviço de Manutenção de 
Linhas de Transmissão de Salvador (SSLS) , do Serviço de Manutenção de Milagres (SNMM) e 
do Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Sobradinho (SBML). 
 
Na área de Manutenção de Subestações foram certificados na NBR ISO 9001:2008 o Serviço de 
Manutenção de Milagres (SNMM) e o Serviço de Manutenção de Subestações Sul (SSSS). Foi 
mantida a certificação na NBR ISO 9001:2008 o Serviço de Manutenção de Subestações do 
Recife (SLSR), o Serviço de Manutenção de Rio Largo (SLML), o Serviço de Manutenção de 
Angelim (SLMA), o Serviço de Manutenção de Subestações de Fortaleza (SNSF), o Serviço de 
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Manutenção de Aracajú (SSMA), o Serviço de Manutenção de Funil (SSMF), o Serviço de 
Manutenção de Subestações de Paulo Afonso (SPMS), o Serviço de Manutenção de Subestações 
de Sobradinho (SBMS), o Centro de Análise e Manutenção de Óleos (COAM), o Centro de 
Ensaios Elétricos do Sistema de Transmissão (COES), o Centro de Reparo de Equipamentos de 
Subestação (CORE) e o Departamento de Manutenção de Subestações (DMS). 
 
 
5.4.2. Indicadores da Administração 
 
5.4.2.1 Comprometimento da Receita Operacional Líquida com as Despesas de Pessoal 
Indica a parcela da receita líquida da Companhia destinada aos gastos com os empregados. 
 

 
 
 
a) Utilidade:  
    Acompanhar o percentual do comprometimento da Receita Operacional Líquida com relação às 
Despesas com Pessoal. 
 
b) Fórmula de cálculo:  
(Despesas com Pessoal / Receita Operacional líquida) x 100 

 
  
d) Método de aferição;  
    Sistema de Contabilidade - SCON. 
 
e) Área responsável pela medição:  
    Diretoria Econômico – Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 24,5%  
   Redução de 12,6 pontos percentuais em relação ao resultado do ano anterior (37,1%). 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador:  
    Redução da receita operacional líquida (-13,1%); 

Redução de 42,7% nos custos e despesas com pessoal, em razão do Plano de Incentivo ao 
Desligamento Voluntario – PIDV realizado em 2013. com o desligamento de 1.326 
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empregados, contemplando todas as despesas de folha de pagamento e indenizações vinculada 
ao plano. 
 

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: não se aplica 
 
5.4.3. Indicadores Econômico-Financeiros 
 
Em 2014, a Diretoria Econômico-Financeira deu continuidade às estratégias de aplicação eficiente 
dos recursos excedentes de caixa, adequação do perfil geral da dívida à capacidade de geração 
interna de caixa, planejamento tributário ativo e controle orçamentário rigoroso de custos e 
despesas gerenciáveis. Essas ações alinhadas aos esforços empresariais na gestão dos negócios de 
energia permitiram à Companhia manter bons indicadores de eficiência e produtividade. 
 
5.4.3.1. Margem Líquida 
 
Este indicador tem por objetivo medir a eficiência dos negócios da Empresa e é determinado pela 
relação entre o lucro líquido e as receitas operacionais líquidas.  
 
A redução na margem líquida, ocorrida ao longo do exercício de 2014, deveu-se ao prejuízo 
apurado em razão, principalmente, da reversão para o resultado dos créditos fiscais diferidos 
relativos ao Imposto de Renda e a Contribuição Social em razão da ocorrência de 3 (três) anos de 
prejuízos fiscais consecutivos. 
 

 

 
 
a) Utilidade:  
    Acompanhar o percentual de lucratividade sobre as vendas. 
 
b) Tipo:  
     Eficiência. 
 
c) Fórmula de cálculo:  
(Lucro (Prejuízo) líquido do exercício ÷ Vendas líquidas) x 100 
 
d) Método de aferição;  
    Sistema de Contabilidade - SCON. 

22,17 14,23
0,60

-31,37

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

Margem Líquida %
(Lucro (Prejuízo) líquido / Receita Operacional Líquida)
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e) Área responsável pela medição:  
    Diretoria Econômico – Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: -31,37%  
    Redução de 20 pontos percentuais em relação ao resultado do ano anterior (-11,37%). 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador:  

Redução nas tarifas de energia referente aos contratos de concessão renovados em 2012.  
Reversão para o resultado do montante de R$ 1.777.967 milhões, referente aos créditos fiscais 
relativos ao Imposto de Renda e a Contribuição Social. 

 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: Não se aplica.  
 
 
5.4.3.2. Giro sobre o Ativo Operacional Líquido 
 
Este indicador determina o número de vezes que o ativo girou (produtividade) em relação às 
receitas geradas, sendo representado pela relação entre a Receita Operacional Líquida e o Ativo 
Operacional Líquido. O comportamento desse indicador, ao longo do ano, é sempre linear e 
ascendente por envolver, em seu cálculo, elementos de comportamento dinâmico (receitas) e 
estático (ativos).  
 

 

 
 
 
a) Utilidade:  
    Acompanhar o número de vezes que o ativo girou em relação às vendas realizadas. 
 
b) Tipo:  
     Eficiência. 
 
c) Fórmula de cálculo:  
     Receita Operacional Líquida ÷ Ativo Operacional Líquido 
 

0,070 

0,135 

0,202 

0,329 

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

Giro do Ativo Operacional
(Receita Operacional Líquida / Ativo Operacional Líquido)
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d) Método de aferição: 
    Sistema de Contabilidade - SCON; 
 
e) Área responsável pela medição:  
     Diretoria Econômico-Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 0,329 vezes. 
    Redução de 0,006 pontos em relação ao ano anterior (0,335 vezes em 2013). 
   
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador:  

Redução da receita operacional líquida (13,1%), decorrente da variação negativa de 9,7% na 
receita de fornecimento/suprimento de energia elétrica e de 77,4% na receita de 
comercialização de energia no mercado de curto prazo; 
Redução do Ativo Operacional (11,68%), decorrente principalmente da reversão de créditos 
tributários diferidos.      

 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis:  
Não se aplica.  
 
 
5.4.3.3. Alavancagem Financeira 
 
Este indicador visa mostrar o índice de participação do Capital de Terceiros no financiamento do 
Ativo Operacional e reflete a estratégia financeira adotada pela Companhia. Ao longo do 
exercício, este índice manteve uma tendência estável, tendo um ligeiro crescimento, no quarto 
trimestre de 2014. 
 

 

 
 
a) Utilidade:  
    Medir a participação do Capital de Terceiros na estrutura de capital da Empresa. 
 
b) Tipo:  
     Eficiência dos recursos aplicados. 
 

1,117 1,115 1,116
1,136

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

Alavancagem Financeira
(Ativo Operacional Líquido / Patrimônio Líquido)
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c) Fórmula de cálculo:  
    (Ativo Operacional ÷ Patrimônio Líquido)  
d) Método de aferição; 
    Sistema de Contabilidade - SCON; 
 
e) Área responsável pela medição:  
    Diretoria Econômico-Financeira. 
 
f)  Resultado do indicador no exercício: 1,136 vezes. 
     Aumento de 0,053 pontos percentuais em relação ao ano anterior (1,083 vezes em 2013). 
     
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: 

Redução do Ativo Operacional Líquido decorrente principalmente pela reversão dos créditos 
tributários; 
Redução do Patrimônio Líquido decorrente dos efeitos da reversão dos créditos tributários e de 
ajuste atuarial de benefício pós-emprego; 
Aumento do endividamento bruto, que inclui os juros e o principal da dívida com a Eletrobras e 
instituições financeiras. 

 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis:  
Não se aplica. 
 
 
5.4.3.4. Retorno do Patrimônio Líquido 
 
Este indicador determina o retorno do capital do acionista e reflete o resultado das estratégias 
adotadas pela Companhia nas áreas operacional, de financiamento e de investimento. Seu valor é 
função do produto dos determinantes, Margem Líquida, Giro do Ativo Operacional e 
Alavancagem Financeira.  

 

 

 
a) Utilidade:  
     Medir o retorno propiciado pela Companhia ao capital investido pelos acionistas. 
b) Tipo:  

1,74 2,15 0,15

-11,72

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

Retorno Patrimônio Líquido
(Margem x Giro x Alavancagem)
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     Eficiência. 
c) Fórmula de cálculo:  
     Margem x Giro x Alavancagem. 
 
d) Método de aferição: 
     Sistema de Contabilidade - SCON 
 
e) Área responsável pela medição:  
    Diretoria Econômico-Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: -11,72% 
   Redução de 7,58 pontos percentuais em relação ao ano anterior (-4,14%). 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste       
indicador: 

Redução do Ativo Operacional Líquido decorrente, principalmente, da reversão dos créditos 
tributários; 
Redução do Patrimônio Líquido decorrente dos efeitos da reversão dos créditos tributários e de 
ajuste atuarial de benefício pós-emprego; 
Aumento do endividamento bruto, que inclui os juros e o principal da dívida com a Eletrobras e 
instituições financeiras.      

 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis:     
  Não se aplica.  
 
5.4.4. Indicador Ambiental 
 
5.4.4.1 Atendimento às condicionantes para Renovação de Licenças de Operação - RLO  
 
Indica o percentual de condicionantes atendidas referentes às Renovações de Licença de Operação 
– RLO solicitadas e/ou obtidas em relação ao número total de condicionantes contidas nas 
Licenças de Operação com renovação solicitada e/ou obtida no ano de 2014.  
Este indicador passou a compor o Relatório de Gestão da Chesf, a partir do ano de 2007, em 
atendimento ao item 2.1.1 do Acórdão no 120/2007 do Tribunal de Contas da União - TCU. 
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a) Utilidade: 
 Este indicador é usado para acompanhar o desempenho da Chesf na execução das ações 

ambientais estabelecidas pelos Órgãos Licenciadores Ambientais – OLA nas Licenças de 
Operação – LO dos empreendimentos.  

 
b) Tipo de indicador: 

 É um indicador de eficácia, demonstrando o atendimento, pela Chesf, a uma conformidade 
legal resultante do processo de Licenciamento Ambiental dos empreendimentos em 
operação, considerando os prazos de vigência das Licenças de Operação – LO emitidas 
pelos Órgãos Licenciadores Ambientais – OLA e os prazos para o atendimento às 
respectivas condicionantes. 

 
c) Fórmula de cálculo: 
 
               CA 
IAC = -------------  x 100 
               TC 
 
onde, 
 
IAC = Índice de Atendimento às Condicionantes no ano. 
 
CA = Número de condicionantes atendidas referentes às Renovações de Licença de Operação – 

RLO solicitadas e/ou obtidas no ano. 
 
TC = Número total de condicionantes contidas nas Licenças de Operação com renovação 

solicitada e/ou obtida no ano. 
 
 
d) Método de aferição: 
 As informações referentes ao atendimento às condicionantes são registradas periodicamente 

no Sistema de Informações por técnicos responsáveis pelos respectivos empreendimentos 
atribuídos à Divisão de Meio Ambiente de Geração – DEMG, Divisão de Meio Ambiente de 
Transmissão – DEMT e a Divisão de Meio Ambiente de Apoio a Gestão - DEAG. Este 
sistema permite a emissão de consultas e relatórios com informações do processo de 
Licenciamento Ambiental e a situação de cada condicionante.  

 
e) Área responsável pelo indicador: 
    Departamento de Meio Ambiente - DMA. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: IAC = 79,80 %  
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado: 

 O Sistema de Gestão Ambiental da Chesf tem sido aperfeiçoado nos últimos anos, 
entretanto, há de se considerar que o processo de gestão ambiental sofre impacto de 
variáveis intervenientes, a exemplo das discussões de prazos e escopo das ações definidas 
pelos Órgãos Licenciadores Ambientais (OLA) nas condicionantes de cada Licença de 
Operação (LO). Tais fatores interferem e provocam, em alguns casos, diversos tipos de 
atrasos nos processos iniciais das ações requeridas ao atendimento das condicionantes 
ambientais.  

 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 

insucesso neste indicador e quem são os responsáveis: 
O projeto de Pesquisa & Desenvolvimento que encontra-se em processo de implementação 
auxiliará o aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Ambiental e será um elemento de 
integração de informações, inclusão de informações georreferenciadas e, portanto apoiará a 



 

 

gestão dos processos ambientais e sócio
implantação e operação, principalmente no atendimento às condicionantes das licença
ambientais. 

 
5.5  Informações sobre custos de produtos e serviços

 

 
 
Os custos e despesas operacionais somaram R$ 3.384,4 milhões em 2014, apresentando uma
redução de 36,3% em relação ao ano anterior. Esta redução reflete, principalmente, as seguintes
variações: redução de 42,8% nos custos e despesas com pessoal, em razão do Plano de Incentivo
ao Desligamento Voluntário –
para produção de energia em decorrência da redução na geração térmica de 
28,6% em provisão/reversão impairment; e uma variação de R$ 493,8 milhões em
provisão/reversão para perdas na realização de investimento, em função das resoluções 642 e 643
da Aneel. A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de +
2014. 
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Os custos e despesas operacionais somaram R$ 3.384,4 milhões em 2014, apresentando uma 
redução de 36,3% em relação ao ano anterior. Esta redução reflete, principalmente, as seguintes 
variações: redução de 42,8% nos custos e despesas com pessoal, em razão do Plano de Incentivo 
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provisão/reversão para perdas na realização de investimento, em função das resoluções 642 e 643 

4,5%, no período 2010 a 

3.384 

2014



  89 

 

 

 
5.6 Unidades que tenham firmado Termo de Parceria nos Termos da Lei 9.790/99 
 
5.6.1 Valores repassados em razão de termos de parceria firmados 
 
Quadro B.61.2.2 – Dados agregados dos Termos de Parceria de exercícios antecedentes ao de 

referência 

Exercícios Quantidade de Termos Vigentes 
Montante Repassado no Exercício 

(em R$ 1,00) 

2013 0 0,00  

2012 1 0,00  

Fonte: Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, 9319818, 9319730 e 9319795, além 
de questionários respondidos pelos administradores dos instrumentos de transferência 

 

 
  

DESCRIÇÃO

 Energia elétrica comprada para revenda (620.038)            (682.356)           (19.058)             90,9             32,5              
 Encargos de uso da rede elétrica (732.110)            (796.324)           (867.885)           91,9             0,8                
 Pessoal (870.812)            (1.521.820)        (852.540)           57,2             1,0                

 Mater ial (25.571)              (25.029)             (26.782)             102,2           1,0                
 Combustíveis para a produção de energia (362.811)            (730.443)           (2.522)               49,7             143,9            
 Serviço de terceiros (197.802)            (177.617)           (192.444)           111,4           1,0                
 Provisão (Reversão) para contingências (155.666)            (40.613)             (209.193)           383,3           0,7                

 Provisão Impairment (443.197)            (620.274)           -                    71,5             -
 Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos (12.055)              (19.504)             (240.074)           61,8             0,1                
 Benefíc ios pós-emprego (105.121)            (110.199)           (30.651)             95,4             3,4                
 Depreciação e amortização (105.226)            (104.645)           (408.878)           100,6           0,3                

 Provisão (reversão) contrato oneroso 1 .319.527          869.305            (711.375)           151,8           (1,9)              
 Custo de construção (984.827)            (939.590)           (603.420)           104,8           1,6                
  Outras (87.568)              (409.857)           (298.061)           21,4             0,3                

 TOTAL (3 .383.277)         (5.308.966)        (4.462.883)        63,7             0,8                

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DE 2012 A 2014

Economia 
Total em 
2014 com 
base em 

2013

Economia 
Total em 
2014 com 

base em 2012

CUSTO TOTAL 
2 014

CUSTO TOTAL 
2013

CUSTO T OTAL 
2012
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FIN ANCEIRA 
 
6.1. Programação e execução das despesas 
 
6.1.1 Programação das despesas 
 
                                           Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária: CHESF Código UO: 32226 UGO: 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 
Contingência 4 – Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização 
da Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL  1.840.606.084       

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares         

Especiais 
Abertos         

Reabertos         

Extraordinários 
Abertos  128.500.000       

Reabertos         

Créditos Cancelados         

Outras Operações         

Dotação final 2014 (A)  1.969.106.084       

Dotação final 2013(B)  1.641.696.093       

Variação (A/B-1)*100  19,94%       
NÃO SE APLICA “1 – Pessoal e Encargos Sociais”, “2 – Juros e Encargos da Dívida”, “3 – Outras Despesas 
Correntes”, “5 – Inversões Financeiras”, “6 – Amortização da Dìvida” e “9 – Reserva de Contingência”. A Chesf, por 
ser uma empresa estatal com recursos próprios, não utiliza o Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal - SIAFI, por tratar-se de um sistema que processa e controla a execução orçamentária e financeira, 
patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública Direta Federal, das autarquias, fundações e empresas 
públicas federais e das sociedades de economia mista que estiverem contempladas no Orçamento Fiscal e/ou no 
Orçamento da Seguridade Social da União, tendo apenas seu Orçamento de Investimento aprovado por LOA. 
 
6.1.1.1  Análise Crítica  
 
O valor global do Orçamento de Investimento da Chesf, aprovado na Lei Orçamentária Anual - 
LOA 2014, foi de R$ 1.840.606.084. 
 
Para adequação ao real cronograma de execução do plano de obras dos parques eólicos da Chesf, o 
Orçamento de Investimento sofreu suplementação, aprovada na Medida Provisória nº 666, de 
30/12/2014, ficando o valor global em R$ 1.969.106.084.. 
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6.1.2  Realização da Despesa 

 
Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total 

Unidade Orçamentária: CHESF  Código UO: 32226 UGO: 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Equipamentos  561.978.114  646.097.397  561.978.114  646.097.397      561.978.114  646.097.397  

Construção Civil 158.307.237  183.277.679  158.307.237  183.277.679      158.307.237  183.277.679  

Montagem 
Eletromecânica 63.996.787  47.727.412  63.996.787  47.727.412  

    

63.996.787  47.727.412  

Demais 453.357.944  513.914.451  453.357.944  513.914.451      453.357.944  513.914.451  

NÃO SE APLICA “Despesas Correntes”, “Despesas de Capital – Inversões Financeiras” e “Despesas de Capital – 
Amortização da Dívida”. A Chesf não possui créditos registrados no SIAFI, apenas tem o seu Orçamento de 
Investimento aprovado por LOA. 

 
          Quadro A.6.1.3.4 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos Originários 

Unidade Orçamentária: CHESF  Código UO: 32226 UGO: 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 
Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Equipamentos  561.978.114  646.097.397  561.978.114 646.097.397      561.978.114  646.097.397  

Construção Civil 158.307.237  183.277.679  158.307.237 183.277.679      158.307.237  183.277.679  

Montagem Eletromecânica 63.996.787  47.727.412  63.996.787 47.727.412      63.996.787  47.727.412  

Demais 453.357.944  513.914.451  453.357.944 513.914.451      453.357.944  513.914.451  

NÃO SE APLICA “Despesas Correntes”, “Despesas de Capital – Inversões Financeiras” e “Despesas de Capital – 
Amortização da Dívida”. A Chesf não possui créditos registrados no SIAFI, apenas tem o seu Orçamento de 
Investimento aprovado por LOA. 
 
6.1.2.1 Análise Crítica da Realização da Despesa 
 
A Chesf, por ser uma empresa estatal federal com recursos próprios, não utiliza o Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, por tratar-se de um sistema 
que processa e controla a execução orçamentária e financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da 
Administração Pública Direta Federal, das autarquias, fundações e empresas públicas federais e 
das sociedades de economia mista que estiverem contempladas no Orçamento Fiscal e/ou no 
Orçamento da Seguridade Social da União, tendo apenas seu Orçamento de Investimento 
aprovado por LOA. 
 
O valor global do Orçamento de Investimento da Chesf, aprovado na Lei Orçamentária Anual - 
LOA 2014, foi de R$ 1.840.606.084. 
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Para adequação ao real cronograma de execução do plano de obras dos parques eólicos da Chesf, o 
Orçamento de Investimento sofreu suplementação, aprovada na Medida Provisória nº 666, de 
30/12/2014, ficando o valor global em R$ 1.969.106.084.. 
 
Os principais elementos de despesa do grupo de Investimento são: Aquisição de Equipamentos, 
Serviços de Construção Civil, e Serviços de Montagem Eletromecânica, devido às características 
próprias do negócio da Chesf: geração e transmissão de energia elétrica. 

 
6.2. Despesas com ações de publicidade e propaganda 

 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Institucional * 2.219.080 2.219.080 

Legal * 3.257.460 3.257.460 

Mercadológica * 0 0 

Utilidade pública * 233.383 233.383 

* A Chesf não recebe recursos da União, não tendo, portanto, seu orçamento de custeio aprovado na LOA, 
e sim no Programa de Dispêndios Globais - PDG (aprovado através de Decreto). Apenas o seu Orçamento 
de Investimento é aprovado por LOA. 
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6.3. Transferência de Recursos 
 
6.3.1 Relação de Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 
 

Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/0001-16 UG/GESTÃO: 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No Exercício 

Acumulado 
até o 
Exercício 

Início Fim 

3 CVNE082009331000 77076800001-27 20.894,00  0,00  0,00  20.894,00  30/12/2009 30/05/2015 4 

3 CVNE082009332000 76808460001-69 25.174,00  0,00  0,00  25.174,00  30/12/2009 30/12/2014 4 

3 CVNE082011367000 76552770001-00 16.557,50  0,00  0,00  16.557,50  28/12/2011 26/12/2016 1 

3 CVNE082011368000 76839560001-84 34.924,00  0,00  0,00  34.924,00  28/12/2011 26/12/2016 1 

3 CVNE922009521000 3480030041-08 6.954.039,00  0,00  800.000,00  5.800.000,00  28/12/2009 28/12/2016 1 

3 CVNE922009710000 60350730001-03 9.457.505,00  0,00  0,00  9.450.451,00  30/12/2009 31/12/2014 1 

3 CVNE922011760000 29786210001-70 300.000,00  0,00  62.960,00  300.000,00  29/12/2011 29/01/2015 4 

1 CVNE922012686000 79545630001-68 500.000,00  400.000,00  0,00  500.000,00  28/12/2012 28/12/2015 1 
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1 CVNE922013138000 123420470001-12 379.794,39  0,00  123.063,34  189.897,19  26/09/2013 26/02/2016 1 

1 CVNE922013389000 241297440001-79 80.892,04  0,00  80.892,04  80.892,04  30/12/2013 30/05/2015 4 

3 CVNE922013448000 46384480001-96 399.994,35  0,00  199.997,18  199.997,18  30/12/2013 30/05/2016 1 

1 CVNE922014168000 421601920001-43 597.437.898,00  8.593.764,64  24.258.388,28  24.258.388,28  29/07/2014 29/07/2019 1 

3 CVNI922013030000 3998570001-26 150.619.639,00  0,00  30.770.527,80  58.234.083,80  20/03/2013 20/04/2016 1 

3 CVNI922013435000 139156400001-73 4.151.675,70  0,00  3.426.837,86  3.426.837,86  30/12/2013 30/05/2016 1 

LEGENDA 
Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte:  Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, 9319818, 9319730 e 9319795, além de questionários respondidos pelos administradores dos 
instrumentos de transferência 
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6.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências  Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios 
 
                              
                                       Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 
 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/0001-16 

UG/GESTÃO:   

Modalidade 

Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada 
Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de 
Celebração do Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 1 3 1        81.964.695,03       110.022.839,91         91.085.461,41  

Contrato de Repasse 
 

      

Termo de Cooperação 0 3 2        35.397.664,84         47.757.913,63         56.943.186,73  

Termo de Compromisso 
 

      

Totais 1 6 3      117.362.359,87       157.780.753,54       148.028.648,14  

Fonte:   Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, 9319818, 9319730 e 9319795, além de questionários respondidos pelos administradores dos 
instrumentos de transferência 
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6.3.3 – Informações sobre a Prestação de Contas relativa aos Convênios e Contratos de Repasse 
 

Quadro A.6.5.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na 
modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 

Unidade Concedente 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco     

CNPJ: 33.541.368/0001-16 UG/GESTÃO:     

Exercício da 
Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Contratos de Repasse 

2014 
Contas Prestadas 

Quantidade 2 0 

Montante Repassado 427.676.321,08  0,00  

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0,00  0,00  

2013 
Contas Prestadas 

Quantidade 2 0 

Montante Repassado 1.106.938,83  0,00  

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0,00  0,00  

2012 
Contas Prestadas 

Quantidade 1 0 

Montante Repassado 63.812,99  0,00  

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0,00  0,00  

Anteriores a 
2012 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0,00  0,00  

Fonte:   Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, 9319818, 9319730 e 
9319795, além de questionários respondidos pelos administradores dos instrumentos de transferência 
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6.3.4  Informações sobre a análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse 
 

                                     Quadro A.6.5.4 – Visão geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ:  33.541.368/0001-16 UG/GESTÃO: 

Exercício da 
Prestação das 
Contas Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios Contratos de Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas 2   

Com Prazo de Análise ainda 
não Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada 1   

Quantidade Reprovada 0   

Quantidade de TCE 0   

Montante Repassado (R$) 427.593.785,08    

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 1   

Montante Repassado (R$) 82.536,00    

Com Prazo de Análise 
Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada 0   

Quantidade Reprovada 0   

Quantidade de TCE 0   

Montante Repassado (R$) 0,00    

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 0   

Montante Repassado (R$) 0,00    

2013 

Quantidade de contas prestadas 2   

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada 2   

Quantidade Reprovada 0   

Quantidade de TCE 0   
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Montante repassado 1.106.938,83    

Contas NÃO Analisadas 

Quantidade 0   

Montante repassado (R$) 0,00    

2012 

Quantidade de Contas Prestadas 1   

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 1   

Quantidade Reprovada 0   

Quantidade de TCE 0   

Montante Repassado 63.812,99    

Contas NÃO Analisadas 

Quantidade 0   

Montante Repassado  0,00    

Exercício 
Anterior a 
2012 Contas NÃO Analisadas 

Quantidade     

Montante Repassado     

Fonte:   Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, 9319818, 9319730 e 9319795, além de questionários respondidos pelos administradores dos instrumentos de 
transferência 
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6.3.5 Análise Crítica 
 
a) Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de contas inadimplente; 
Como para o ano de 2014 não foram registrados instrumentos com a situação de “Inadimplente”, 
não houve, por esta razão, medidas a serem tomadas. 
 
b) Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos 
transferidos nos três últimos exercícios; 
A Chesf não identificou oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos 
transferidos nos três últimos anos. 
 
c) Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos regulamentares no 
decorrer dos últimos exercícios; 
A Chesf recebeu as duas prestações de contas programadas para o ano de 2014, com todas as 
metas estabelecidas nos instrumentos de transferências cumpridas.   
 
d) Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas 
até 2014, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à 
disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto; 
A Chesf possui Plano de Ação, desde 2012, para instruir e capacitar os administradores de 
contratos e fiscais de serviços, em 2014, os investimentos foram voltados para reciclagem e 
instruções internas.  
 
e) Estruturas de controle definidas para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive, 
a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados; 
A companhia conta com núcleo de trabalho criado com objetivo de gerenciar as transferências da 
Chesf, agindo também como consultivo para áreas externas, que segue a legislação vigente, os 
instrumentos normativos e instrução interna. Esta determina procedimentos quanto ao 
acompanhamento da evolução das metas e dos objetivos pretendidos nos instrumentos de 
transferência, contemplando o registro do planejamento da fiscalização e o seu diligenciamento 
(inspeção “in loco”). 
 
f) Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução descentralizada das 
políticas públicas a cargo da UJ. 
Todos os Convênios e Termos de Cooperação, independentemente de serem vinculados a políticas 
públicas, tem sua efetividade avaliada pelo cumprimento dos seus planos de trabalho.  
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 
 
7.1. Estrutura de pessoal 
 
7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da UJ 
 

                              Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) não há 4.587 211 52 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  não há 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) não há 4.587 211 52 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão não há 4.587 211 52 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado não há 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório não há 0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas não há 0 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários não há 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública não há 0 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) não há 4.587 211 52 
Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 
 
A Companhia encerrou o exercício de 2014 com um quadro de pessoal de 4.587 empregados, 
sendo 927 mulheres e 3.660 homens, registrando o índice de turnover de 2,87%, resultado, 
principalmente, do desligamento de 52 empregados e da admissão de 211 novos empregados, 
sendo 207 selecionados no Concurso Público 2012 (vigente até junho de 2014) e 04 admissões por 
medida judicial. 
 
                               Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 1.116 3.471 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.116 3.471 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 1.116 3.471 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1.116 3.471 
Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 
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Para segregação do quadro de pessoal, o efetivo considerado para composição do quadro de 
pessoal da Área Meio da Companhia refere-se aos empregados lotados na Presidência, Diretoria 
Administrativa e Diretoria Econômico-Financeira, sendo considerado para a Área Fim os 
empregados lotados na Diretoria de Engenharia e Construção e Diretoria de Operação.  
 
 
Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções 
gratificadas da UJ  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 
Exercício 

Egressos 
no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 0 0 0 0 

1.1.Cargos Natureza Especial 

1.2.Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 

1.2.2.    Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 

1.2.4.    Sem Vínculo 

1.2.5.    Aposentados 

2.   Funções Gratificadas 

2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 408 378 108 91 

2.2.Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 408 378 108 91 

2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  408 378 108 91 

Fonte:  Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin e RN-11/2003-RH 67 – Funções Gratificadas 
 
Justificativa:  
Em 2014, observa-se que ainda sobre o impacto do PIDV continua ocorrendo uma dinâmica na 
movimentação de empregados em funções gratificadas.  
Não são computados os servidores investidos em caráter interino. 
 

Análise Crítica 
O exercício 2014, as informações referentes às Declarações de Imposto de Renda - IR dos 
empregados que ocupam função gratificada estão acessíveis para consulta, sendo controladas pelo 
indicador de entrega no Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin. Na Chesf, a 
responsabilidade pelo recebimento da Autorização de Acesso ao IR é da Divisão de Carreira e 
Remuneração – DACR (Gerente, Assessores e Secretárias) e da Divisão de Administração de 
Pessoal – DAPE (Diretores e Conselheiros). 
Os dossiês dos empregados, contendo as declarações ou autorizações de acesso, ficam arquivados 
na Divisão de Administração de Pessoal – DAPE, na Sede da Empresa, e nos Órgãos de Recursos 
Humanos nas Regionais. 
 
Providências adotadas pela Chesf em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de 
entregar a DBR: 
A investidura não é realizada, ocorrendo a devolução do Relatório de Ocorrência ao órgão 
emissor. 
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- Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a 
recepção das DBR: 
DACR e DAPE são responsáveis por receber o formulário de autorização eletrônica às 
informações constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil. 
 
- Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento: 
O gerenciamento é realizado por meio do Sistema Informatizado RHSin/Administração de 
Pessoal/Cadastro de Funcionários/Indicadores/Registro de Emprego/Indicador 25020. 
 
- Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da 
autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita Federal 
do Brasil, e como esse acesso se dá: 
A recepção de autorização de acesso eletrônico a DBR é feita em formulário, com a assinatura do 
empregado. É realizado o registro no RHSin/Administração de Pessoal/Cadastro de 
Funcionários/Indicadores/Registro de Emprego/Indicador 25020 e, posteriormente, encaminhado o 
Relatório de Ocorrência juntamente com o formulário de autorização de acesso a DBR, para 
arquivamento no dossiê do empregado. 
 
- Realização ou não de algum tipo de análise, pela Chesf, das DBR com o intuito do identificar 
eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida: 
Não é realizada esta análise. 
 
- Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das 
informações: 
O formulário de autorização de acesso eletrônico a DBR é arquivado no dossiê do empregado, em 
arquivo próprio do setor de pessoal da Empresa, com acesso restrito a empregados da área. 
 
Evidências de Análise Crítica: 
1. Resolução Normativa - 17/93 RH-17 - Investidura e Exoneração de Empregados em 
Função Gratificada na Companhia; 
2. Instrução Normativa - RH.01.003 - Investidura e Exoneração de Empregados em Função 
Gratificada na Companhia; 
3. Instruções Operacionais Padrão 002 – DACR - Análise e Acompanhamento de Investidura, 
Substituição, Exoneração e Patamar Mínimo; 
4. Formulário de Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física - TCU-IN67-2011; 
5. Termo de Compromisso DBR; 
 
7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho  
 
O Plano de Educação Corporativa da Chesf é modelado considerando o Planejamento 
Empresarial, como seu principal norteador estratégico, visando ao desenvolvimento das 
competências profissionais e gerenciais consideradas críticas ao enfrentamento dos desafios 
organizacionais apresentados. Além disso, são utilizadas outras diretrizes empresariais, como a 
orientação para a redução de custos e o aumento de receita, com vistas à definição das prioridades 
de desenvolvimento e capacitação do seu corpo funcional. 
 
Para a estruturação do Plano de Educação Corporativa, há um importante trabalho de diagnóstico 
das necessidades de aprendizagem, guiando a definição e a priorização das ações educacionais 
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necessárias ao desenvolvimento dos empregados de acordo com a sua trajetória profissional, com 
o seu desempenho (mensurado através do Sistema de Gestão do Desempenho – SGD) e com o 
planejamento estratégico da Companhia. 
 
Em 2014, foram computadas 797 ações educacionais, atendendo 3.545 empregados, representando 
80,40% do quadro de pessoal. Foram totalizadas 273.732 horas em ações educacionais, com 62,08 
horas de treinamento por empregado. Dessas, houve 57.393 horas em cursos de longa duração 
(MBA, especialização, mestrado e doutorado), patrocinados pela Chesf, beneficiando 218 
empregados. O total realizado foi R$ 4.179,8 mil, sendo que o investimento médio por empregado 
passou de R$ 718,26, em 2013, para R$ 948,02, em 2014. 
 
A alavancagem desse resultado em 2014 pode ser atribuída a vários fatores: 
 
• Redução do quadro de pessoal em 21% nesse período, em decorrência do Plano de Incentivo 

ao Desligamento Voluntário – PIDV de 2013, e pela necessidade de preparação dos 
empregados para assumir novas atribuições e enfrentar os desafios impostos pelo atual 
contexto empresarial. 

• Fortalecimento da parceria com a Universidade do Sistema Eletrobras – UNISE, que custeou 
várias ações educacionais com vagas para a Chesf, inclusive com a criação do polo Recife. 

• Uso de soluções criativas, como o incentivo à atuação do empregado educador, o uso de 
videoconferências, a ampliação do número de vagas por ação educacional, quando possível, e 
a maior divulgação do PEC. 

 
Em 2014, com foco no desenvolvimento de competências gerenciais, destaca-se a participação de 
empregados Chesf nas ações educacionais: Insighters, da Universidade da Experiência; APG 
Middle, da Amana-Key; e MBA em Liderança e Gestão, da Funcoge / Franklin Covey. Todas 
essas ações foram realizadas em parceria com a Eletrobras / Unise. Essa última ação teve início 
em 2013 e contou com 23 alunos da Empresa. 
 
Ainda em relação à Preparação Gerencial, foi realizada ação educacional específica para o gerente 
e assessor em primeira investidura. Em 2013, 66 empregados participaram da ação. Em 2014, a 
estrutura do curso foi alterada. A carga horária passou de 32 para 48 horas e contou com a 
participação de outros 66 novos gestores. 
 
Outro programa importante é o Vivendo e Aprendendo, cujo foco está na elevação da 
escolaridade. Ele teve início em 2008 e gradativamente alcançou todos os empregados que 
aceitaram, por adesão espontânea, participar do programa (Sede e Regionais). Ele é realizado nas 
instalações da empresa e em horário do expediente, abrangendo as áreas de Paulo Afonso, Xingó, 
Sobradinho, Recife, Funil Camaçari, Teresina e Guadalupe. O ano de 2014 foi de grandes 
resultados. Houve a conclusão do Ensino Fundamental nas turmas de: Camaçari, Sobradinho, 
Xingó, Paulo Afonso, Milagres e Guadalupe. Também, para o Ensino Médio, uma turma em Paulo 
Afonso e Xingó e outra em Sobradinho. 
 
Assim, o Vivendo e Aprendendo se destaca como uma importante ação educacional com ênfase na 
Responsabilidade Social Empresarial, ao viabilizar a inclusão dos seus empregados no mundo 
letrado. 
 
Em 2014, também foram realizadas outras ações educativas de cunho técnico, voltadas aos 
negócios da empresa, tais como: Formação de Operadores, Formação Técnica de Eletricistas e 
Analistas de Linha de Transmissão, Regulação da Transmissão de Energia Elétrica, SAGE Básico, 
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Configuração de SAGE, Programa ANAFAS, Tecnologia de Filtragem Hidráulica, Sistema de 
Regulação para Geração de Energia, Inspeção em Isoladores Poliméricos, Vibrações Eólicas, 
Inspeção Termográfica com Gimbal, Inspeção em Vasos de Pressão, Obras sobre Solos Moles, 
Telemetria, Aperfeiçoamento em Baterias e Sistemas Retificadores, Cálculo da Incerteza da 
Medição, Básico de Proteção e Automação, Projeto de Cabeamento Estruturado, Manutenção em 
Subestações Energizadas, Retificadores Móveis, Arquitetura de Sistemas Digitais, Compensadores 
Síncronos, Pintura e Proteção Anticorrosiva, Instalação e Remoção de Esferas de Sinalização, 
Técnicas de Trabalho em Barramento Energizado. 
 
No período, a Chesf apresentou os indicadores a seguir: 
 

Indicadores 31/12/2014 31/12/2013 

Empregados treinados   3.545  3.724 

Homem/hora treinados 273.732 220.264 

Média/hora treinamento 62,08 40,2 

Índice de empregados treinados (%) 80,40% 68,03% 

Força de trabalho treinada (%) 3,23% 2,10% 

Investimento total (R$ mil) 4.179.806 3.389.518 

Valor médio investido por empregado (R$ 1,00) 948,02 718,26 

 

 

 

Funções 
Gerenciais 

Nível Superior Nível Médio 
Nível 
Fundamental 

Hora Total Treinada 23.691  59.584  157.491  29.159  

Participantes 339  884  1.702  536  

Participações 1.421  3.346  6.601  1.488  

Obs: Neste quadro, não estão incluídos valores correspondentes às participações de jovens 
aprendizes, empregados cedidos, requisitados e anistiados. 
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7.1.3 Custos de Pessoal da UJ 

 

Quadro A.7.1.3 - Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos dois anos 
anteriores 

Descrição: 2011 2012 2013 2014 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Funcionários 
Contratados – CLT 
em exercício na 
Unidade 

5.659 1.098.349 5.631 1.154.204 4.427 1.081.206 4.587 1.041.308 

Total Pessoal Próprio 5.659 1.098.349 5.631 1.154.204 4.427 1.081.206 4.587 1.041.308 

 

Descrição: 2011 2012 2013 2014 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Pessoal Requisitado em 
exercício na Unidade, 
com ônus 

 

20 

 

4.799 

 

20 

 

4.622 

 

16 

 

5.454 

 

19 

 

4.311 

Pessoal Requisitado em 
exercício na Unidade, 
sem ônus 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  20 4.799 20 4.622 16 5.454 19 4.311 

 

Descrição: 2011 2012 2013 2014 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Pessoal Cedido pela 
Unidade, com ônus 11 2.156 

 

11 
1.649 9 2.231 

 

12 

 

1.169 

Pessoal Cedido pela 
Unidade, sem ônus 37 13.712 

 

38 
11.231 25 14.526 

28 20.352 

Total  48 15.868 49 12.880 34 16.757 40 21.521 
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Descrição: 2011 2012 

 

2013 2014 

 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Qtde Despesa 

R$x1000 

Pessoal envolvido em ações 
finalísticas da Unidade (DO/DE) 

4.075 812.966 4.062 853.423 3.304 805.908 3.471 787.962 

Pessoal envolvido em ações de 
suporte da Unidade 
(PR/DA/DF) 

1.584 285.383 1.569 300.781 1.123 275.298 1.116 253.346 

Total  5.659 1.098.349 5.631 1.154.204 4.427 1.081.206 4.587 1.041.308 

 

 
7.1.4 Irregularidades na área de pessoal 
 
7.1.4.1. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 
 
Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, funções e 
empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal: 
a) A existência de controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação vedada de 
cargos, funções e empregos públicos:  
A Chesf dispõe de regulamento e controles internos que visam atender o Art. 37, incisos XVI e 
XVII, da Constituição Federal.   
b) Tipos de controle implementado e periodicidade de revisão: 
Sistema informatizado: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin;   
 
Normativos:  
• Resolução Normativa - 11/2003_RH-69 - Funções Gratificadas;  
• Resolução Normativa – 17/93 RH-17 - Investidura e Exoneração de Empregados em Função 
Gratificada na Companhia;  
• Instrução Normativa – RH.01.003 - Investidura e Exoneração;  
• Instrução Operacional Padrão 002 - Análise e Acompanhamento de Investidura, Substituição, 
Exoneração e Patamar Mínimo.   
 
Auditorias:  
• Realizada pela área normativa (Divisão de Carreira e Remuneração – DACR), mensalmente; e  
• Realizada pelo órgão interno de Auditoria e Controle da Empresa – AUD, de acordo com 
cronograma específico da área.   
 
c) A propriedade dos controles implementados em termos de utilidade e eficiência;  Regulamentar, 
acompanhar e verificar periodicamente as investiduras e exonerações, permitindo maior eficiência 
sob a perspectiva de não acumulação de cargos e funções.   
 
d) A existência e o quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou empregos 
públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionada.  
Não existe.   
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7.1.4.2. Terceirização Irregular de Cargos 
 
Quadro A.7.1.4.2 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de 
cargos da unidade jurisdicionada 
 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos 
do Órgão em que há Ocorrência de Servidores 
Terceirizados 

Quantidade no Final do 
Exercício Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 
Exercício 2014 2013 2012 

 N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Fonte:  Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 

 
A Chesf não possui empregados terceirizados que ocupem ou exerçam cargos ou atividades típicos 
de categorias funcionais do plano de cargos e nem realiza concurso público ou provimento 
adicional para substituição de terceirizados. 
 
No caso do Hospital Nair Alves de Souza, localizado em Paulo Afonso/BA, registramos que a 
Diretoria Executiva, através da Decisão de Diretoria - DD 08.2013 de 08.02.2013 declarou 
“extintas” as funções de Análises Clínicas, Enfermeiro, Cirurgião Dentista, Farmacêutico 
Bioquímico e “em extinção” as funções de Serviços Hospitalares, Auxiliar de Enfermagem. A 
função de Médico já estava “em extinção” desde a implantação do PCS de 1998. Visando um 
melhor esclarecimento, entende-se que um cargo/função está “em extinção” quando não é 
permitido o ingresso ou contratação de novos empregados para atuar nessas atividades e, um 
cargo/função é considerado “extinto” quando não possui mais ocupante. Essa decisão empresarial 
foi adotada tendo em vista que a Chesf já estava tratando do processo de transição do Hospital 
Nair Alves de Souza, localizado em Paulo Afonso/BA.  Atualmente se encontra em tramitação a 
transferência do Hospital para Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). No 
entanto, a Chesf firmou um compromisso com a Sociedade para manter os serviços em pleno 
funcionamento até a formalização dessa transferência, o que ocasionou a contratação do serviço de 
atendimento  médico para suprir essas necessidades. 
 
7.1.5. Riscos identificados na gestão de pessoas 
 
Atualmente a Companhia compreende que o risco de perda de pessoal não representa um 
percentual significativo, visto que o quantitativo de empregados desligados em 2014 representou 
apenas 1,2% do quadro de pessoal da Chesf, e não há no momento plano de desligamento 
voluntário vigente. Além disso, o índice de rotatividade geral em 2014 foi de 2,87%, abaixo 
inclusive da meta empresarial para esse indicador. 
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7.1.6. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos  
 
7.1.6.1  Horas de Treinamento por Empregado 

 

 
Fonte: Sistema de Gestão Chesf – Indicadores DA – 2014. 

 
a) Utilidade: 
 Acompanhar a realização dos programas/ações educacionais, sob a perspectiva do volume 

médio por empregado, visando à capacitação necessária ao alcance das metas 
organizacionais.    

 
b) Tipo: 
 Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto maior, melhor”. 
 

 
c) Fórmula de cálculo: 
 Relação entre a quantidade de horas de treinamento no período e o efetivo de empregados 

da Chesf. 
 
d) Método de aferição: 
 Contabilização das horas de treinamento pelo Sistema Integrado de Recursos Humanos – 

RHSin – Módulo de Treinamento. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 
 Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Departamento de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos/Divisão de Educação Corporativa. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 62,10 horas.  
 Indicador com resultado acima da sua meta (40 horas). 
 A meta é estabelecida com base nos seguintes critérios: orçamento anual destinado ao 

Plano de Educação Corporativa – PEC; realização histórica; planejamento de ações 
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educacionais do período. O quadro de pessoal de referência é do dia 31 de dezembro do 
exercício anterior. 

 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador: 
 Em 2014, o número médio de horas de treinamento por empregado foi de 62,08, 

correspondendo a 3,23% das horas de trabalho, Quando comparado com 2013 (40,24), 
constata-se aumento de valor. 

 A alavancagem desse resultado em 2014 pode ser atribuída a vários fatores: 

• Redução do quadro de pessoal em 21% nesse período, em decorrência do Plano de 
Incentivo ao Desligamento Voluntário – PIDV de 2013, e pela necessidade de 
preparação dos empregados para assumir novas atribuições e enfrentar os desafios 
impostos pelo atual contexto empresarial. 

• Fortalecimento da parceria com a Universidade do Sistema Eletrobras – UNISE, que 
custeou várias ações educacionais com vagas para a Chesf, inclusive com a criação do 
polo Recife. 

• Uso de soluções criativas, como o incentivo à atuação do empregado educador, o uso de 
videoconferências, a ampliação do número de vagas por ação educacional, quando 
possível, e a maior divulgação do PEC. 

 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 

insucesso e seus responsáveis: 
 Estão em estudo mais formas de intensificação dos resultados positivos alcançados na área 

de educação corporativa. 

 

7.1.6.2 Investimento em Treinamento por Empregado 

 
              Fonte: Sistema de Gestão Chesf – Indicadores DA – 2014. 
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a) Utilidade: 
 Acompanhar a realização dos programas/ações educacionais, sob a perspectiva do 

investimento médio por empregado, visando à capacitação necessária ao alcance das metas 
organizacionais.    

 
b) Tipo: 
 Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto maior, melhor”. 
 
c) Fórmula de cálculo: 
 Relação entre a quantidade de recursos financeiros destinados a programas/ações 

educacionais no período e o efetivo de empregados da Chesf. 
 
d) Método de aferição: 
 Contabilização dos recursos financeiros pelo sistema Gestão Econômico-Financeira – GEF. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 
 Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Departamento de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos/Divisão de Educação Corporativa. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: R$ 948,02. 
 Indicador com resultado acima da sua meta (R$ 907,24). 
 A meta é estabelecida com base nos seguintes critérios: orçamento anual destinado ao 

Plano de Educação Corporativa – PEC; realização histórica; planejamento de ações 
educacionais do período. O quadro de pessoal de referência é do dia 31 de dezembro do 
exercício anterior. 

 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador:  
 O investimento total realizado em ações educacionais passou de R$ 3.389,5 mil, em 2013, 

para R$ 4.179,8 mil, em 2014; enquanto que o investimento médio por empregado passou 
de R$ 718,26 para R$ 948,02, representando elevação de 31,99%. A alavancagem desse 
resultado em 2014 pode ser atribuída a vários fatores: 

• Redução do quadro de pessoal em 21% nesse período, em decorrência do Plano de 
Incentivo ao Desligamento Voluntário – PIDV de 2013, e pela necessidade de 
preparação dos empregados para assumir novas atribuições e enfrentar os desafios 
impostos pelo atual contexto empresarial. 

• Fortalecimento da parceria com a Universidade do Sistema Eletrobras – UNISE, que 
custeou várias ações educacionais com vagas para a Chesf, inclusive com a criação do 
polo Recife. 

• Uso de soluções criativas, como o incentivo à atuação do empregado educador, o uso de 
videoconferências, a ampliação do número de vagas por ação educacional, quando 
possível, e a maior divulgação do PEC. 

 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 

insucesso e seus responsáveis: 
 Estão em estudo mais formas de intensificação dos resultados positivos alcançados na área 

de educação corporativa. 
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7.1.6.3 Variação da Remunaração Média dos Empregados por Escolaridade 

 

 
Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 

 
a) Utilidade: 
Permitir a avaliação das ações relativas a incrementos na Remuneração do Empregado 
 
b) Tipo: 
Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto maior, melhor”. 
 
c) Fórmula de cálculo: 
Percentual da variação da remuneração dos empregados em cada cargo/nível escolaridade no mês 
de dezembro, em relação ao mesmo mês do ano anterior. 
 
d) Método de aferição: 
Registro dos valores da Remuneração pelo Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin – 
Módulo Cargos e Salários. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 
Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Departamento de 
Desenvolvimento Humano/ Divisão de Carreira e Remuneração - DACR. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 12,98% 
Em 2014 pode-se observar uma melhora na recuperação do índice de remuneração média, em 
decorrência dos movimentos: ACT  que proporcionou Ganho de Produtividade nos salários, 
Processo de Mérito, aplicação do Sistema de Avanço de Nível (promoção por antiguidade) e 
Processo de Plano de Aceleração do Crescimento. 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador – não se aplica. 
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis – não se aplica.  

2010 2011 2012 2013 2014

NIV. FUNDAMENTAL 14,62 8,79 8,38 4,22 12,76

NIV. MÉDIO 21,28 5,94 9,28 -0,01 11,98

NIV. SUPERIOR 22,12 1,79 9,87 -1,79 11,53

% Geral 22,12 6,81 9,34 0,59 12,98
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7.1.6.4 Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho   

 

  
    Fonte: Relatório de Descrição de Acidentes 2014 

 
 
a) Utilidade:  
Permitir a avaliação da eficácia das ações de segurança do trabalho, contribuindo para a orientação 
e conscientização da importância dessas ações prevencionistas. 
 
b) Tipo: eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor, melhor”. 
 
c) Fórmula de Cálculo:  
Relação entre o número de acidentes típicos com afastamento x 1.000.000 e a quantidade de 
homens x horas em exposição ao risco no período. 
 

T FAT = Número de Acidentes Típicos com Afastamento *1.000.000  
Número de Horas de Exposição ao Risco 
 
Onde: Número de Horas de Exposição ao Risco = Número de Empregados * 167 
 
d) Método de Aferição:  
Registro e contabilização dos acidentes de trabalho pelo sistema de informação criado e utilizado 
pela área de Segurança do Trabalho. 
 
e) Área Responsável pelo Cálculo e/ou Medição:  
Diretoria Administrativa / Superintendência de Recursos Humanos / Departamento de Saúde e 
Segurança do Trabalho / Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho. 
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f) Resultado do Indicador no Exercício: 2,23.  
A Taxa de Freqüência Acumulada de Acidentes Típicos com Afastamento – TFAT fechou o ano 
abaixo do limite tolerável estabelecido pela empresa (valor de 2,23 frente ao valor limite de 3,53). 
Indicador com resultado satisfatório, em função das ações prevencionistas realizadas ao longo do 
ano, tais como: campanhas, inspeções, auditorias, palestras, treinamentos, monitoramento / 
tratamento de acidentes e incidentes (quase acidentes), registro e controle de incidentes e não 
conformidades, monitoramento biopsicossocial e programa de ergonomia. 
 
g) Descrição das Disfunções Estruturais ou Situacionais que Impactaram o Resultado Obtido neste 
Indicador: não se aplica. 
 
h) Descrição das Principais Medidas Implementadas e/ou a Implementar para Tratar as Causas de 
Insucesso e seus Responsáveis: 
Não houve insucesso em 2014. O resultado da TFAT em 2014 é o menor registrado desde 2003. 
Houve melhoria significativa nos indicadores de Segurança do Trabalho, em virtude das medidas 
preventivas adotadas pela Empresa. Isso pode ser percebido com a redução de 8,6% na TFAT, 
entre os anos 2013 e 2014.  
 

7.1.6.5. Taxa de Gravidade de Acidentes do Trabalho 

 

 
Fonte: Relatório de Descrição de Acidentes 2014 

 
a) Utilidade:  
Permitir a avaliação da eficácia das ações de segurança do trabalho, contribuindo para a orientação 
e conscientização da importância dessas ações prevencionistas. 
 
b) Tipo:  
Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor, melhor”. 
 
c) Fórmula de Cálculo:  
Relação entre os dias de afastamento de acidentes típicos com afastamento x 1.000.000 e o 
número de horas de exposição ao risco. 
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T GAT = Número de Dias de Afastamento de Acidentes Típicos *1.000.000 
 Número de Horas de Exposição ao Risco 
Onde: Número de Horas de Exposição ao Risco = Número de Empregados * 167 
 
d) Método de Aferição:  
Registro e contabilização dos acidentes de trabalho pelo sistema de informação criado e utilizado 
pela área de Segurança do Trabalho. 
 
e) Área Responsável pelo Cálculo e/ou Medição:  
Diretoria Administrativa / Superintendência de Recursos Humanos / Departamento de Saúde e 
Segurança do Trabalho / Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho. 
 
f) Resultado do Indicador no Exercício: 64. Indicador com resultado abaixo do limite estabelecido 
para o período (limite de 154). 
 
g) Descrição das Disfunções Estruturais ou Situacionais que Impactaram o Resultado Obtido neste 
indicador: não se aplica. 
 
h) Descrição das Principais Medidas Implementadas e/ou a Implementar para Tratar as Causas de 
Insucesso e seus Responsáveis:  
Não houve insucesso em 2014. A Taxa de Gravidade Acumulada de Acidentes Típicos com 
Afastamento – TGAT apresentou resultado abaixo do limite máximo tolerável (valor de 64 frente 
ao valor limite de 154), decorrente das medidas preventivas adotadas pela Empresa, representando 
o segundo menor índice, desde 2003.  

 

7.1.6.6  Índice de Realização do Exame Médico Periódico e Percentual de Realização – EMP 

 

 

 
a) Utilidade: subsidiar o acompanhamento da saúde dos empregados a partir da realização dos 
exames médicos periódicos, conforme as diversas especificidades das funções desempenhadas. 
 
b) Tipo: eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto maior, melhor”. 



 

 

 
c) Fórmula de cálculo:  
Relação percentual entre a quantidade de exames médicos periódicos concluídos no ano e o total 
de empregados da Empresa, subtraindo
 
d) Método de aferição:  
Controle da realização dos exames médicos periódicos pelo sistema RHSin 
do Trabalho. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Recursos Humanos/Depart
Segurança no Trabalho/Divisão de Saúde e Bem Estar no Trabalho.
 
f) Resultado do indicador no exercício: 99,42%, superando a meta empresarial (98%).
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtid
indicador: não se aplica. 
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: não se aplica.

 

7.1.6.7 Índice de Absenteísmo

 

Fonte: Relatório de Descrição de Acidentes 2014

 
a) Utilidade: afere a ausência dos empregados ao trabalho (%), permitindo avaliar a respectiva 
repercussão das ausências na realização do programa de trabalho no âmbito da Organização.
 
b) Tipo: resultado do indicador “quanto menor, melhor”.
 
c) Fórmula de cálculo: relação entre somatório de dias de ausência decorrente de faltas, 
justificadas ou não, de cada empregado, no período considerado e o número de empresa unidade 
analisada multiplicada pela média de dias úteis no mês.

1,97

1,70

2010 2011

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO

 

Relação percentual entre a quantidade de exames médicos periódicos concluídos no ano e o total 
presa, subtraindo-se os admitidos há menos de um ano.

Controle da realização dos exames médicos periódicos pelo sistema RHSin 

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Recursos Humanos/Depart
Segurança no Trabalho/Divisão de Saúde e Bem Estar no Trabalho. 

f) Resultado do indicador no exercício: 99,42%, superando a meta empresarial (98%).

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtid

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: não se aplica. 

7 Índice de Absenteísmo 

Fonte: Relatório de Descrição de Acidentes 2014 

a) Utilidade: afere a ausência dos empregados ao trabalho (%), permitindo avaliar a respectiva 
repercussão das ausências na realização do programa de trabalho no âmbito da Organização.

b) Tipo: resultado do indicador “quanto menor, melhor”. 

de cálculo: relação entre somatório de dias de ausência decorrente de faltas, 
justificadas ou não, de cada empregado, no período considerado e o número de empresa unidade 
analisada multiplicada pela média de dias úteis no mês. 

2,80 2,85

2,34

2012 2013 2014

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO
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Relação percentual entre a quantidade de exames médicos periódicos concluídos no ano e o total 
se os admitidos há menos de um ano. 

Controle da realização dos exames médicos periódicos pelo sistema RHSin – Módulo de Medicina 

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Recursos Humanos/Departamento de Saúde e 

f) Resultado do indicador no exercício: 99,42%, superando a meta empresarial (98%). 

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 

 

a) Utilidade: afere a ausência dos empregados ao trabalho (%), permitindo avaliar a respectiva 
repercussão das ausências na realização do programa de trabalho no âmbito da Organização. 

de cálculo: relação entre somatório de dias de ausência decorrente de faltas, 
justificadas ou não, de cada empregado, no período considerado e o número de empresa unidade 
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d) Método de aferição: emissão de relatórios específicos gerados pelo Sistema Integrado de 
Recursos Humanos - RHSin – Módulo de Administração de Pessoal. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Diretoria Administrativa/ Superintendência de 
Recursos Humanos/ Divisão de Registro e Controle de Pessoal. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 2,34 Indicador com resultado acima do limite de tolerância 
para o período, que foi de 2,20. 
 
g)  Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: abaixo, apresentamos os principais tipos de ocorrências que contribuíram para esse 
índice: 

 

Ocorrência % 

1. Licença Médica 56,72 

2. Tratamento Médico/Fisioterápico 16,68 

3. Convocação Justiça 6,70 

4. Licença para Acompanhamento Int. Hospitalar 6,33 

5. Falta não Abonada 4,11 

6. Ausência Abonada Particular 3,44 

7. Outros 6,03 

h) Resultado das principais medidas implementadas e/ ou a implementar para tratar causas de 
insucesso e seus responsáveis:  
Apesar do indicador 2014 (2,34) ter ficado acima do limite tolerável (2,20), houve redução 
significativa em relação ao resultado de 2013 (2,85), pois foram implementadas as seguintes 
medidas: 
1. Atendimento personalizado aos empregados mais faltosos; 
2. Identificação das principais patologias que impactam o Absenteísmo-doença, definindo ações 
preventivas e corretivas desse indicador; 
3. Realização de ações socioeducativas com os gestores das áreas críticas; 
4. Intensificação das políticas praticadas na Chesf de promoção de saúde e qualidade de vida; 
5. Sensibilização dos empregados em todos os níveis acerca dos impactos econômicos e 
financeiros do Absenteísmo-doença para a Chesf; 
6. Orientação aos médicos ambulatoriais da Chesf sobre o uso abusivo do atestado médico; 
7. Envio de relatório para os gerentes acompanharem o Absenteísmo-doença de suas áreas; 
8. Atuação do médico perito para realização da gestão dos atestados médicos. 
  



 

 

7.1.6.8  Índice de Rotatividade de Pessoal
 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos 

a) Utilidade: captar a flutuação (entrada e saída) no quadro de pessoal, tendo em vista o impacto 
potencialmente negativo de uma rotatividade não desejada, dentro dos resultados do negócio.

   
b) Tipo: eficácia, o resultado do índice é um indicador para se av
movimentação de pessoal na produção, no clima organizacional, relacionamento interpessoal e 
suas causas determinantes.   
c) Fórmula de cálculo: o índice de rotatividade de pessoal é medido pela soma de empregados 
admitidos e desligados (na Empresa) no período, dividido por dois e este resultado dividido pelo 
efetivo médio de pessoal do período.  
 
d) Método de aferição: contabilização do quantitativo de empregados admitidos, desligados e 
efetivo médio no período. Dados extraídos do Sist
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Diretoria Administrativa/ Superintendência de 
Recursos Humanos/ Divisão de Planejamento de Recursos Humanos.  
 
f) Resultado do indicador no exercício: 2,87%. Indi
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: o índice de turnover apresentado de 2,87% difere significativamente do aferido no ano 
anterior, que foi de 14,56%, resultado da admissão de novos empregados, selecionados no 
Concurso Público 2012 (vigente até 2014), mas principalmente, do quantitativo de desligamentos 
de empregados em 2014 ser bastante inferior ao de 2013, quando houve um quantitativo 
considerável de empregados que aderiram ao Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário 
PIDV.  
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: não se aplica.  
 

 

Índice de Rotatividade de Pessoal 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 

Utilidade: captar a flutuação (entrada e saída) no quadro de pessoal, tendo em vista o impacto 
potencialmente negativo de uma rotatividade não desejada, dentro dos resultados do negócio.

b) Tipo: eficácia, o resultado do índice é um indicador para se av
movimentação de pessoal na produção, no clima organizacional, relacionamento interpessoal e 

c) Fórmula de cálculo: o índice de rotatividade de pessoal é medido pela soma de empregados 
(na Empresa) no período, dividido por dois e este resultado dividido pelo 

efetivo médio de pessoal do período.   

d) Método de aferição: contabilização do quantitativo de empregados admitidos, desligados e 
efetivo médio no período. Dados extraídos do Sistema Integrado de Recursos Humanos 

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Diretoria Administrativa/ Superintendência de 
Recursos Humanos/ Divisão de Planejamento de Recursos Humanos.   

f) Resultado do indicador no exercício: 2,87%. Indicador com resultado satisfatório.  

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: o índice de turnover apresentado de 2,87% difere significativamente do aferido no ano 

%, resultado da admissão de novos empregados, selecionados no 
Concurso Público 2012 (vigente até 2014), mas principalmente, do quantitativo de desligamentos 
de empregados em 2014 ser bastante inferior ao de 2013, quando houve um quantitativo 

e empregados que aderiram ao Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário 

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: não se aplica.   
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Utilidade: captar a flutuação (entrada e saída) no quadro de pessoal, tendo em vista o impacto 
potencialmente negativo de uma rotatividade não desejada, dentro dos resultados do negócio. 

b) Tipo: eficácia, o resultado do índice é um indicador para se avaliar os reflexos da 
movimentação de pessoal na produção, no clima organizacional, relacionamento interpessoal e 

c) Fórmula de cálculo: o índice de rotatividade de pessoal é medido pela soma de empregados 
(na Empresa) no período, dividido por dois e este resultado dividido pelo 

d) Método de aferição: contabilização do quantitativo de empregados admitidos, desligados e 
ema Integrado de Recursos Humanos - RHSin.   

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Diretoria Administrativa/ Superintendência de 

cador com resultado satisfatório.   

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: o índice de turnover apresentado de 2,87% difere significativamente do aferido no ano 

%, resultado da admissão de novos empregados, selecionados no 
Concurso Público 2012 (vigente até 2014), mas principalmente, do quantitativo de desligamentos 
de empregados em 2014 ser bastante inferior ao de 2013, quando houve um quantitativo 

e empregados que aderiram ao Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário – 

h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 



  118 

 

7.2. Contratação de Mão de obra de apoio e estagiários 
 
7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

 
Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

 

Unidade Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

UG/Gestão: CNPJ: 33.541.368/0001-16 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação do 
Contrato 

Empresa 
Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das 
Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados 

Sit. F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 L O CTNE012010144000 
105571690001-
09 

01/07/2010 30/06/2015   5   0   0 P 

2013 L O CTNE012012866000 
129397620001-
37 

26/02/2013 26/02/2017   11   0   0 P 

2013 V O CTNE012013043000 
118668010001-
50 

03/06/2013 24/05/2015   24   0   0 P 

2013 L O CTNE012013019000 38653040001-00 31/01/2013 20/05/2015   18   8   1 P 

2014 V O CTNE012014708000 77388280001-90 12/12/2014 10/05/2015   4   0   0 A 

2014 V O CTNE012014511000 
420350970002-
07 

23/09/2014 21/03/2015   4   0   0 A 

2012 V O CTNE012012492000 
107026840001-
27 

30/10/2012 29/10/2015   4   0   0 A 

2013 V O CTNE012013590000 
136841090001-
37 

28/11/2014 21/05/2015   3   1   0 A 
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2010 V O CTNI012010591000 
107026840001-
27 

05/10/2012 30/06/2015   4   8   0 A 

2011 L O CTNE032011201000 
105571690001-
09 

10/08/2011 09/08/2015   2   0   0 P 

2013 L O CTNI010012059000 
116877600001-
35 

08/04/2013 08/04/2015   5   0   0 P 

2013 L O CTNI012013250000 87941710001-41 19/08/2013 19/08/2015   10   0   0 P 

2014 L O CTNE092014006000 55084860001-97 06/03/2014 05/03/2015   6   1   0 A 

2014 L O CTNE092014114000 
632329610001-
41 

04/06/2014 03/06/2015   13   1   0 A 

2013 V O CTNE092013039000 76010900001-15 18/04/2013 18/04/2015   0   4   0 P 

2014 V O CTNE092014150000 94567550001-70 02/07/2014 01/07/2015   2   10   0 A 

2014 L O CTNE092013333000 55084860001-97 27/02/2014 26/02/2015   16   4   0 A 

2014 V O CTNE092014133000 
168509700001-
16 

23/07/2014 17/06/2015   8   8   0 A 

2014 V O CTNE092014164000 
134167440001-
33 

02/07/2014 01/07/2015   2   6   0 A 

2014 V O CTNE092014115000 
104234210001-
89 

18/06/2014 17/06/2015   5   7   0 A 

2014 L O CTNE092013339000 87941710001-41 05/03/2014 04/03/2015   2   1   0 A 

2014 V O CTNI092014149000 36139410001-99 01/08/2014 31/07/2015   1   3   0 A 

2014 V O CTNI092014124000 87822390001-72 26/06/2014 25/06/2015   0   4   0 A 

2014 V O CTNE092014163000 
134167440001-
33 

05/07/2014 04/07/2015   0   4   0 A 

2013 L O ASNE082013035000 86663100001-51 01/06/2013 01/06/2015   1   0   0 P 

2011 V O CTNE082011153000 
869605980001-
86 

01/11/2011 31/10/2015   8   12   0 P 
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2014 V O CTNE082014128000 
869605980001-
86 

Sem 
emissão da 
OIS 

08/01/2016   3   1   0 A 

2014 V O CTNE082014129000 
869605980001-
86 

Sem 
emissão da 
OIS 

09/01/2016   4   0   0 A 

2014 V O CTNI082014130000 
869605980001-
86 

Sem 
emissão da 
OIS 

04/02/2016   2   2   0 A 

2014 V O CTNE082014125000 
869605980001-
86 

11/09/2014 08/01/2015   4   0   0 E 

2011 V O CTNE082011157000 
869605980001-
86 

01/11/2011 31/10/2015   12   6   0 P 

2014 V O ASNE082014124000 
131678930001-
06 

11/09/2014 08/06/2015   3   1   0 E 

2010 V O CTNE082010128000 
869605980001-
86 

01/10/2010 30/09/2015   20   0   0 P 

2010 V O CTNE082010208000 59378390001-74 01/12/2010 30/11/2015   4   0   0 P 

2010 V O CTNE082010124000 62638490001-34 01/10/2010 30/09/2015   6   2   0 P 

2013 V O CTNE082013034000 
869605980001-
86 

01/07/2013 01/07/2015   4   0   0 A 

2014 L O ASNE082014065000 55084860001-97 01/09/2014 31/08/2015   2   0   0 A 

2011 L O CTNE082011178000 
235859790001-
02 

02/01/2012 01/01/2016   6   0   0 P 

2011 L O CTNE082010212000 38078850001-23 01/04/2011 31/03/2015   13   9   0 P 

2012 L O CTNE922011435000 
120706420001-
46 

02/04/2012 02/04/2016   27   13   0 P 

2014 L O ASNI082014118000 
105571690001-
09 

Sem 
emissão da 
OIS 

11/11/2015   1   0   0 A 



  121 

 

2014 L O CTNE082013081000 
105571690001-
09 

01/04/2014 31/03/2015   5   8   0 A 

2013 L O CTNE082013006000 
120354970001-
62 

09/05/2013 09/05/2015   1   1   0 P 

2010 V O CTNI922010124000 
120660150001-
31 

26/09/2010 26/09/2015   18   31   4 P 

2012 V O CTNE122011186000 
120660150001-
31 

07/04/2012 07/04/2016   0   5   0 A 

2010 V O CTNE122009182000 
120660150001-
31 

25/03/2009 25/03/2015   1   3   0 P 

2013 L O CTNE122012188000 
120354970001-
62 

24/05/2013 24/05/2015   10   3   0 A 

2010 L O CTNE122010006000 68551750001-67 28/10/2010 26/02/2015   15   0   0 P 

2014 L O CTNE122014028000 87941710001-41 
Sem 
emissão da 
OIS 

27/12/2015   0   0   0 A 

2012 L O CTNE122012035000 
105571690001-
09 

20/08/2012 20/08/2015   11   11   0 P 

2013 L O CTNE122012170000 
632329610001-
41 

13/05/2013 13/05/2015   11   4   0 P 

2013 L O ASNE122012183000 
129397620001-
37 

12/03/2013 12/03/2015   3   0   0 P 

2012 L O CTNE012011867000 44143940001-85 16/03/2012 17/03/2016   8   4   0 A 

2014 L O CTNE012014301000 
179005550001-
92 

Sem 
emissão da 
OIS 

12/07/2017   2   1   0 A 

2014 L O CTNE012014224000 
179824620001-
54 

06/11/2014 03/11/2015   3   4   0 A 
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2014 L O CTNE012014446000 
179824620001-
54 

Sem 
emissão da 
OIS 

14/05/2017   1   1   0 A 

2010 L O CTNE012010575000 
120706420001-
46 

08/11/2010 15/06/2015   33   7   0 P 

2012 V O CTNE032012448000 
162078880001-
78 

11/03/2013 11/03/2015   2   4   0 A 

2010 L O CTNE922009157000 4002470001-03 01/03/2010 28/02/2015   40   6   0 P 

2012 L O CTNE022012075000 
120354970001-
62 

06/08/2012 05/08/2016   7   2   0 P 

2012 L O CTNE922011487000 
105571690001-
09 

02/04/2012 02/04/2016   2   3   0 P 

2014 L O CTNE922013365000 85853000001-91 05/05/2014 05/05/2015   24   2   0 A 

2011 L O CTNE922010563000 
343110190001-
70 

01/08/2011 01/08/2015   72   7   0 P 

2013 L O CTNE032013120000 
120354970001-
62 

20/06/2013 22/04/2015   16   2   0 P 

2013 L O CTNE022013062000 
120354970001-
62 

01/11/2013 31/10/2015   2   0   0 A 

2014 L O CTNE022014054000 27940490001-99 09/10/2014 07/10/2016   0   4   0 A 

2013 V O CTNE012013305000 
420350970001-
18 

03/01/2014 03/07/2015   0   4   0 A 

2014 L O CTNE922013309000 
241269480001-
56 

10/03/2014 10/03/2016   11   2   0 A 

2012 V O CTNE922012452000 81659460001-10 19/12/2012 19/06/2015   0   142   0 A 

2012 V O CTNE922012274000 
107026840001-
27 

10/09/2012 12/09/2015   13   18   1 P 

2014 L O ASNE022014038000 
179005550001-
92 

01/09/2014 30/08/2016   1   0   0 A 
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2014 V O CTNE922014135000 
111792640007-
66 

21/07/2014 21/07/2016   0   28   0 A 

2014 V O CTNE922014213000 
174287310170-
20 

16/11/2014 16/11/2016   12   16   0 A 

2014 V O CTNE922014050000 
163304090001-
06 

28/08/2014 28/08/2016   0   10   0 A 

2014 V O CTNE922014107000 
117302740001-
52 

01/09/2014 01/09/2016   0   32   0 A 

2014 V O CTNE922014076000 
139646490001-
74 

02/08/2014 02/08/2015   0   41   0 A 

2012 L O CTNE922011521000 
120706420001-
46 

19/10/2012 19/10/2016   28   14   0 P 

2011 L O CTNE922010416000 
241269480001-
56 

20/01/2011 20/01/2015   32   11   0 P 

2014 L O CTNE022013149000 
105571690001-
09 

24/02/2014 23/02/2016   2   0   0 A 

2013 L O CTNE022013060000 
120354970001-
62 

01/11/2013 01/11/2015   2   1   0 A 

2010 L O CTNE022009114000 87941710001-41 08/04/2010 18/03/2015   2   0   0 P 

2012 L O CTNE022012057000 
120354970001-
62 

03/09/2012 02/09/2016   0   2   0 P 

2013 L O CTNE022013092000 87941710001-41 24/03/2014 22/03/2016   1   1   0 A 

2014 L O ASNE012014639000 94117890001-48 29/12/2014 29/07/2015   0   1   0 A 

2014 L O ASNE012014637000 94117890001-48 29/12/2014 29/07/2015   0   1   0 A 

2012 V O CTNI012012400000 
136841090001-
37 

18/09/2012 18/09/2015   3   1   0 P 

2012 V O CTNE012012491000 
136841090001-
37 

07/10/2012 07/10/2015   8   8   0 P 

2014 V O CTNE922014208000 136249690001- 05/12/2014 05/12/2016   8   20   0 A 
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85 

2013 L O CTNE022013050000 
120354970001-
62 

21/08/2013 21/08/2015   8   2   0 A 

2013 L O CTNE022012197000 
120354970001-
62 

18/04/2013 18/04/2015   5   2   0 A 

2013 L O CTNE012013072000 
105571690001-
09 

02/07/2013 02/07/2015   10   0   0 A 

2013 V O CTNE922013220000 
136249690001-
85 

26/02/2014 06/06/2015   0   4   4 A 

2013 V O CTNE922012387000 
107026840001-
27 

01/02/2013 01/02/2016   49   8   11 P 

2013 L O CTNE922012463000 
105571690001-
09 

08/04/2013 08/04/2015   8   0   0 A 

2013 L O CTNE022012177000 88148000001-58 08/04/2013 08/04/2015   4   0   0 A 

2014 L O CTNE022013099000 
145613490001-
07 

12/03/2014 10/03/2016   2   0   0 A 

2014 L O CTNE012013841000 85853000001-91 12/03/2014 12/03/2015   7   2   0 A 

2014 V O ASNI032014215000 
155253260001-
00 

22/10/2014 18/02/2015   2   0   0 A 

2012 V O CTNI012012232000 
107026840001-
27 

14/07/2012 14/07/2015   0   4   0 P 

2014 V O CTNE012013711000 77388280001-90 14/04/2014 13/04/2015   3   0   0 A 

2014 L O CTNE012013841100 85853000001-91 12/03/2014 12/03/2015   6   2   0 A 

2011 V O CTNE922010318000 
968233980001-
35 

07/08/2011 05/11/2015   9   123   0 P 

2014 V O CTNE032014295000 49449750001-29 02/12/2014 29/06/2015   6   16   0 A 

2014 L O CTNE022013154000 27940490001-99 05/05/2014 03/05/2016   10   0   0 A 

2013 L O CTNE922012671000 105571690001- 07/01/2013 30/08/2016   17   2   0 A 
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09 

2014 L O CTNE022014005000 
105571690001-
09 

02/06/2014 29/11/2015   13   0   0 A 

2014 V O CTNE012014469000 
139646490001-
74 

01/12/2014 19/06/2016   4   5   0 A 

2013 L O CTNE010012153000 
129397620001-
37 

30/07/2013 30/07/2015   14   2   0 A 

2012 L O CTNE012012449000 
105571690001-
09 

04/03/2013 04/03/2015   11   0   0 P 

Observações:  
(1) Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, 9319818, 9319730 e 9319795, além de informações prestadas pelos administradores dos contratos em 
planilha excel. 
(2) Os contratos apresentados com a informação "Sem emissão de OIS" não tiveram a Ordem de Início dos Serviços emitida até 31/12/2014, tendo sido preenchida, para estes casos, 
a coluna "Fim" com a previsão da conclusão dos serviços contratados. 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte:                           
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7.2.2 Locação de Mão de Obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão 

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

 

Unidade Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

UG/Gestão: CNPJ:  33.541.368/0001-16 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza Identificação do Contrato 
Empresa 
Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 
Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 
Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2014 2 O CTNE012013780000 47020730001-86 24/01/2014 26/01/2016   3   0   0 A 

2013 4 O CTNE012013248000 168317790001-27 01/09/2013 02/09/2015   2   0   0 A 

2010 2 O CTNE012010298000 49805890001-92 02/12/2010 05/12/2015   1   0   0 P 

2011 9 O CTNE032011152000 60771210001-18 01/08/2011 30/09/2015   2   1   0 P 

2014 8 O ASNE032014169000 138173170001-67 11/07/2014 29/05/2015   0   1   0 P 

2014 9 O ASNE032014146000 90116660001-10 07/07/2014 02/03/2015   1   0   0 E 

2014 9 O ASNE032014205000 204594810001-05 25/08/2014 23/12/2014   1   0   0 A 

2012 9 O CTNI922012415000 411161380001-38 10/01/2013 10/01/2015   19   1   2 P 

2014 9 O CTNI922014167000 411161380001-38 04/07/2014 02/01/2015   11   3   1 E 

2010 8 O CTNE922010349000 9769140001-92 02/12/2010 01/12/2015   6   0   0 P 

2011 6 O ASNE922011276000 104228510001-86 03/10/2011 02/10/2015   0   1   0 P 

2011 12 O CTNE922011017000 112220080001-19 21/03/2011 21/03/2015   0   3   1 P 

2011 12 O CTNE922011151000 30538580001-02 13/09/2011 13/09/2015   0   7   2 P 
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2011 1 O CTNE922011141000 420350970002-07 01/09/2011 21/08/2015   0   4   0 P 

2013 12 O ASNE092013226000 55084860001-97 05/12/2013 05/12/2015   0   1   0 P 

2013 2 O CTNE092012588000 153546790001-94 09/02/2013 09/02/2015   4   0   0 A 

2013 2 O CTNE092012548000 153546790001-94 05/12/2013 05/12/2015   3   0   0 P 

2011 2 O CTNE092011007000 90691220001-09 16/05/2011 25/04/2015   4   0   0 P 

2013 2 O CTNE092012609000 87941710001-41 01/02/2013 02/05/2015   3   0   0 P 

2014 9 O CTNE092014012000 146081150001-78 24/03/2014 23/03/2015   0   3   0 A 

2013 9 O ASNE092013048000 54411270001-60 27/06/2013 17/06/2015   0   2   0 P 

2014 9 O CTNI922013403000 48007540001-87 20/05/2014 23/02/2015   18   0   0 P 

2014 9 O CTNE092014103000 123210680001-51 22/07/2014 20/07/2016   1   2   0 A 

2012 8 O CTNE082012116000 1257330001-52 01/11/2012 01/11/2015   2   2   0 P 

2013 9 O CTNE082013117000 413052280001-77 01/12/2013 01/12/2015   0   7   0 P 

2011 5 O ASNE082011006000 79816910001-09 20/05/2011 19/05/2015   0   1   0 P 

2013 9 O CTNE082013064000 71259420001-45 18/09/2013 18/09/2015   11   3   0 P 

2012 8 O CTNI922012273000 41226550001-93 22/10/2012 04/05/2015   0   5   0 A 

2014 9 O CTNI922013412000 49739070001-98 07/04/2014 07/09/2014   8   10   0 A 

2010 2 O CTNE082010181000 87381510001-53 03/01/2011 03/07/2015   0   1   0 P 

2012 4 O CTNE082011268000 632329610001-41 28/03/2012 01/04/2016   2   0   0 P 

2010 2 O CTNE082010100000 42396910001-31 16/09/2010 15/09/2015   1   1   0 P 

2011 2 O CTNE082010245000 123366430001-90 01/05/2011 31/12/2014   7   6   0 E 

2014 5 O ASNE082014069000 413052280001-77 12/05/2014 02/01/2015   2   0   0 E 

2011 2 O CTNE122010238400 93736000001-70 21/04/2011 21/04/2015   0   1   0 P 

2011 2 O CTNE122010238300 120706420001-46 25/04/2011 25/04/2015   0   1   1 P 

2014 2 O CTNE122014039000 93736000001-70 04/07/2014 03/07/2015   0   2   0 A 
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2013 1 O CTNE122013034000 120660150001-31 14/06/2013 04/02/2015   0   4   0 A 

2013 1 O CTNE122013025000 120660150001-31 14/06/2013 14/06/2015   0   4   0 A 

2012 9 O CTNE122012098000 71117450001-77 11/03/2013 11/03/2015   2   4   0 A 

2010 9 O CTNE122010122000 4002470001-03 14/09/2010 14/09/2015   15   0   0 P 

2014 9 O CTNI922013405000 411161380001-38 01/07/2014 08/02/2015   17   0   0 P 

2012 8 O CTNE122012027000 71259420001-45 27/08/2012 27/08/2015   18   2   0 P 

2014 2 O CTNE122014009000 93736000001-70 01/11/2014 31/10/2015   0   1   1 A 

2012 2 O ASNE122012152000 4378100001-00 11/11/2012 23/02/2015   0   4   0 P 

2014 2 O CTNE122014009100 74468680001-69 04/06/2014 03/06/2015   0   1   0 A 

2013 2 O CTNE122012164000 93736000001-70 12/03/2013 12/06/2015   0   4   0 P 

2012 9 O CTNE122012015000 71259420001-45 29/08/2012 29/08/2015   8   3   0 P 

2011 2 O CTNE122011016000 93736000001-70 08/06/2011 08/05/2015   0   1   0 P 

2013 8 O CTNE122013020000 29938610001-43 01/11/2013 04/03/2016   0   4   0 A 

2013 8 O CTNE922012663000 41179950001-26 03/02/2014 23/05/2016   5   20   0 A 

2013 9 O CTNI922012513000 406104200001-04 17/06/2013 09/04/2015   4   11   0 P 

2014 9 O CTNE922014070000 85853000001-91 02/10/2014 02/10/2016   13   3   0 A 

2013 12 O CTNE012013613000 129397620001-37 11/09/2013 26/07/2015   0   3   0 A 

2011 9 O CTNE012011354000 632329610001-41 04/10/2012 03/01/2016   10   0   0 A 

2013 9 O CTNE922013047000 24097750001-40 29/04/2014 29/04/2016   15   2   0 A 

2014 8 O CTNI922013413000 48007540001-87 20/10/2014 07/06/2015   13   10   0 A 

2011 5 O CTNE012011431000 120354970001-62 12/09/2011 18/09/2015   0   2   0 P 

2011 5 O CTNE012011368000 120354970001-62 19/09/2011 11/09/2015   1   2   0 P 

2013 9 O CTNE012013465000 49218570001-03 16/06/2013 16/09/2015   8   5   0 A 

2011 5 O CTNE012011990000 29204930001-03 26/12/2011 12/04/2015   4   4   0 P 
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2014 9 O CTNE012014330000 87941710001-41 03/10/2014 02/10/2015   4   0   0 A 

2013 9 O CTNE012013239000 105571690001-09 28/08/2013 29/08/2015   8   0   0 A 

2013 9 O CTNE922013088000 106488420001-08 13/11/2013 23/02/2016   0   8   0 A 

2014 9 O CTNE012014286000 49218570001-03 03/11/2014 01/11/2016   10   7   0 A 

2012 8 O CTNE032012303000 71670800001-13 29/10/2012 17/05/2015   0   7   0 A 

2014 9 O CTNE922013053000 90224290001-54 19/05/2014 08/09/2015   18   2   0 A 

2014 8 O CTNE922014150000 440131590080-10 01/08/2014 09/06/2017   0   15   0 A 

2014 8 O CTNE032014189000 106488420001-08 02/11/2014 25/08/2015   3   4   2 A 

2014 12 O CTNE922014084000 699014600001-97 01/09/2014 31/08/2016   0   0   1 A 

2014 2 O CTNE922013240000 90691220001-09 16/04/2014 14/04/2016   2   3   0 A 

2013 12 O CTNE922013162000 87941710001-41 01/10/2013 01/10/2015   3   2   0 A 

2012 12 O CTNE010011038000 120354970001-62 03/07/2012 03/07/2016   7   5   1 P 

2013 12 O CTNE922012668000 105571690001-09 27/02/2013 27/02/2016   9   5   0 P 

2014 12 O CTNE032014077000 87941710001-41 19/05/2014 07/05/2016   0   3   2 A 

2013 9 O CTNE012013432000 87941710001-41 21/11/2013 21/11/2015   7   0   0 P 

2014 9 O CTNI032014102000 107493470001-95 28/07/2014 13/11/2015   11   5   0 A 

2014 9 O CTNE922014040000 411161380001-38 16/09/2014 17/12/2016   0   9   0 A 

2014 2 O CTNE012013963000 104228510001-86 15/09/2014 14/09/2015   0   2   1 A 

2013 9 O CTNE922013157000 152796080001-74 25/11/2013 25/11/2015   0   7   0 A 

2014 8 O CTNE022014097000 131919130001-84 17/09/2014 16/09/2015   2   2   0 A 

2014 9 O CTNI922013417000 411161380001-38 24/02/2015 24/02/2020   2   4   2 A 

2014 9 O CTNI922014173000 152796080001-74 28/11/2014 29/04/2015   10   7   0 A 

2012 8 O CTNE922011533000 576235550001-07 01/03/2012 01/03/2016   1   3   0 A 

2013 9 O CTNE922012605000 58305210001-90 08/04/2013 08/04/2015   0   1   0 A 
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2013 9 O CTNI922013093000 58481470001-50 10/09/2013 10/09/2015   2   1   3 A 

2012 12 O CTNI922012294000 143463130001-00 20/09/2012 20/09/2014   0   1   1 A 

2013 3 O CTNE922013295000 25277380001-37 07/01/2014 07/01/2016   0   0   1 A 

2014 3 O CTNE922013260000 415875020002-29 03/02/2014 03/08/2016   0   19   1 A 

2014 9 O CTNE922014098000 152796080001-74 08/08/2014 08/08/2016   2   5   0 A 

2013 9 O CTNE032012625000 14056880001-52 10/05/2013 30/04/2015   0   3   1 A 

2013 8 O CTNE922012444000 21106500001-15 24/04/2013 04/05/2015   8   7   0 A 

2012 8 O CTNI922012286000 60562960001-49 18/03/2013 28/08/2015   0   4   2 A 

2010 2 O CTNI922010045000 4373110001-12 03/11/2010 11/08/2015   0   10   0 P 

2013 9 O CTNE012013286000 85853000001-91 23/09/2013 22/09/2015   11   10   0 P 

2012 8 O CTNE922012226000 123366430001-90 02/08/2012 02/08/2015   0   2   0 P 

2014 9 O CTNI032014223000 36709530001-55 03/11/2014 10/06/2015   9   1   0 A 

2013 8 O CTNE922012630000 411161380001-38 02/09/2013 02/09/2015   5   1   1 A 

2013 9 O CTNE922013064000 411161380001-38 29/10/2013 23/01/2016   7   3   0 A 

2010 4 O CTNE922010040000 71771900001-66 02/06/2010 02/06/2015   4   9   1 P 

2013 12 O CTNE032012459000 76540410001-40 01/02/2013 01/02/2015   0   3   0 A 

2012 9 O CTNI922012003000 408637220001-94 01/10/2012 23/01/2016   18   2   0 A 

2012 9 O CTNE922012070000 71259420001-45 03/09/2012 08/09/2015   19   2   0 A 

2014 9 O CTNE012014331000 85978370001-71 18/12/2014 18/12/2016   8   9   0 A 

2011 9 O CTNE922011194000 16979230001-07 02/09/2011 02/01/2016   0   4   1 A 

2013 9 O CTNE032013059000 16979230001-07 15/07/2013 17/10/2015   2   0   1 A 

2012 9 O CTNE922011500000 25503020001-69 30/03/2012 01/07/2016   0   4   1 A 

2011 9 O CTNE922010444000 89619970001-58 08/02/2011 07/06/2015   4   1   0 A 

2014 4 O ASNE012013962000 85853000001-91 09/04/2014 08/04/2015   1   0   0 A 
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2010 9 O CTNE012010349000 120706420001-46 26/01/2011 24/01/2015   10   0   0 P 

2012 4 O CTNE010011049000 129397620001-37 08/02/2012 08/02/2015   9   5   0 P 

2013 2 O CTNE082013129000 153546790001-94 06/01/2014 06/01/2016   0   3   0 P 

2012 7 O CTNI922012196000 80280120001-36 17/09/2012 17/09/2015   0   0   2 A 

Observações: 
(1) Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, 9319818, 9319730 e 9319795, além de informações prestadas pelos administradores dos contratos em 
planilha excel. 

LEGENDA 
Área: 
1.       Segurança; 
2.       Transportes; 
3.       Informática; 
4.       Copeiragem; 
5.       Recepção; 
6.       Reprografia; 
7.       Telecomunicações; 
8.       Manutenção de bens móvies 
9.       Manutenção de bens imóveis 
10.    Brigadistas 
11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
12.    Outras 
 
 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) 
Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) 
Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente 
contratada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 
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7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2 
 
A Chesf conta com área destinada a análise de documentação trabalhista e fiscal, que a auxilia na 
verificação do cumprimento, pelas contratadas, destas legislações, possibilitando tomar 
providências em tempo hábil. 
 
7.2.4 Contratação de Estagiários 

 
Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 36 36 22 0 70.577,08 

1.1    Área Fim 15 15 10 0 30.032,80 

1.2    Área Meio 21 21 12 0 40.544,28 

2.      Nível Médio 0 0 0 0 0 

2.1    Área Fim 0 0 0 0 0 

2.2    Área Meio 0 0 0 0 0 

3.      Total (1+2) 36 36 22 0 70.577,08 

Fonte: Registro de despesas efetuadas no Sistema de Consulta Gerencial do Orçamento - SCGO 

 
Análise Crítica 
A Chesf  nos últimos anos admitiu estagiários por meio de contrato com o Centro de Integração 
Empresa Escola - CIEE, para recrutamento e seleção dos estudantes. O período de estágio foi 
finalizado no mês de agosto/2014. Os estagiários foram bem avaliados e contribuíram para o 
alcance dos resultados esperados. 
 
7.3 Desoneração da folha de pagamento – lei 12.546/2001 e decreto 7.828/2012 (segundo DN 
TCU 134/2013) 
 
a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com 
empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 
12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, atentando para os efeitos retroativos às datas de 
início da desoneração, mencionadas na legislação. 
 
Em cumprimento às novas regras estabelecidas pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do 
decreto 7.828/2012, a Chesf, por meio de sua Superintendência de Suprimento estabeleceu 
orientações gerais para os contratos assinados; processos de contratação em andamento, 
homologados; processos de contratação em andamento, não homologados; processos licitatórios 
com editais publicados, sem recebimento ou abertura de propostas e novos processos licitatórios. 
 
Com objetivo de padronizar as ações relativas aos contratos assinados, em virtude da maior 
complexidade que envolvia o assunto, o Departamento de Administração de Contratos, 
subordinado à Superintendência de Suprimento, emitiu Instrução Interna, na qual foram 
estabelecidos os procedimentos a serem adotados para a identificação, o enquadramento e a 
regularização de contratos firmados entre a Chesf e fornecedores que tenham sido beneficiados 
pela desoneração dos encargos sociais decorrentes da referida Lei. 
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A partir dessas orientações os contratos, cujos fornecedores eram beneficiados, foram revisados, 
atentando aos seus efeitos retroativos. 
 
b) Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em 
relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela 
desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do 
decreto 7.828/2012. 
 
A Chesf obteve ressarcimento no valor de R$ 240.416,02 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e 
dezesseis reais e dois centavos) dos contratos, encerrados em 31/12/2014, que foram firmados 
com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento. 
 
c) Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, incluindo número, unidade 
contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência, com destaque para a economia 
(redução de valor contratual) obtida em cada contrato 
 
Abaixo segue tabela contendo os contratos (vigentes e encerrados) revisados pela Chesf, com 
destaque para economia obtida em cada um. 

Número do Contrato 
CNPJ da 
empresa 

Contratada 

Nome da Empresa 
Contratada 

Objeto Contratado Fim da Vigência 
Redução do 

Valor 

 CTNI922008319000 67185306000130 
SYNCHRO SISTEMAS DE 
INFORMACAO LTDA 

SOLUÇÃO AUTOMATIZADA DE 
GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 

30/04/2013 
 R$             
15.926,50  

CTNE022013057000 41116138000138 REAL ENERGY LTDA                        
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO POR 
ROÇO MANUAL 

12/08/2015 
 R$             
20.221,63  

CTNE032012303000 7167080000113 
HIDRAMEC SERVIÇOS E 
MANUTENÇÃO LTDA 

CONSEVAÇÃO INDUSTRIAL DE 
EQUIPAMENTOS 
ELETROMECÂNICOS E SISTEMAS 

08/05/2015 
 R$             
39.701,93  

CTNE922008525000 40873234000168 

ZERO UM INFORMÁTIA 
ENGENHARIA E 
REPRESENTAÇÕES 
LTDA 

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
DE TI 

02/02/2014 
 R$           
152.272,37  

CTNE922010563000 34311019000170 
B & B CONSTRUCOES 
LTDA                   

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES PREDIAIS 

01/08/2015 
 R$             
38.787,55  

CTNE922011287000 41587502000229 
 LANLINK 
INFORMATICA LTDA 

SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA 
MICROSOFT 

01/12/2015 
 R$             
28.280,47  

CTNE922012227000 69901460000197 
IN FORMA SOFTWARE 
LTDA                   

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
CONSULTAS E RELATÓRIOS 

08/11/2013 
 R$             
16.497,12  

CTNE922012630000 41116138000138 REAL ENERGY LTDA                        
MANUTENPÇÃO ELETROMECÂNICA 
DE EQUIPAMENTOS 

23/10/2015 
 R$             
57.995,42  

CTNE922012663000 4117995000126 
ENGELUZ SERVICE 
LTDA                     

CONSERVAÇÃO INDUSTRIAL DE 
EQUIPAMENTOS 

23/05/2016 
 R$             
66.797,06  

CTNE922013064000 41116138000138 REAL ENERGY LTDA                        
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
LINHAS E TRANSMISSÃO 

23/01/2016 
 R$             
58.143,70  

CTNE922013295000 2527738000137 
AZIMUTE CONSULTOR 
EM INFORMATICA 
LTDA    

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SICC                      07/01/2016 
 R$             
10.195,73  

CTNI022012090000 41116138000138 REAL ENERGY LTDA                        CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA 08/06/2014  R$                  
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RESERVATÓRIO DE ÓLEO 768,37  

CTNI022013009000 41116138000138 REAL ENERGY LTDA                        
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

20/05/2014 
 R$               
1.415,74  

CTNI022013118000 41116138000138 REAL ENERGY LTDA                        
INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 

19/02/2015 
 R$               
7.482,83  

CTNI922011100000 78296000163 
PAMPULHA 
ENGENHARIA LTDA                

CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
REGIONAL DE OPERAÇÃO SUL 

18/05/2015 
-R$              
4.738,79  

CTNI922011665000 12352811000130 
PWE ENGENHARIA 
LTDA                      

INSTALAÇÃO, MONTAGEM E 
FORNECIMENTO IMPLANTAÇÃO 

01/05/2014 
 R$             
18.078,08  

CTNI922012130000 1074401000159 
LINHA DE TERRA 
ENGENHARIA E 
SERVICOS LTD 

ESCRITÓRIO DE APOIO 25/01/2016 
-R$              
8.030,91  

CTNI922012210000 1074401000159 
LINHA DE TERRA 
ENGENHARIA E 
SERVICOS LTD 

ESCITÓRIO DE APOIO 08/10/2015 
 R$               
7.588,15  

CTNI922012295000 1074401000159 
LINHA DE TERRA 
ENGENHARIA E 
SERVICOS LTD 

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO 31/08/2014 
 R$             
34.610,36  

CTNI922012415000 41116138000138 REAL ENERGY LTDA                        
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTOD  

10/03/2015 
 R$             
76.157,04  

CTNI922012419000 41116138000138 REAL ENERGY LTDA                        
OBRAS CIVIS E MONTAGEM 
ELETROMECÂNICA 

16/02/2015 
 R$             
18.667,81  

CTNI922012488000 3470536000169 
ENERGIA 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA             

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 
FUNDAÇÕES DE ESTAIS 

24/07/2015 
 R$           
126.054,26  

CTNI922012493000 3470536000169 
ENERGIA 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA             

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 10/03/2015 
 R$           
102.460,35  

CTNI922012602000 8864065000197 
SISTEMTEC TECNOL. E 
SIST. ELETRICOS LTDA 

ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO E 
AUTOMAÇÃO 

03/08/2015 
 R$           
230.000,00  

CTNI922013039000 40610420000104 
EREL CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA  

SERVIÇOS DE OBRA CIVIS E 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA 

11/02/2015 
 R$             
11.118,48  

CTNI922013054000 3470536000169 
ENERGIA 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA             

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 
CABOS PARA-RAIOS NA LT  

14/03/2016 
 R$           
124.909,64  

CTNI922013147000 24357394000106 
STIL SERVICOS 
TERRAPLENAGEM E 
INCORPOR.  

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS 16/06/2014 
 R$                  
846,98  

CTNI922013169000 41080755000120 
BRENGE ENGENHARIA 
LTDA                   

SERVICOS DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO, 
COMANDO, CONTROLE 

12/07/2015 
 R$             
14.095,92  

CTNI922013176000 8864065000197 
SISTEMTEC TECNOL. E 
SIST. ELETRICOS LTDA 

MOTANGEM DE CABOS                                  23/01/2016 
 R$             
41.099,20  

Redução de Valor total 
 R$        
1.307.402,99  
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Extra Portaria - Item 9.2.2 do Acordão nº  2859/2013 – TCU- Plenário 
 
Ver item b) acima. 
 
7.4 Unidades Jurisdicionadas Patrocinadoras de Entidade Fechada de Previdência Complementar 
 
7.4.1 Informações sobre entidade fechada de previdência complementar 
 
Nome: FACHESF Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social 
 
Razão Social: FACHESF Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social 
 
CNPJ: 42.160.192/0001-43 
 
Demonstrativo Anual 
 
d.1 Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes 

 

Grupo Valor R$ 

Participantes - Empregados da Fachesf  19.952.697,95 

 

d.2 Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes 

 

Grupo Valor R$ 

Participantes Ativos - Empregados da 
Fachesf 

1.030.410,14 

Participantes Assistidos da Fachesf 8.686.925,19 

Participantes Ativos – Funcionários da 
Chesf 

60.191.291,93 

Participantes Ativos -  Autopatrocinados 980.592,64 

TOTAL R$ 70.945.085,75 

d.3 Valor total das contribuições pagas pela Patrocinadora 

 

Grupo Valor R$ 

Patrocinadora Chesf 68.783.630,52 

Patrocinadora Fachesf 1.006.240,20 

TOTAL R$ 69.789.870,72 
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d.4 Valor total de outros recursos repassados pela Patrocinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
d.5 Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições: 
 
Repasse da Chesf decorrente dos valores descontados em folha de pagamento dos seus 
funcionários oriundos de produtos administrados pela Fachesf (Empréstimos a Participantes, 
Plano Fachesf-Saúde, Seguro de Vida); 
 
Repasse da Chesf conforme Convênio de Reciprocidade com a Fachesf; 
 
Participação da CHESF na mensalidade de seguro de vida dos seus funcionários, repassada à 
FACHESF para cobertura da fatura de seguro; e  
 
Repasse da Chesf decorrente das amortizações dos contratos com a Fachesf. 
 
d.6 Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal 

 

Segmentos de Aplicações Financeiras Valor R$ 

TÍTULOS PÚBLICOS 2.949.434.887,75 

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 31.290.934,54  

INVESTIMENTO AÇÕES 18.031,20 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.899.877.052,49 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 35.804.738,62  

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 281.589.717,78 

OUTROS REALIZÁVEIS  

TOTAL 5.198.015.362,38 

Grupo Valor R$ 

a) Descontos na Folha dos Funcionários da Chesf  

    Amortização de Empréstimos 28.990.423,37 

    Mensalidades do Plano de Saúde da Fachesf 22.462.334,22 

    Mensalidades do Seguro de Vida da Fachesf 4.330.383,27 

b) Repasse conforme Convênio entre CHESF e FACHESF  

    Plano de Assistência Patronal  da Chesf - PAP  

    Reembolso das despesas administrativas oriundas 

    do Plano de Assistência Patronal da Chesf – PAP 
7.083.950,81 

     Reembolso das despesas administrativas geradas 

     pelos Ambulatórios Médicos da Chesf.    
7.292.087,61 

c) Participação no seguro vida dos funcionários da Chesf 8.240.818,18 

d) Amortizações de contratos entre a Chesf e a Fachesf 81.883.578,00 
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As aplicações financeiras da FACHESF são regulamentadas pela Resolução 
CMN Nº3.792, de 24/09/2009  

 
d.7 Manifestação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
 
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC não emite manifestação a 
respeito do Balanço das Entidades. Após encaminhamento da documentação que compõe o 
Balanço Contábil a referida Secretaria emite apenas protocolo eletrônico de confirmação do 
recebimento, conforme a seguir: 
 

 
 
d.8 Avaliação da política de investimentos da EFPC, evidenciando o retorno das aplicações, bem 
como sua conformidade com a Resolução 3792/2009, do Conselho Monetário Nacional  
 
Investimentos 
 
O conturbado cenário econômico nacional com elevação da inflação, baixo crescimento da 
economia, forte volatilidade do mercado de ações, levou as Fundos de Pensão a terem bastante 
dificuldade de superar suas metas de rentabilidade no ano de 2014. De acordo com informações 
divulgadas pela Abrapp, o retorno médio dos investimentos das EFPCs em 2014 foi de 7,07%. 
 
Os Planos administrados pela Fachesf, no ano de 2014, apresentaram as seguintes rentabilidades: 
 
A rentabilidade nominal do Plano BD foi positiva em 8,91%, ficando 0,68% abaixo da Meta 
Atuarial do Plano. No Plano BS, a rentabilidade nominal dos investimentos, foi positiva em 
8,76%, ficando 0,81% abaixo da Meta Atuarial do Plano. A alocação em renda fixa, concentrada 
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substancialmente em títulos públicos federais, alcançou uma rentabilidade positiva de 12,46% 
(Plano BD) e 12,22% (Plano BS) no período, tendo sido essa a principal contribuição para a 
rentabilidade desses planos. 
 
No caso do Plano CD a rentabilidade nominal dos investimentos foi positiva em 12,23%, ficando 
2,36% acima do Objetivo de Rentabilidade do Plano. Esse resultado se deve ao critério de 
precificação dos ativos (marcação a mercado1) e a uma gestão mais ativa por parte da equipe da 
Fachesf sobre a carteira de investimentos do Plano. Além de movimentos aproveitando 
oportunidades de mercado no segmento de renda fixa e reduzindo a exposição em renda variável 
(ações), foram alocados recursos em investimentos no exterior, conforme Política de 
Investimentos, iniciativas essas que agregaram mais rentabilidade ao plano. 
 
No segmento de Renda Fixa os Planos obtiveram um rendimento nominal positivo de 12,46% no 
Plano BD, 12,22% no Plano BS e 15,77% no Plano CD, ficando 2,57%, 2,34% e 5,59%, 
respectivamente, acima da meta atuarial/índice de referência; 
 
No segmento de Renda Variável os Planos administrados pela Fachesf obtiveram uma 
rentabilidade nominal negativa de 6,25% no BD, 6,17% no BS e 7,93% no CD, ficando 14,50%, 
14,43% e 16,03% abaixo da meta atuarial/ índice de referência e 3,43%, 3,35% e 5,16% abaixo do 
Ibovespa, respectivamente; 
 
No segmento de investimentos estruturados os Planos obtiveram as seguintes rentabilidades 
nominais 0,61% no BD, 0,54% no BS, e 14,02% no CD, ficando 8,25%, e 8,31 abaixo da meta 
atuarial no BD e BS e 3,99% acima do índice de referência no CD; 
 
No segmento de investimentos no exterior, que possui recursos alocados apenas do Plano CD, a 
rentabilidade nominal obtida foi de 19,89%, ficando 13,76% acima do índice de referência do 
Plano. O índice de referência considerado foi de 5,40%, pois o primeiro investimento neste 
segmento ocorreu em abril de 2014. 
 
No segmento de operações com participantes os Planos obtiveram as seguintes rentabilidades 
nominais, no período, 10,22% no BD, 10,34% no BS e 10,07% no CD, ficando acima da meta 
atuarial/índice de referência em 0,53%, no BD, 0,63 no BS e 0,39%, no CD; 
 
No segmento de Imóveis os Planos obtiveram as seguintes rentabilidades nominais, no período, 
49,62% no BD e 72,79% no CD, ficando acima da meta atuarial/índice de referência em 36,45% 
no BD e 57,59% no CD. O Plano BS não possui investimentos em imóveis; 
 
Gestão dos Investimentos 
 
A gestão dos investimentos dos planos de benefícios administrados pela Fachesf encontra-se 
estruturada de acordo com as Políticas de Investimentos desses planos. Os principais aspectos 
dessa estrutura contemplam: 

 
  

                                                 
1
 Na marcação a mercado os ativos são contabilizados pelos valores que foram negociados no dia. 
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a) Diversificação: 
 
- Em relação aos gestores das carteiras e fundos, sendo adotada a gestão interna – equipe da 
própria Fachesf e a gestão terceirizada com instituições especializadas nas respectivas estratégias; 
- Em relação aos ativos e veículos de investimentos; 
 
b) Alocação dos ativos de acordo com as necessidades dos passivos atuariais dos respectivos 
planos de benefícios; 
 
c) Centralização dos serviços de Custódia e Controladoria; 
 
d) Monitoramento do risco de mercado pelo Benchmark Value-at-Risk (B-VaR)2, da “Divergência 
não Planejada (DnP) e do risco de crédito através da classificação de risco (“Rating”) das 
operações. 
 
Com essa estrutura, a Fachesf procura diversificar o risco de gestão, aumentar a expectativa de 
retorno dos investimentos, otimizar a relação custo x benefício com a administração de recursos e 
possibilitar um maior intercâmbio de informações e de tecnologia com o mercado financeiro e de 
capitais. 
 
Desempenho dos Investimentos 
 
Avaliando um período de longa duração e estabilidade da inflação, de 2001 (início dos Planos CD 
e BS) até 2014, verifica-se que os investimentos dos planos de beneficios administrados pela 
Fachesf vêm apresentando resultados satisfatórios. 
 
Nesse período a rentabilidade dos investimentos3 - consolidado para os três planos - alcançou o 
patamar dos 581%, enquanto que a Meta Atuarial4 foi de 499% e a Caderneta de Poupança 
rendeu apenas 182%. 

                                                 
2
 Benchmark Value-at-Risk (B-VaR): Representa a perda máxima esperada por desvalorização dos ativos em relação 

a um indicador de referência, no prazo e intervalo de confiança definidos. 

3
 Essa rentabilidade é praticamente a mesma para os três planos (BD, BS e CD) uma vez que a segregação real dos 

ativos por plano de benefício ocorreu 2011; 

4
 A Meta Atuarial é a rentabilidade mínima necessária para que o plano de benefício se mantenha em equilíbrio, 

atendidas as demais premissas atuariais; 



 

 

 
 
Avaliando o ano de 2014, a rentabilidade geral dos investimentos dos planos de benefícios 
administrados pela Fachesf, foi positiva em 9,98%
Plano BD obteve a rentabilidade de 8,91%, 0,68% abaixo da meta at
0,81% abaixo da meta atuarial; e o Plano CD 12,23%, 2,36% acima do índice de referência
 
A seguir são apresentados os resultados gerais por segmento de investimentos:
 
No segmento de Renda Fixa estão alocados cerca de 77% do tot
recursos estão aplicados predominantemente (cerca de 75% do total dos recursos do segmento) em 
títulos públicos federais. A rentabilidade desse segmento foi de 13,50%
impactada positivamente, especi
títulos públicos federais e “Marcar a Mercado”
 

Segmento de Renda Fixa 

Plano 

BD 
BS 

                                                 
5
 No caso do Plano CD esta rentabilidade foi de 

renda variável, etc), em % do total de cada plano, é muito próxima para os três planos, a rentabilidade dos 
investimentos individualmente por plano também é muito próxima;

6
 Índice de Referência é o objetivo de rentabilidade do plano. Para o plano CD esse índice foi definido como sendo 

IGPM + 6% ao ano. 

7
 Marcar a Mercado é um termo técnico que significa dizer que o preço dos títulos considerado no cálculo da 

rentabilidade é o mesmo preço pelo qual o referido título está sendo negociado (comprado e vendido) na data 
considerada; 

 

Avaliando o ano de 2014, a rentabilidade geral dos investimentos dos planos de benefícios 
administrados pela Fachesf, foi positiva em 9,98%5, ficando 0,30% acima da meta atuarial. O 
Plano BD obteve a rentabilidade de 8,91%, 0,68% abaixo da meta atuarial; o Plano BS 8,76%, 
0,81% abaixo da meta atuarial; e o Plano CD 12,23%, 2,36% acima do índice de referência

A seguir são apresentados os resultados gerais por segmento de investimentos:

No segmento de Renda Fixa estão alocados cerca de 77% do total dos recursos dos planos. Esses 
recursos estão aplicados predominantemente (cerca de 75% do total dos recursos do segmento) em 

A rentabilidade desse segmento foi de 13,50%
impactada positivamente, especialmente para o plano CD, devido à alocação de
títulos públicos federais e “Marcar a Mercado” 7 esses títulos. 

Segmento de Renda Fixa - 2014 
Rentabilidade 
Nominal Real * 
12,46% 2,57% 
10,22% 2,34% 

 
No caso do Plano CD esta rentabilidade foi de -10,53%; Como a alocação dos recursos por segmento (renda fixa, 

otal de cada plano, é muito próxima para os três planos, a rentabilidade dos 
investimentos individualmente por plano também é muito próxima; 

Índice de Referência é o objetivo de rentabilidade do plano. Para o plano CD esse índice foi definido como sendo 

Marcar a Mercado é um termo técnico que significa dizer que o preço dos títulos considerado no cálculo da 
rentabilidade é o mesmo preço pelo qual o referido título está sendo negociado (comprado e vendido) na data 
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Avaliando o ano de 2014, a rentabilidade geral dos investimentos dos planos de benefícios 
, ficando 0,30% acima da meta atuarial. O 

uarial; o Plano BS 8,76%, 
0,81% abaixo da meta atuarial; e o Plano CD 12,23%, 2,36% acima do índice de referência6. 

A seguir são apresentados os resultados gerais por segmento de investimentos: 

al dos recursos dos planos. Esses 
recursos estão aplicados predominantemente (cerca de 75% do total dos recursos do segmento) em 

A rentabilidade desse segmento foi de 13,50%. Essa rentabilidade foi 
almente para o plano CD, devido à alocação de recursos em 

10,53%; Como a alocação dos recursos por segmento (renda fixa, 
otal de cada plano, é muito próxima para os três planos, a rentabilidade dos 

Índice de Referência é o objetivo de rentabilidade do plano. Para o plano CD esse índice foi definido como sendo 

Marcar a Mercado é um termo técnico que significa dizer que o preço dos títulos considerado no cálculo da 
rentabilidade é o mesmo preço pelo qual o referido título está sendo negociado (comprado e vendido) na data 
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CD 15,77% 5,59% 
* Em relação ao IGPM + 5,75% a.a. 

 
No segmento de Renda Variável estão alocados cerca de 12% do total dos recursos dos planos. 
Esses recursos estão aplicados em ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, através de 
Fundos de Investimentos administrados internamente pela equipe da Fachesf e em Fundos 
terceirizados com gestores especialistas em determinadas estratégias. O Ibovespa8 teve uma 
variação negativa de 2,91%, enquanto a rentabilidade dos investimentos dos planos de 
benefícios administados pela Fachesf foi de -6,76%. O Ibovespa foi impactado negativamente 
por fatos relevantes ocorridos durante o ano, como as eleições e as denúncias de corrupção 
envolvendo a Petrobás, bem como o fraco comportamento de indicadores macroeconômicos que 
influenciaram negativamente no baixo desempenho do PIB. 
 

Segmento de Renda Variável - 2014 

Plano 
Rentabilidade 
Nominal Real * 

BD -6,25% -14,50% 
BS -6,17% -14,43% 
CD -7,93% -16,03% 
* Em relação ao IGPM + 5,75% a.a. 

 
No segmento de Investimentos Estruturados estão alocados cerca de 4,6% do total dos recursos 
dos três planos (BD, BS e CD). Nesse segmento estão alocados os investimentos em ações de 
empresas através de Fundos de Investimentos em Empresas Emergentes - FIEE, Fundos de 
Investimentos em Participações – FIP, e investimentos em imóveis através de Fundos Imobiliários 
- FII. Uma das características dos FIEE e FIP é que as ações das empresas investidas não são 
negociadas em bolsa, com algumas exceções. Portanto, essas ações não têm valor de mercado, 
salvo quando há uma negociação. Por essa razão a rentabilidade desses fundos somente é 
conhecida após o desinvestimento. No Plano CD estão alocados apenas os fundos que estão 
marcados a mercado. A rentabilidade dos investimentos dos planos de benefícios administados 
pela Fachesf foi de 2,27%.  
 

Segmento de Investimentos Estruturados - 2014 

Plano 
Rentabilidade 
Nominal Real * 

BD 0,57% -8,28% 
BS 0,54% -8,31% 
CD 14,02% 3,99% 
* Em relação ao IGPM + 5,75% a.a. 

 
 
No segmento de imóveis a rentabilidade consolidada foi de 52,19%. Avaliando por plano, a 
rentabilidade do único imóvel do Plano CD (salas no Ed. Empresarial Center I – Recife) foi de 
72,79%. Para o Plano BD no qual estão alocados o Shopping Center Tacaruna e os Imóveis de uso 
próprio da Fachesf, a rentabilidade do segmento foi de 49,62%. O Plano BS não possui imóveis. 
Esse desempenho reflete o resultado da reavaliação dos imóveis efetuada no período. 
 

                                                 
8
 Ibovespa é o principal indicador do mercado de ações no Brasil; 
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Segmento de Imóveis - 2014 

Plano 
Rentabilidade 
Nominal Real * 

BD 49,62% 36,45% 
BS - - 
CD 72,79% 57,59% 
* Em relação ao IGPM + 5,75% a.a. 

 
 
No segmento de Operações com Participantes a rentabilidade foi praticamente a mesma para 
os três planos, encerrando o ano em 10,21%, ficando 0,51% acima da Meta Atuarial. Este 
fato ocorreu em face do saldo devedor dos empréstimos ser corrigido pelo IGPM do mês anterior 
acrescido de 0,5%. 
 
 

Segmento de Operações com Participantes - 2014 

Plano 
Rentabilidade 
Nominal Real * 

BD 10,22% 0,53% 
BS 10,34% 0,63% 
CD 10,07% 0,39% 
* Em relação ao IGPM + 5,75% a.a. 

 
 

Taxa Interna de Retorno 
Rentabilidade Acumulada em 2014 

Segmento de Aplicação TIR 

Renda Fixa 13,37% 

Renda Variável -6,76% 

Investimentos Estruturados 2,27% 

Investimentos no Exterior 19,89% 
Imóveis 52,19% 
Operações com Participantes 10,21% 
Rentabilidade Total Consolidada 9,98% 
Meta Atuarial 9,65% 
CDI 10,81% 

Ibovespa -2,92% 
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REFLEXOS DA RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO VALOR DA COTA DO 
PLANO CD 
 
O valor da Cota do plano CD é impactado por vários fatores, alguns positivos outros negativos. 
Como positivo podemos citar a rentabilidade dos investimentos. Como negativo podemos citar 
uma provisão para perda judicial. Além disso, existe ainda a influência de outros ativos do plano, 
como por exemplo, contrato com a Patrocinadora Chesf, no caso do plano BD. Assim fica claro 
que a rentabilidade dos investimentos é diferente da rentabilidade das Cotas, apesar de ser o mais 
forte componente de impacto positivo. 
 
Em face do resultado dos investimentos, no período de junho de 2001 a dezembro de 2014 o valor 
da cota do plano CD passou de R$ 1,00 para R$ 6,59, o que representa uma rentabilidade de 
559%. Isso significa que para cada R$ 1,00 colocado no Plano CD em junho de 2001 o 
Participante desse plano passou a ter R$ 6,59 em dezembro de 2014. Esse mesmo R$ 1,00 
colocado na Caderneta de Poupança passaria a valer apenas R$ 2,80 no mesmo período. 
 
Avaliando apenas o ano de 2014, a Cota do Plano CD apresentou uma valorização de 11,85%. 
Isso significa que o saldo da reserva de poupança individual de cada Participante do Plano CD, 
existente em janeiro de 2014, multiplicou-se por 1,1185 em dezembro de 2014, sem contar com as 
contribuições da patrocinadora e do participante feitas ao longo do ano. 
 
Conclusões contidas no Parecer da Auditoria Independente 
 
O parecer da Auditoria Independente, correspondente ao exercício social de 2014, foi emitido e 
apresentado à Fachesf sem quaisquer restrições de opiniões. 
 
Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de gestão e nos dois 
anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais resultados deficitários; 
 
 
f1. Demonstração do Resultado Atuarial no Exercício de 2014 (Exercício de referência) 
 
O Parecer Atuarial dos planos de benefícios previdenciários administrados pela Fachesf, emitido 
em 25/01/2015 pela Mercer Human Resource Consulting Limitada, consultoria atuarial 
responsável pelos planos, tem por objetivo demonstrar a situação atuarial do Plano Benefícios - 
BD, do Plano Saldado de Benefícios - BS e do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida - 
CD, posicionados em 31/12/2014, a serem referenciados na atualização dos contratos dos 
compromissos atuariais firmados entre a Fachesf e a CHESF. 
 
Após o cálculo das provisões matemáticas, considerando a posição do patrimônio líquido em 
31/12/2014, foram verificados os resultados de cada um dos planos  de benefícios. 
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*Contrato de dívida firmado entre a CHESF e a FACHESF. 
 
O Plano BD, antes da revisão dos contratos apresentava déficit de R$ 261.786.797,88, tendo como 
principais causas a redução da premissa de taxa real de juros e a alteração na tábua de mortalidade, 
ambas adotadas na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2014. Após a revisão dos 
contratos o déficit foi redimensionado para R$ 19.239.728,53, parcela que não foi utilizada para 
redefinição do contrato de dívida, por ser relativa ao compromisso dos Participantes que na data 
da implantação do Plano CD eram Ativos e optaram na ocasião por não migrar para o mesmo. 
 
O déficit remanescente no Plano BD, equivalente a 0,64% das Provisões Matemáticas, encontra-se 
dentro das regras de exceção estabelecidas pelo Art. 28 da Resolução nº 26/2008 para seu 
imediato equacionamento. No entanto, esse é o segundo ano consecutivo em que o Plano BD 
apura resultado deficitário. Caso a situação persista no encerramento do exercício de 2015, o 
montante deverá ser equacionado até o encerramento do exercício de 2016. 
 
O Plano BS está em posição superavitária em 31/12/2013, na ordem de R$ 128.786.262,20, 
devido ao resultado positivo em relação às hipóteses adotadas, principalmente a de entrada em 
aposentadoria, uma vez que os Participantes Ativos têm postergado o requerimento de seus 
benefícios, mesmo após atingirem a elegibilidade à Aposentadoria Normal. Salienta-se que o 
resultado superavitário do Plano BS será destinado à constituição de reserva de contingência, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas, para garantia dos 
benefícios contratados, em face de eventos futuros e incertos. 
 
O Plano CD encontra-se deficitário em R$ 82.836.636,91, em função, principalmente, da alteração 
das hipóteses de taxa real de juros e tábua de mortalidade, ambas adotadas para avaliação dos 
benefícios constituídos na modalidade de benefício definido. 
 
O déficit do Plano CD equivale a 11,45% das Provisões Matemáticas dos benefícios estruturados 
na forma de benefício definido, portanto, superior ao limite de 10% previsto no inciso I do caput 
do Artigo 28 da Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008. Sendo assim, a Entidade deverá elaborar e 
aprovar o plano de equacionamento do referido déficit técnico até o final do exercício de 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em conformidade com o § 4ºdo Artigo 28 da Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008, após 
aprovado, o plano de equacionamento do déficit deverá ser disponibilizado aos participantes, 
assistidos, patrocinadores e ao órgão fiscalizador. 
 
  

 Plano BD (R$) Plano BS (R$) Plano CD (R$) 

 
Patrimônio para Cobertura 
do Plano 

2.148.714.987,74 1.144.979.930,19 1.822.024.078,61 

(-) Provisões Matemáticas 2.989.614.976,78 1.016.193.667,99 1.904.860.715,52 

(-) 
Provisões Matemáticas a 
Constituir* 

821.660.260,51 0,00 0,00 

(=) (Déficit) / Superávit (19.239.728,53) 128.786.262,20 (82.836.636,91) 



  145 

 

f2. Demonstração do Resultado Atuarial no Exercício de 2013 
 
O Parecer Atuarial dos planos de benefícios previdenciários administrados pela Fachesf, emitido 
em 16/01/2014 pela Mercer Human Resource Consulting Limitada, consultoria atuarial 
responsável pelos planos, tem por objetivo demonstrar a situação atuarial do Plano Benefícios - 
BD, do Plano Saldado de Benefícios - BS e do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida - 
CD, posicionados em 31/12/2013, a serem referenciados na atualização dos contratos dos 
compromissos atuariais firmados entre a Fachesf e a CHESF. 
 
Após o cálculo das provisões matemáticas, considerando a posição do patrimônio líquido em 
31/12/2013, foram verificados os resultados de cada um dos planos  de benefícios. 
 

 Plano BD (R$) Plano BS (R$) Plano CD (R$) 

 
Patrimônio para Cobertura 
do Plano 

2.171.543.560,12 1.111.698.829,96 1.598.960.259,77 

(-) Provisões Matemáticas 2.787.880.862,89 943.413.420,29 1.639.292.540,72 

(-) 
Provisões Matemáticas a 
Constituir* 

605.126.031,80 0,00 0,00 

(=
) 

(Déficit) / Superávit (11.211.270,97) 168.285.409,67 (40.332.280,95) 

      *Contrato de dívida firmado entre a CHESF e a FACHESF. 

 
O Plano BD, antes da revisão dos contratos apresentava déficit de R$ 616.337.302,77, tendo como 
principal motivo a rentabilidade inferior a meta atuarial verificada no exercício de 2013. Após a 
revisão dos contratos o déficit foi redimensionado para R$ 11.211.270,97, parcela que não foi 
utilizada para redefinição do contrato de dívida, por ser relativa ao compromisso dos Participantes 
que na data da implantação do Plano CD eram Ativos e optaram na ocasião por não migrar para o 
mesmo. 
 
O Plano BS está em posição superavitária em 31/12/2013, na ordem de R$ 168.285.409,67, 
devido ao resultado positivo em relação às hipóteses adotadas. Salienta-se que o valor do excesso 
do Patrimônio do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi utilizado para constituição da 
Reserva de Contingência, limitado a 25% do total das Provisões Matemáticas dos Benefícios 
Definidos.  
 
O Plano CD encontra-se deficitário em R$ 40.332.280,95, em função, principalmente, da 
rentabilidade do Plano ter sido inferior a meta atuarial adotada para avaliação dos benefícios 
constituídos na modalidade benefício definido. 
 
f3. Demonstração do Resultado Atuarial no Exercício de 2012 
 
O Parecer Atuarial dos planos de benefícios previdenciários administrados pela Fachesf, emitido 
em 18/01/2013 pela Mercer Human Resource Consulting Limitada, consultoria atuarial 
responsável pelos planos, tem por objetivo demonstrar a situação atuarial do Plano Benefícios - 
BD, do Plano Saldado de Benefícios - BS e do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida - 
CD, posicionados em 31/12/2012, a serem referenciados na atualização dos contratos dos 
compromissos atuariais firmados entre a Fachesf e a CHESF. 
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Após o cálculo das provisões matemáticas, considerando a posição do patrimônio líquido em 
31/12/2012, foram verificados os resultados de cada um dos planos  de benefícios. 
 

    Plano BD (R$)      Plano BS (R$)      Plano CD (R$) 

 
Patrimônio para Cobertura 
do Plano 

2.671.736.479,26 1.258.108.914,87 1.736.025.128,06 

(-) Provisões Matemáticas 2.643.375.542,54 882.605.068,00 1.703.461.962,96 

(=
) 

(Déficit) / Superávit 28.360.936,72 375.503.846,87 32.563.165,10 

 
O Plano BD, antes da revisão dos contratos apresentava superávit de R$ 210.297.897,51, tendo 
como principal motivo a rentabilidade superior a meta atuarial, obtida pelo aplicação dos recursos 
garantidores do Plano. Após a revisão dos contratos o resultado foi redimensionado para R$ 
28.360.936,72, sendo que a parcela de superávit no valor de 17.392.262,21 não foi utilizada para 
redefinição do contrato de dívida, por ser relativa ao compromisso dos Participantes que na data 
da implantação do Plano CD eram Ativos e optaram na ocasião por não migrar para o mesmo. 
 
O Plano BS está em posição superavitária em 31/12/2012, na ordem de R$ 375.503.846,87, 
devido ao resultado positivo em relação às hipóteses adotadas. Salienta-se que o valor do excesso 
do Patrimônio do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi utilizado para constituição da 
Reserva de Contingência, limitado a 25% do total das Provisões Matemáticas dos Benefícios 
Definidos.  
 
O Plano CD encontra-se superavitário em R$ 32.563.165,10, proveniente da rentabilidade do 
Plano ter sido superior a meta atuarial adotada para avaliação dos benéficos constituídos na 
modalidade Benefício Definido. 
 
Conclusões do último estudo atuarial 
 
A consultoria Mercer Human Resource Consulting Limitada, na qualidade de atuário responsável 
pela avaliação atuarial do Plano de Benefícios (Plano BD), do Plano Saldado de Benefícios (Plano 
BS) e do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida (Plano CD), administrados pela 
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF, concluiu no “Parecer Atuarial do 
Encerramento do Exercício Social de 2014” que: 
 
O Plano BS administrado pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF 
está superavitário. O excesso do Patrimônio de Cobertura do Plano frente às Provisões 
Matemáticas foi utilizado para a constituição da Reserva de Contingência, observando o limite de 
25% do total das Provisões Matemáticas dos benefícios estruturados sob a forma de benefício 
definido. 
 
O Plano BD administrado pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF 
está deficitário. Considerando que os ativos do Plano BD são significativamente superiores aos 
benefícios a serem pagos no exercício de 2015 e que as insuficiências apuradas, pelo segundo ano 
consecutivo, são inferiores a 10% das Provisões Matemáticas apuradas sob a forma de benefício 
definido, cabe à FACHESF a opção pela postergação do equacionamento do déficit, de acordo 
com o disposto no inciso II do caput do Artigo 28 da Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008. 
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O Plano CD administrado pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF 
está deficitário. Considerando que o déficit apurado em 31/12/2014, decorrente do ajuste das 
hipóteses e da conjuntura econômica do mercado brasileiro, é superior a 10% das Provisões 
Matemáticas apuradas sob a forma de benefício definido, o plano de equacionamento do déficit 
técnico deverá ser elaborado e aprovado até o final do exercício de 2015, de acordo com disposto 
no inciso I do caput do Artigo 28 da Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008. Após sua aprovação, 
o plano de equacionamento do déficit deverá ser disponibilizado aos participantes, assistidos, 
patrocinadores e ao órgão fiscalizador. Observamos, no entanto, que os ativos do Plano CD são 
significativamente superiores aos benefícios a serem pagos no exercício de 2015.” 
 
7.4.2  Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no disposto 
no art. 25 da Lei Complementar 108/2001, demonstrando o tipo de fiscalização efetuada, a data 
em que ocorreu, as principais constatações e as providencias adotadas para sanear as 
irregularidades verificadas. 
 
1. Tipo de fiscalização: No Plano de Benefício Definido - BD, CNPB nº 1980.0020-29, conforme 
descrição da PREVIC: 
 
“A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), com base em critérios de 
Supervisão Baseada em Risco (SBR), realizou Fiscalização Direta na Entidade Fechada de 
Previdência Complementar (EFPC), Fundação CHESF de Assistência e Seguridade Social - 
FACHESF, tendo por objetivo verificar a aderência dos procedimentos praticados no âmbito 
da referida Fundação às normas vigentes. No caso específico dessa ação fiscal, foram 
selecionados para fiscalização os seguintes itens de escopo: 
 
i) Equilíbrio Técnico; 
ii) Premissas Atuariais; 
iii) Risco de Liquidez; 
iv) Controles Internos de Investimentos e 
v) Conselho Fiscal. 
 
Considerando os princípios, regras e práticas de governança e controles internos estabelecidos pela 
Resolução CGPC nº 13/2004, as verificações e as avaliações feitas pela Fiscalização da PREVIC 
sobre os controles praticados pela FACHESF contemplaram os procedimentos de gestão de cada 
área respectivamente, sem prejuízo de itens específicos, abrangendo o período de 01/2009 a 
12/2013."; 
 
2. Data em que ocorreu: Fiscalização do Escritório Regional de Pernambuco - ERPE, da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, ocorrida no exercício de 
2014, com início em 23/01/2014, por meio do Ofício nº 014/2014/ERPE/PREVIC, e término em 
04/04/2014, com a apresentação do Relatório de Fiscalização nº 001/2014/ERPE/PREVIC; 
 
3. Principais constatações: Por meio do Relatório de Fiscalização nº 001/2014/ERPE/PREVIC, 
datado de 04/04/2014, recebido na FACHESF em 11/04/2014, foram geradas 09 (nove) 
Determinações com prazo para manifestar-se em 30 (trinta) dias da data do recebimento, ou seja, 
até 11/05/2014; 
 
4. Providências adotadas para sanar as irregularidades verificadas: A FACHESF, por meio da CE 
PR nº 051/2014, de 07/05/2014, respondeu a todas as Determinações da PREVIC, constantes do 
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Relatório de Fiscalização supracitado. Em análise às respostas da FACHESF, a PREVIC emitiu o 
Ofício nº 136/2014/ERPE/PREVIC, de 13/11/2014, recebido pela Fundação em 17/11/2014, 
indicando que 4 (quatro) das 9 (nove) Determinações não foram atendidas, sendo que uma delas 
estava sob análise pelos Órgãos competentes da PREVIC, estabelecendo um prazo de 30 (trinta) 
dias para resposta, ou seja, até 17/12/2014. Em 16/12/2014, a FACHESF emitiu a CE PR nº 
123/2014, respondendo as 03 (três) Determinações que foram julgadas "não atendidas" pela 
PREVIC, cujas análises encontram-se em tramitação no Escritório Regional de Pernambuco - 
ERPE. 
 
Por fim, a FACHESF mantém monitoramento constante sobre as demandas da PREVIC, em 
especial quanto às principais constatações exaradas por meio do Relatório de Fiscalização nº 
001/2014/ERPE/PREVIC, datado de 04/04/2014, estabelecendo Plano de Ação, com 
envolvimento de todas as áreas e responsáveis, ciência às Diretorias e Conselhos, a fim de tomar 
todas as providências necessárias para sanar as irregularidades, porventura, verificadas pelo Órgão 
Regulador.  
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8.GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
 
8.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros 
 
8.1.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 

 
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 
 
A atividade de transporte da Chesf é regida por 15 regulamentações normativas internas, sendo 01 
resolução e 14 instruções que elencamos abaixo: 
 

RN-01/2014 SG-09 – Política de Transporte Rodoviário da Companhia; 
IN-SG.03.006 – Acidente de Trânsito; 
IN-SG.03.007 – Controle de Utilização de Veículos; 
IN-SG.03.008 – Transporte para Pessoal de Turno; 
IN-SG.03.009 – Requisição de Transporte – Sistema Frota; 
IN-SG.03.010 – Identificação dos Veículos da Frota; 
IN-SG.03.011 – Autorização para dirigir veículos da Frota Chesf e Adicional por 
Condução de Veículos; 
IN-SG.03.012 – Tipificação da Frota de Veículos Rodoviários; 
IN-SG.03.013 – Incorporação, Transferência e Exclusão de Veículos da Frota Própria da 
Companhia; 
IN-SG.03.014 – Manutenção de Veículos da Frota Própria da Companhia; 
IN-SG.03.015 – Utilização de veículo do empregado em deslocamento a serviço; 
IN-SG.03.016 – Multas decorrentes de infração de trânsito; 
IN-SG.03.017 – Dossiê de Veículo da Frota Própria; 
IN-SG.03.018 – Renovação da Frota de Veículos Rodoviários; 
IN-SG.03.019 – Abastecimento de Veículos da Frota Chesf. 

 
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ 
 
O transporte na Chesf se caracteriza por ser uma área que propicia o suporte necessário para a 
execução das atividades de outras unidades organizacionais, sejam elas administrativas ou 
vinculadas à atividade fim da Empresa. Por este auxílio, julgamos que as soluções de transporte 
são importantes e relevantes para o resultado empresarial, principalmente, pelo fato de que há 
tarefas que não poderiam ser executadas sem a utilização de guindastes hidráulicos de cabo e de 
lança articulada, plataformas aéreas de trabalho, cestas aéreas isoladas, empilhadeiras, tratores de 
rodas e de esteira, reboques linhas de eixo, semi-reboques carga seca, tanque, carrega tudo 
prancha reta e prancha rebaixada. 
 
Além destes equipamentos, possuímos também veículos diversos: automóveis, caminhonetes, 
ambulâncias, vans, micro-ônibus, ônibus, caminhões, cavalos mecânicos e caminhões tratores. 
Outro aspecto importante a ser analisado, é que a Chesf é uma organização presente em vários 
Estados, logo, existe a necessidade permanente de deslocamento dos seus colaboradores, 
demandando, assim, soluções de transporte para o exercício de suas atividades. 
Com relação ao impacto, ressaltamos que as equipes de operação e manutenção do sistema elétrico 
utilizam os veículos para se deslocarem até as instalações ou os locais que precisam ser reparados 
da forma mais ágil possível. Caso o transporte não atue de forma satisfatória a penalidade 
financeira que a Chesf pode sofrer, chamada de parcela variável, poderá impactar de maneira 
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determinante no resultado econômico–financeiro da Companhia. Pelos motivos expostos acima, 
julgamos como importante e de alto impacto a utilização da frota própria e locada. 
 
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, 
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, 
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; 
 
Respondido junto com a alínea “e” abaixo. 
 
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na 
letra “c” supra; 
 
Abaixo tabela com os dados referentes ao exercício 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 

A frota Chesf é classificada de acordo com a tipificação estabelecida na IN-SG. 03.012, cujo 
assunto é tipificação da frota de veículos rodoviários. Relacionamos, abaixo, o quadro com a 
descrição, finalidade e exemplos da tipificação definida pela Chesf. 

 

QDT. KM QDT. KM QDT. KM MEDIA
 L0 0 12 45.649 12 3.804,08
 L1 49 1.256.567 203 2.298.095 252 14.105,80
 L2 28 684.751 89 1.483.375 117 18.530,99
 L3 9 345.500 20 453.712 29 27.559,03
 L4 5 59.735 6 53.334 11 10.279,00
 L5 28 568.620 0 16.119 28 20.883,54
 L7 0 6 58.836 6 9.806,00
 M3 56 1.481.677 306 4.455.533 362 16.401,13
 M4 0 1 6.285 1 6.285,00
 M5 1 36.272 0 1 36.272,00
 M6 6 113.484 8 102.808 14 15.449,43
 P1 0 9 68.454 9 7.606,00
 P2 0 13 251.123 13 19.317,15
 P3 0 29 197.102 29 6.796,62
 P4 0 9 46.980 9 5.220,00
 P5 0 25 123.298 25 4.931,92
 P6 0 35 437.330 35 12.495,14
 P7 0 19 110.695 19 5.826,05
 P8 0 24 321.995 24 13.416,46
 P9 0 1 3.145 1 3.145,00
M5* 0 5 21.690 5 4.338,00
O2 11 310.783 0 11 28.253,00
O3 5 125.493 0 5 25.098,60
P11 0 4 10.895 4 2.723,75
P12 0 7 121.327 7 17.332,43
P13 0 3 81.453 3 27.151,00
P14 0 3 172 3 57,33

Total geral 198 4.982.882 837 10.769.405 1035 15.219,60

Propriedade
Locado PróprioTIPIFICAÇÃO

Total geral
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ANEXO I - QUADRO DE TIPIFICAÇÃO DA FROTA 

Código Descrição Transporte/Finalidade Exemplos 

LEVES MOTOCICLETAS     

L0 Motocicleta 
Funcionários em geral 
(individual). 

Yamaha XTZ 250 Lander 

LEVES AUTOMÓVEIS     

L1 Automóvel Hatch Funcionários em geral VW Gol, Fiat Palio e GM Corsa 

L2 Camioneta Station-wagon 
Equipe de manutenção, 
equipamento e instrumento, 
equipe de oficina e equipe de 
construção e montagem 

VW Parati, Fiat Palio Weekend e GM 
Meriva 

L3 Camioneta Furgão 
Fiat Doblò, Peugeot Partner e Renault 
Kangoo 

L4 Camioneta Picape 
VW Saveiro, Fiat Strada e GM 
Montana 

L5 Automóvel Sedan 
Diretoria, autoridades e 
visitantes 

GM Vectra Sedan, Honda Civic e 
Toyota Corolla 

L6 Camioneta Perua 

Equipes de operação de 
instalação e pessoal de turno, 
equipes de Almoxarifado 
(transporte de material leve) 

VW Kombi 

L7 
Ambulância Simples 
Remoção 

Doentes e acidentados Fiat Doblô Ambulância 

LEVES REBOQUE     

R1 Reboque Leve 

Equipe de manutenção, 
equipamento e instrumento, 
equipe de supervisão da 
operação 

"Veículocinha" Chico City 

MÉDIOS COMERCIAIS LEVES     

M1 Utilitário Jipe 4x4 
Equipes de inspeção de LT e 
equipes de topografia 

Land Rover Defender 90 e Troller 

M2 Utilitário Jipe Longo 4x4 
Equipe de inspeção e 
manutenção de LT e equipes 
de topografia. 

Land Rover Defender 110 

M3 Caminhonete CD 4x4 

Equipe e material de 
manutenção de LT, equipe e 
material de manutenção e 
instalação de repetidora não 
localizada em SE 

Mitsubishi L200 GL 4x4, Ford 
Ranger CD 4x4, GM S10 CD 4x4 e 
Toyota Hilux CD 4x4 

M4 Caminhonete CD 4x2 

Equipe e material de 
manutenção de controle e 
proteção e supervisão, equipe e 
material de manutenção de SE  

Ford Ranger CD 4x2, GM S10 CD 
4x2 e Toyota Hilux CD 4x2 

M5 Caminhonete CS 4x2 
Pequena equipe e material de 
manutenção, transporte de 
cargas e equipe de oficina 

Ford Ranger CS 4x2, GM S10 CS 4x2 
e Toyota Hilux CS 4x2  
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M6 Camioneta de Uso Misto 
Equipes de operação de 
instalação e pessoal de turno. 

Ford Transit e Fiat Ducato 

M7 Ambulância Semi-UTI Doentes e acidentados Fiat Ducato Ambulância 

PESADOS COMERCIAIS PESADOS     

P1 Caminhão Semileve CS 4x2 
Pequena equipe e material de 
manutenção ou construção 

Ford F-350 CS, VW 5.140 Delivery, 
Iveco Daily 55C16 e MB Sprinter 413 

P2 Caminhão Semileve CD 4x2 
Ford F-350 CD e Iveco Daily 55C16 
CD 

P3 Caminhão Leve 4x2 Transporte de cargas em geral 
Ford F-4000, VW 8.120 Worker e 
Iveco Daily 70C16 

P4 Caminhão Leve 4x4 
Transporte de ferramentas e 
equipamentos de manutenção 

Ford F-4000 4x4 Baú LT e guincho 
elétrico de cabo 

P5 Caminhão Médio 4x2 Transporte de cargas em geral 
Ford Cargo 1517, VW  15.180 
Worker, MB Atego 1418 e MB L-
1318 

P6 
Caminhão Semipesado 
Chassi 4x2 

Transporte de cargas em geral 
Ford Cargo 1722, VW 17.250 
Constellation, MB Atego 1725 e 
Volvo VM 4x2R 260 

P7 
Caminhão Semipesado 
Chassi 4x4 

Transporte de ferramentas e 
equipamentos de manutenção 

Ford Cargo 1722 4x4, VW 15.180 
4x4 Worker e MB Atego 1725 4x4 

P8 
Caminhão Semipesado 
Chassi 6x2 

Transporte de cargas em geral 
Ford Cargo 2428, VW  24.220 
Worker, MB Atego 2425 e MB L-
1620 

P9 
Caminhão Semipesado 
Chassi 6x4 

Transporte de cargas em geral 
e instalação de equipamentos 

Ford Cargo 2628, MB 2423K e Volvo 
VM 6x4R 260 

P10 
Caminhão Semipesado 
Trator 4x2 

Tracionar Semi-reboque ou 
Reboque 

VW 17.250 Constallation C. Trator e 
MB Atego 1728 

P11 
Caminhão Pesado Chassi 
6x4 

Transporte de cargas em geral 
e instalação de equipamentos 

VW 31.320 Constallation, MB Axor 
2831 e Volvo VM 6x4R 310 

P12 
Caminhão Pesado Trator 
4x2 

Tracionar Semi-reboque ou 
Reboque 

Ford Cargo 4532, VW 19.370 
Constallation, MB Axor 2040 e MB 
LS 1634 

P13 
Caminhão Pesado Trator 
6x2 

 

VW 25.370 Constallation, MB Axor 
2544, Scania G440 A 6x2 SZ e Volvo 
FH 440 6x2T 

P14 
Caminhão Pesado Trator 
6x4 

MB Axor 2644, Scania G470 LA 6x4 
SZ e Volvo FH 480 6x4T 

PESADOS ÔNIBUS     

O1 Micro-ônibus Urbano 

Funcionários em geral 

  

O2 Micro-ônibus Rodoviário   

O3 Ônibus Urbano   

O4 Ônibus Rodoviário   
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PESADOS IMPLEMENTOS     

S1 
Semi-reboque Carga-seca 
3E 

Transporte de cargas normal   

S2 
Semi-reboque Carrega-tudo 
Prancha Reta 2E 

Transporte de cargas 
indivisíveis 

  

S3 
Semi-reboque Carrega-tudo 
Prancha Reta 3E 

Transporte de cargas 
indivisíveis 

  

S4 
Semi-reboque carrega-tudo 
Prancha Rebaixada 2E 

Transporte de cargas 
indivisíveis 

  

S5 
Semi-reboque carrega-tudo 
Prancha Rebaixada 3E 

Transporte de cargas 
indivisíveis 

  

S6 Semi-reboque Tanque 3E 
Transporte de carga de óleo 
isolante 

  

S7 
Semi-Reboque Linha-de-
eixo 8E 

Transporte de cargas 
indivisíveis 

  

S8 
Semi-Reboque Linha-de-
eixo 12E 

Transporte de cargas 
indivisíveis 

  

 

Abaixo tabela que relaciona o quantitativo de veículos por tipificação (Alínea “c”)  e a idade 
média da frota (item “e”)  referente ao exercício de 2014. 
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Fonte: Sistema Frota 

 
f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da 
frota, entre outros); 
 
A Chesf teve os seguintes custos associados à manutenção da frota no exercício de 2014: 
 

Despesa com Combustíveis R$   6.126.770,00 

Despesas com Documentação (IPVA, 
Licenciamento e Seguro Obrigatório) 

R$      910.187,00 

Despesas com Manutenção R$   5.806.570,00 

Total dos custos associados em 2014  R$ 12.843.527,00 

Fonte: Sistema de Gestão de Manutenção e Abastecimento – TicketCar, Sistema de Consulta Gerencial de 
Orçamento - SCGO e Sistema de Gestão Econômico Financeira – GEF 

 

QTD.
IDADE
MÉDIA

QTD.
IDADE
MÉDIA

 L0 12 7,42 12 7,42
 L1 49 1,16 203 4,14 252 3,56
 L2 28 1,61 89 5,44 117 4,52
 L3 9 1,78 20 4,20 29 3,45
 L4 5 0,20 6 3,67 11 2,09
 L5 28 1,29 28 1,29
 L7 6 12,17 6 12,17
 M3 56 1,05 306 4,37 362 3,86
 M4 1 10,00 1 10,00
 M5 1 2,00 1 2,00
 M6 6 5,00 8 8,13 14 6,79
 P1 9 4,22 9 4,22
 P2 13 4,46 13 4,46
 P3 29 9,41 29 9,41
 P4 9 7,11 9 7,11
 P5 25 7,52 25 7,52
 P6 35 5,63 35 5,63
 P7 19 10,37 19 10,37
 P8 24 9,21 24 9,21
 P9 1 6,00 1 6,00
M5* 5 5,00 5 5,00
P11 4 3,00 4 3,00
P12 7 7,57 7 7,57
P13 3 7,33 3 7,33
P14 3 32,67 3 32,67
O2 11 3,45 11 3,45
O3 5 4,20 5 4,20

Total geral 198 1,54 837 5,32 1035 4,60

IDADE
MÉDIA

PROPRIEDADE
LOCADO PRÓPRIO

TIPIFICAÇÃO
QTD.

TOTAL
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g) Plano de substituição da frota 
 
Conforme preconiza a Resolução Normativa RN-01/2014 SG-09 – Política de Transporte 
Rodoviário da Companhia, a Chesf estabeleceu prazos para utilização da sua frota de veículos 
próprios, observando a tipificação da frota. Este item, tanto serve de parâmetro para a mensuração 
da quantidade de veículos a ser substituída no exercício futuro, como para estimar o orçamento de 
recursos financeiros a ser alocado para aquisição de veículos. A título de informação, veículos 
leves podem ser trocados a partir de 05 anos de uso, já os classificados como médios são 
utilizados por 05 ou 08 anos, respectivamente, linha de transmissão e demais sistemas 
organizacionais, os pesados rodam por pelo menos 10 anos. 
 
No decorrer do ano, a Divisão de Transportes - DATR realiza um levantamento corporativo sobre 
a idade dos veículos, tendo como banco de dados o cadastro de veículos no sistema de gestão da 
frota. Tal levantamento é realizado em planilhas Excel simples e serve de base para os certames 
licitatórios, onde normalmente utilizamos a modalidade de registro de preços. Uma vez que a 
licitação está devidamente concluída, a empresa passa a fazer as aquisições de acordo com a sua 
necessidade, observando a validade da ata de registro de preços, a disponibilidade orçamentária e 
eventuais vantagens financeiras pontuais, tais como: isenção e/ou redução de imposto (IPI). 
 
Com o objetivo de aperfeiçoar permanentemente o processo de aquisição de veículos, analisamos 
também o custo e o histórico de manutenção dos veículos para verificar se apesar do veículo ainda 
não ter atingido a idade preconizada no normativo, deve ser alienado em função do seu alto custo 
de manutenção. De uma forma objetiva, esta é a maneira pela qual analisamos a situação da frota e 
mensuramos as quantidades propostas para substituição dos veículos. 
 
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação 
  
Há alguns aspectos que fazem a Chesf optar sobre a melhor forma de atender às necessidades dos 
seus clientes internos, dentre as quais podemos citar:  
 
• A natureza das atividades executadas pelo corpo técnico da Chesf, pois há veículos que são 

equipados com uma série de adaptações nas carrocerias, nos compartimentos de bagagem e 
especificidades de motorização. Tais características dificultam a locação destes veículos, pois 
são versões de veículos muito específicos e por este fato não estão disponíveis para locação 
como outros modelos comuns; 

 
• As características acima impactam na questão da segurança dos colaboradores que utilizam os 

veículos como ferramentas de trabalho, razão pela qual não podemos abrir mão destas 
melhorias e implementações. Já a locação de veículos com a mesma configuração de 
equipamentos dificultaria muito a concorrência ou geraria um dispêndio financeiro grande para 
a Administração; 

 
• Algumas áreas da Chesf desempenham atividades na faixa de servidão das linhas de 

transmissão, onde o uso dos veículos é classificado como severo, praticamente “fora de 
estrada”. Tal peculiaridade, em anos anteriores, já gerou manifestações de locadoras 
demonstrando o não interesse de renovar o contrato, em função de danos materiais aos 
veículos usados na faixa; 
 

• Também levamos em consideração a necessidade dos clientes internos do transporte, no 
tocante ao tempo de utilização do veículo. Ou seja, quando um órgão de transporte recebe uma 
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demanda, deve procurar compreender se a situação que está originando o pedido será 
permanente ou apenas por determinado período de tempo, haja vista que não seria interessante 
para a Administração adquirir um veículo para períodos curtos e posteriormente aliená-lo, 
arcando com a depreciação do bem; 

 
• Acrescentamos que, com o objetivo de minimizar locações desnecessárias ou uma aquisição de 

veículos que supere a sua real necessidade, a Chesf possui, nos seus escritórios, veículos que 
formam o chamado pool. O objetivo deste pool é otimizar a utilização da estrutura de 
transporte, haja vista a possibilidade da prestação de serviço a qualquer unidade 
organizacional, agilizando o atendimento a quem não os utiliza de uma maneira permanente, 
bem como possuímos contratos de locação eventual, cujas locações são realizadas por 
demanda e em períodos inferiores a trinta dias. 

 
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica 
do serviço de transporte. 
 
A Chesf sempre buscou implantar ferramentas de vanguarda nos seus processos inerentes ao 
transporte, com o objetivo de gerar mais segurança aos seus colaboradores, mais agilidade e 
qualidade nas informações coletadas e menos burocracia nos seus processos administrativos. Com 
este pensamento em foco, a empresa contratou os serviços de abastecimento, manutenção, 
telemetria e monitoramento da frota, além de possuirmos um sistema de gerenciamento da frota, 
todos em plataforma web, facilitando o acesso às informações. 
 
De uma forma prática, estes sistemas ajudam no dia a dia da empresa contribuindo com 
informações para investigações de uso inadequado da frota por parte dos empregados, análises de 
acidentes de trânsito, fornecendo a localização dos veículos, na diminuição de despesas com 
papel, uma vez que parte dos dados passaram a ser eletrônicos, na agilidade para obtermos 
cotações de preço das manutenções da frota, minimizando assim a indisponibilidade dos veículos, 
facilitando a consolidação dos dados sobre preenchimentos de relatórios enviados à holding, no 
tocante aos critérios de sustentabilidade defendidos pelo Grupo Eletrobras. 

 
8.1.2 Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros 
 
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de transporte; 
 
Os estudos técnicos ocorrem na análise dos motivos citados no item “h”, das repostas inerentes à 
frota própria. Dependendo do resultado da análise, lançamos mão da terceirização da frota. Já com 
relação aos serviços, contratamos após observamos a possibilidade de atualizar determinados 
processos com soluções propostas pelo mercado e que não teríamos condições de executar tais 
atividades com a qualidade necessária, lançando mão da estrutura da empresa, seja ela tecnológica 
ou de recursos humanos. 
 
A Chesf atua com o objetivo permanente de obter a maior economicidade possível para a 
Administração, buscando sempre que possível definir critérios que possibilitem vantagens 
financeiras na celebração de contratos no Sistema Organizacional de Transportes. Estas variáveis, 
por exemplo, vão desde a aceitação de taxas de administração negativa até o estabelecimento de 
franquias de quilometragem para otimizar a utilização dos veículos. 
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b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte; 
 
Respondido junto a alínea “c”. 
 
c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e 
valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão;  
 
Segue relação dos contratos vigentes quanto à prestação dos serviços de transportes, celebrados no 
âmbito da Chesf. 
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Nº Contrato CNPJ Empresa Regional
Valor (Básico) do 

Contrato
Início Fim

Modalidade 
Contratação

Pago até Dez/2014 
(incluindo reajuste 

contratual)
ASNE092013074000 15354679000194 EVERTON VINICIUS Sobradinho  R$           52.489,92 02/05/2013 02/05/2014 PG  R$           51.802,50 
ASNE092013095000 15354679000194 EVERTON VINICIUS Sobradinho  R$           14.970,00 03/06/2013 03/06/2014 PG  R$           14.970,00 
ASNE092013284000 15422901000149 GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME Sobradinho  R$           28.448,10 09/01/2014 09/01/2016 PG  R$           12.609,71 

ASNE092013285000 15422901000149 GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME Sobradinho  R$           27.995,50 06/01/2014 06/01/2016 PG  R$           12.512,72 

ASNE092014092000 15422901000149 GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME Sobradinho  R$           13.683,60 01/06/2014 31/05/2015 PG  R$             6.840,90 

ASNE092014093000 15422901000149 GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME Sobradinho  R$           13.530,96 01/06/2014 31/05/2015 PG  R$             6.764,58 
CTNE 09 2011 0070 9069122000109 SERVILOC Sobradinho  R$      3.274.191,10 16/05/2011 22/10/2015 PG  R$      2.766.666,85 
CTNE092012548000 15354679000194 EVERTON VINICIUS Sobradinho  R$         237.271,57 07/12/2012 06/04/2015 PG  R$         198.221,53 
CTNE092012588000 15354679000194 EVERTON VINICIUS Sobradinho  R$         437.927,00 09/02/2013 09/02/2015 PG  R$         428.685,14 
CTNE092012609000 8794171000141 ERIVALDO SOLON Sobradinho  R$         240.621,13 01/02/2013 02/05/2015 PG  R$         181.955,85 
CTNE092012611000 7011518000170 J B DO NASCIMENTO TRANSPORTES  ME Sobradinho  R$         129.868,92 14/01/2013 14/01/2014 PG  R$         129.868,92 
CTNE092013109000 15354679000194 EVERTON VINICIUS Sobradinho  R$         220.961,68 18/06/2013 12/08/2015 PG  R$         146.624,97 
CTNE092014073000 7011518000170 J B DO NASCIMENTO TRANSPORTES  ME Sobradinho  R$           56.184,45 04/05/2014 03/05/2015 PG  R$           32.306,00 

CTNE092014151000 19044943000144 AIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Sobradinho  R$           44.812,16 01/09/2014 31/08/2015 PG  R$           11.172,07 
CTNI092013195000 15354679000194 EVERTON VINICIUS Sobradinho  R$         543.796,31 24/10/2013 24/10/2015 PG  R$         272.587,09 
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 ASNE012014171000 19044943000144 AIS LOCADORA DE VEICULOS Paulo Afonso 44.993,55R$  14/10/2014 13/10/2015 5.916,96R$  
 CCNE012013972000 04702073000186 JIP LOCACAO DE VEICULOS Paulo Afonso 13.900,00R$  30/12/2013 26/03/2014 ABV 13.900,00R$  
ASNE012014292000 16579740000164 BARROCA Paulo Afonso 14.340,00R$  29/07/2014 19/03/2015 ABV 7.500,00R$  
CCNE012013925000 01046057000194 MCA LOCADORA Paulo Afonso 12.444,00R$  06/12/2013 26/03/2014 ABV 12.444,00R$  
CCNE012013926000 01046057000194 MCA LOCADORA Paulo Afonso 9.000,00R$  06/12/2013 26/03/2014 ABV 9.000,00R$  
CCNE012013927000 10557169000109 FRANCISCO LOURENCO DE SOUZA - EPP Paulo Afonso 8.650,00R$  06/12/2013 26/03/2014 ABV 8.650,00R$  
CCNE012013974000 18542568000108  EDILMA CAVALCANTE NOGUEIRA GOMES ME Paulo Afonso 11.930,00R$  30/12/2013 30/03/2014 ABV 11.930,00R$  
CCNE012013975000 17494058000131 R.SANTOS DE BARROS - ME Paulo Afonso 8.420,00R$  30/12/2013 26/03/2014 ABV 8.420,00R$  
CCNE012013976000 04307514000145 LOCADORA E EMPREENDIMENTOS EROMAR LTDA Paulo Afonso 5.490,00R$  26/12/2013 26/03/2014 ABV 5.490,00R$  
CCNE012014045000 04702073000186  JIP LOCACAO DE VEICULOS Paulo Afonso 13.050,00R$  05/02/2014 06/05/2014 ABV 13.050,00R$  
CCNE012014046000 08585300000191 ITAPARICA EMPREEND E LOCACAO Paulo Afonso 11.000,00R$  07/02/2014 08/05/2014 ABV 11.000,00R$  
CCNE012014047000 17494058000131 R.SANTOS DE BARROS - ME Paulo Afonso 8.210,00R$  07/02/2014 08/05/2014 ABV 8.210,00R$  
CCNE012014103000 18542568000108 EDILMA CAVALCANTE NOGUEIRA GOMES ME Paulo Afonso 11.880,00R$  07/03/2014 05/06/2014 ABV 11.880,00R$  
CCNE012014306000 17900555000192  D.D. GONCALVES DOS SANTOS EIRELI - ME Paulo Afonso 8.405,00R$  13/06/2014 11/09/2014 ABV 8.405,00R$  
CCNE012014380000 17900555000192 D.D. GONCALVES DOS SANTOS EIRELI - ME Paulo Afonso 8.399,00R$  14/07/2014 12/10/2014 ABV 8.399,00R$  
CCNE012014438000 07261139000138 RJ LOCACAO DE AUTO Paulo Afonso 7.120,00R$  15/08/2014 13/11/2014 ABV 7.120,00R$  
CTNE - 01.2008.5330 4980589000192 LITUR TURISMO Paulo Afonso 3.228.711,86R$  19/01/2009 18/01/2014 PG 3.291.019,89R$  
CTNE - 01.2010.2130 1236279000170 LOCADORA ENERGIA Paulo Afonso 493.586,16R$  14/06/2010 13/06/2014 PG 526.197,26R$  
CTNE - 01.2010.2980 4980589000192 LITUR TURISMO Paulo Afonso 698.840,20R$  06/12/2010 05/12/2015 PG 619.980,10R$  
CTNE - 01.2011.0810 1876800000133 JR LOCADORA Paulo Afonso 379.521,97R$  06/07/2011 28/02/2014 PG 408.861,78R$  
CTNE - 01.2011.3800 9069122000109 SERVILOC Paulo Afonso 904.048,32R$  17/09/2011 15/03/2014 PG 980.117,07R$  
CTNE - 01.2011.8110 4980589000192 LITUR TURISMO Paulo Afonso 431.010,00R$  24/01/2012 23/01/2015 PG 430.682,45R$  
CTNE 01 2010 2340 9069122000109 SERVILOC Paulo Afonso 661.281,68R$  10/08/2010 09/08/2015 PG 466.538,63R$  
CTNE-01.2011.6411 16579740000164 EMP E PART BARROCA Paulo Afonso 166.400,00R$  07/12/2011 06/12/2015 PG 126.953,68R$  
CTNE010011031000 1876800000133 JR LOCADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP Paulo Afonso 231.288,16R$  26/01/2012 25/01/2014 PG 242.114,20R$  
CTNE-0120098180 1046057000194 MCA LOCADORA Paulo Afonso 398.054,78R$  26/04/2010 25/11/2014 PG 417.647,15R$  

CTNE012012190000 1046057000194 MCA LOCADORA Paulo Afonso 87.898,00R$  05/11/2012 23/11/2014 PG 48.192,69R$  
CTNE012012605000 1046057000194 MCA LOCADORA Paulo Afonso 374.928,00R$  10/12/2012 10/12/2015 PG 250.574,15R$  
CTNE012013433000 9069122000109 SERVILOC Paulo Afonso 554.997,10R$  15/03/2014 13/03/2016 PG 202.055,73R$  
CTNE012013666000 16579740000164 BARROCA Paulo Afonso 445.391,99R$  02/01/2014 02/01/2016 PG 191.884,59R$  
CTNE012013774000 12498681000149 LM SERVICOS DE TRANSPORTES Paulo Afonso 98.362,40R$  04/02/2014 04/02/2016 PG 39.422,32R$  
CTNE012013775000 4702073000186 JIP LOCACAO DE VEICULOS Paulo Afonso 200.000,00R$  07/04/2014 05/04/2016 PG 76.949,26R$  
CTNE012013780000 04702073000186 JIP LOCACAO DE VEICULOS Paulo Afonso 195.050,00R$  26/01/2014 26/01/2016 PG 77.446,45R$  
CTNE012013963000 10422851000186 AUSTYNN MARTINS PEREIRA DA SILVA Paulo Afonso 116.987,37R$  15/09/2014 14/09/2015 PG 24.679,27R$  
CTNE012014078000 4000380000115 PAIVA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Paulo Afonso 394.999,35R$  02/06/2014 01/06/2015 PG 197.148,18R$  
CTNE012014168000 12498681000149 LM SERVICOS DE TRANSPORTES Paulo Afonso 212.990,00R$  01/07/2014 30/06/2015 PG 91.159,72R$  
CTNE012014260000 19044943000144 AIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Paulo Afonso 82.563,00R$  25/11/2014 24/11/2015 PG 1.357,20R$  
CTNE922013231000 4980589000192 LITUR TURISMO LTDA Paulo Afonso 878.671,62R$  08/03/2014 06/03/2016 PG 325.223,48R$  
CTNI-01.20103200 16579740000164 EMP E PART BARROCA Paulo Afonso 1.006.522,99R$  08/09/2010 07/09/2015 PG 899.995,48R$  
CTN-I-01.2011.6930 01046057000194 MCA LOCADORA Paulo Afonso 411.030,00R$  23/02/2012 22/02/2015 PG 400.405,27R$  
CTN-I-01.2011.6931 01046057000194 MCA LOCADORA Paulo Afonso 104.970,00R$  23/02/2012 22/02/2015 PG 102.210,15R$  
CTN-I-01.2011.6932 00215234000156 REALIZA TRANSPORTES Paulo Afonso 99.462,24R$  05/03/2012 05/03/2014 PG 107.346,47R$  
CTN-I-01.2012.4020 06933161000114 DANTAS RENT A CAR Paulo Afonso 269.997,80R$  19/11/2012 19/11/2014 PG 281.108,91R$  
CTNI010012119000 1876800000133 JR LOCADORA Paulo Afonso 158.674,46R$  01/04/2013 28/02/2014 PG 133.568,49R$  
CTNI012014107000 16579740000164 BARROCA Paulo Afonso 120.000,00R$  26/06/2014 25/06/2015 PG 51.945,23R$  
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ASNE032014470000 04821551000177 SPEED WAY-LOCADORA DE AUTOMOVEIS Salvador  R$        12.240,00 01/12/2014 01/03/2015 ABV  R$          7.752,00 

ASNE032014471000 13671834000170 JOSE EVANILDO MENDONCA DE OLIVEIRA ME Salvador  R$        15.000,00 01/12/2014 01/032015 ABV  R$        12.000,00 

CTNE922008548000 2183744000114 COOTEC Salvador  R$   3.517.563,42 08/03/2010 25/12/2014 PG  R$    3.092.480,07 

CTNE032012435000 5508486000197 FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ARAUJO EPP Salvador  R$      372.200,00 14/02/2013 12/08/2015 PG  R$       194.791,51 

CTNE032013050000 13730698000142 RM - TRANSPORTES E TURISMO LTDA Salvador  R$      606.487,85 12/09/2013 12/09/2015 PG 386.727,71R$       
CTNE032013088000 11687760000135 R J CONSTRUCOES LOCACOES Salvador  R$      364.500,00 25/08/2013 28/08/2015 PG 194.507,66R$       
CTNE032013089000 15354679000194 EVERTON VINICIUS C. O. DE VASCONCELOS Salvador  R$      230.993,90 16/07/2013 16/07/2015 PG  R$       159.066,75 
CTNE032013090000 11687760000135  R J CONSTRUCOES LOCACOES Salvador  R$      369.263,20 25/08/2013 25/08/2015 PG 202.458,48R$       
CTNE032013091000 15354679000194 EVERTON VINICIUS C. O. DE VASCONCELOS Salvador  R$      291.149,55 02/09/2013 02/09/2015 PG 155.418,10R$         
CTNE032013092000 15354679000194 EVERTON VINICIUS C. O. DE VASCONCELOS Salvador  R$      273.958,05 28/08/2013 28/08/2015 PG  R$       169.969,82 

CTNE032013093000 15354679000194  EVERTON VINICIUS C. O. DE VASCONCELOS Salvador  R$      191.497,74 07/10/2013 07/10/2015 PG  R$       106.270,47 

CTNE032013094000 8140749000146  HB DE BRITO - ME Salvador  R$      461.000,00 25/08/2013 01/06/2015 PG  R$       427.157,60 
CTNE032013095000 2517814000123 EMBA-TTUR EMP.BAHIANA DE TRANSPORTE Salvador  R$      537.000,00 22/07/2013 22/07/2015 PG  R$       274.576,68 
CTNE032013147000 13730698000142  RM - TRANSPORTES E TURISMO LTDA Salvador  R$      235.468,80 27/09/2013 27/09/2015 PG 139.254,37R$         
CTNE032013170000 7654041000140 WELDON DE OLIVEIRA SANTOS -EPP Salvador  R$      288.000,00 22/09/2013 22/09/2015 PG  R$       164.843,85 
CTNE032013171000 9069122000109 SERVILOC Salvador  R$      332.989,50 11/01/2013 11/10/2015 PG  R$       188.240,87 
CTNE032013172000 7654041000140 WELDON DE OLIVEIRA SANTOS -EPP Salvador  R$      263.884,00 29/09/2013 29/09/2015 PG  R$       147.526,26 

CTNE922009322000 8603238000113
SAMPAIO & SAMPAIO LOCADORA DE 

VEICULOS L
Salvador  R$   2.565.582,12 05/01/2010 30/06/2014 PG  R$    2.589.903,48 

CTNE922010143000 9069122000109 SERVILOC Salvador  R$   2.077.963,88 01/10/2010 15/07/2015 PG  R$    1.881.868,17 
CTNE922013214000 7654041000140 WELDON DE OLIVEIRA SANTOS -EPP Salvador  R$   1.679.895,00 18/11/2013 18/11/2015 PG  R$       762.509,34 
CTNI032012292000 215234000156 REALIZA TRANSPORTES Salvador  R$      377.176,40 03/12/2012 02/12/2016 PG  R$       300.241,17 
CCNE032014034000 14111193000162  SALUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  ME Salvador  R$          4.920,00 14/02/2014 30/042014 ABV  R$          4.920,00 
CCNE032014085000 16559505000120 LOCLIFT EQUIPAMENTOS LTDA Salvador  R$          4.720,00 01/04/2014 03/09/2014 ABV  R$          4.720,00 
CCNE032014096000 215234000156 REALIZA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULO Salvador  R$             960,00 02/04/2014 29/10/2014 ABV  R$             960,00 
CCNE032014112000 16559505000120 LOCLIFT EQUIPAMENTOS LTDA Salvador  R$          3.120,00 10/04/2014 12/09/2014 ABV  R$          3.120,00 
CTNE032012459000 7654041000140 WELDON DE OLIVEIRA SANTOS -EPP Salvador  R$      189.000,00 01/02/2013 01/02/2015 PG  R$       169.702,64 
CTNI032014198000 15422901000149 GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME Salvador  R$      113.150,00 19/11/2014 19/11/2015 PG  R$          2.945,00 
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CTNE122010238400 9373600000170 ASTRO-REI Teresina 142.176,96R$  21/04/2011 21/04/2015 PG 137.630,12R$       
CTNE122010238300 12070642000146 LSS LOC. TERC. SERV Teresina 434.436,98R$  25/04/2010 25/04/2015 PG 381.724,48R$       
CTNE122010238100 12336643000190 E & E LOCAÇÕES Teresina 165.253,94R$  04/05/2011 03/06/2014 PG 139.377,82R$       
CTNE122010238200 8738151000153 CARGO LOCAÇÕES Teresina 183.704,35R$  04/05/2011 31/10/2014 PG 172.563,02R$       
CTNE122011016000 9373600000170 ASTRO-REI Teresina 345.271,34R$  08/06/2011 08/05/2015 PG 310.247,76R$       
CTNE122012018000 6933161000114 DANTAS RENT A CAR Teresina 1.265.995,65R$  10/05/2012 10/05/2015 PG 1.056.267,94R$    
ASNE122012152000 437810000100 TRANSPOTY Teresina 295.715,77R$  11/11/2012 28/11/2015 PG 191.648,59R$       
ASNE122009047000 9373600000170 ASTRO-REI Teresina 287.712,91R$  03/07/2009 03/07/2014 PG 276.278,50R$       
CTNE122012164000 9373600000170 ASTRO-REI Teresina 286.236,90R$     12/03/2013 12/06/2015 PG 226.874,10R$       
CTNI122013194000 15422901000149 GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME Teresina 53.344,50R$      05/02/2014 05/02/2015 PG 34.773,70R$         
CTNE122014009000 9373600000170 ASTRO-REI Teresina 41.039,75R$      01/11/2014 31/10/2015 PG 3.100,70R$           
CTNE122014009100 744686800169 DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA Teresina 39.996,75R$      04/06/2014 03/06/2015 PG 17.243,50R$         
CTNE122014039000 9373600000170 ASTRO-REI Teresina 66.716,10R$      04/07/2014 03/07/2015 PG 26.247,45R$         
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CTNE092012610000 15354679000194 EVERTON VINICIUS C. O. DE VASCONCELOS LO Sede 88.178,00R$          05/01/2013 05/01/2014 PG 85.271,06R$             
CTNE092012608000 8279399000101 ELEN CRISTINA SILVA LEAL PESSOA -ME Sede 110.000,00R$        08/01/2013 08/01/2014 PG 74.549,21R$             
ASNE922013251000 4034359000130 LIRA EMPREENDIMENTOS LTDA Sede 15.885,95R$          13/09/2013 11/01/2014 ABV 6.748,63R$               
CTNE092012611000 7011518000170 J B DO NASCIMENTO TRANSPORTES  ME Sede 129.868,92R$        14/01/2013 14/01/2014 PG 126.968,56R$           
CTNI922011580000 437311000112 PORTENTO CONSTRUCOES LTDA Sede 3.817.842,72R$  09/05/2012 09/05/2016 PG 1.978.292,10R$        
ASNE922013324000 15354679000194 EVERTON VINICIUS Sede 13.734,98R$          24/10/2013 22/01/2014 ABV 1.997,55R$               
CTNI922010045100 8979782000164 FORTCAR RENTAL LTDA - ME Sede 3.633.229,72R$  05/08/2010 30/07/2015 PG 3.038.338,28R$        
CTNE922012086000 9265212000175 SUN LAND LOCADORA Sede 116.696,84R$        01/10/2012 02/10/2016 PG 54.952,13R$             
CTNE922010208000 437311000112 PORTENTO CONSTRUCOES LTDA Sede 4.149.870,00R$  14/10/2010 15/09/2015 PG 2.968.135,45R$        
CTNI922010045000 437311000112 PORTENTO CONSTRUCOES LTDA Sede 8.983.772,05R$  03/11/2010 11/08/2015 PG 6.364.166,96R$        
CTNE922009470000 4034359000130 LIRA EMPREENDIMENTOS LTDA Sede 12.599.153,06R$  03/11/2010 14/10/2015 PG 10.002.880,01R$      
ASNE922014175000 8902015000157 MONTEIRO E FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS L Sede 15.999,60R$  27/08/2014 22/08/2015 ABV 5.541,40R$               
CTNE922012226000 12336643000190 ELISANGELA MOREIRA DE FARIAS LOCACOES Sede 198.417,60R$  02/08/2012 02/08/2015 PG 127.865,53R$           
CTNE922013165000 10422851000186 AUSTYNN MARTINS PEREIRA DA SILVA Sede 617.986,90R$  01/11/2013 01/11/2015 PG 342.488,68R$           
CTNE922013239000 12336643000190 ELISANGELA MOREIRA DE FARIAS LOCACOES Sede 1.822.958,34R$  22/01/2014 22/01/2016 PG 957.815,44R$           
CTNE922013240000 9069122000109 SERVILOC SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO Sede 997.983,30R$  16/04/2014 14/04/2016 PG 151.854,27R$           
CTNI922008232000 5592722000104 MZM TECHNO COM & SERV LTDA Sede 5.264.245,00R$  01/12/2009 31/08/2014 PG 5.155.315,53R$        
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CTNE082010245000 12336643000190 ELISANGELA MOREIRA Fortaleza 1.853.235,81R$  01/05/2011 31/12/2014 PG 1.625.302,02R$           
CTNI082011071000 6933161000114 DANTAS RENT A CAR LTDA - EPP Fortaleza 1.604.083,83R$  13/07/2011 09/02/2015 PG 1.539.883,25R$           
CTNE082012186000 7272222000102 ORGANIZACAO G. NEVES LTDA Fortaleza 882.984,36R$  19/11/2012 19/11/2015 PG 834.498,63R$              
CTNI082011089000 8738151000153  CICERO ALLAN ROBERTO GOMES Fortaleza 370.467,03R$  01/12/2011 28/12/2014 PG 370.467,03R$              
ASNE082011112000 12336643000190 ELISANGELA MOREIRA Fortaleza 145.082,51R$  06/01/2012 05/01/2014 PG 152.850,30R$              
CCNI082013103000 3614858/0001-34 FREDDOS SERVICOS Fortaleza 800,00R$                     12/09/2013 11/01/2014 ABV 800,00R$                     
CCNE082013125000 3614858000134 FREDDOS SERVICOS Fortaleza 4.930,00R$                  25/10/2013 24/02/2014 ABV 4.930,00R$                  
CCNI082013126000 3614858000134 FREDDOS SERVICOS Fortaleza 1.941,17R$                  25/10/2013 24/02/2014 ABV 1.941,17R$                  
CCNI082013127000 3614858000134 FREDDOS SERVICOS Fortaleza 6.600,00R$                  25/10/2013 25/02/2014 ABV 6.600,00R$                  
CCNI082013144000 3614858000134 FREDDOS SERVICOS Fortaleza 12.000,00R$                05/11/2013 08/03/2014 ABV 12.000,00R$                
CCNI082013178000 1537428000130 LSA TRANSPORTES Fortaleza 2.600,00R$                  02/12/2013 03/04/2014 ABV 2.600,00R$                  
CTNE 08.2010.1000 4239691000131 J. L. O. MOURAO - ME Fortaleza 509.029,25R$  16/09/2010 15/09/2015 PG 460.000,58R$              
ASNI082012184000 8979782/0001-64 FORTCAR RENTAL LTDA - ME Fortaleza 115.200,00R$              10/12/2012 02/01/2015 PG 70.137,75R$                
CTNE082010181000 8738151/0001-53  CICERO ALLAN ROBERTO GOMES Fortaleza 379.068,84R$              03/01/2011 03/07/2015 PG 335.159,99R$              
ASNE082009035000 5508486-0001-97  ECOSYSTEM TRANSPORTES Fortaleza 42.750,00R$                14/02/2013 31/05/2014 PG 45.780,39R$                
 CTNE082011030000 63303267000178 TAXI CAPITAL FORTALEZA Fortaleza 780.000,00R$  25/04/2011 23/04/2016 PG 389.351,25R$              
CTNE082011030000 63303267/0001-78  RADIO TAXI CAPITAL LTDA ME Fortaleza 624.000,00R$              25/04/2011 24/04/2015 PG 389.351,25R$              
ASNI082013076000 8082733/0001-24 FARIAS & FREITAS SERVICOS Fortaleza 28.046,60R$                02/09/2013 02/09/2015 PG 15.775,68R$                
CTNE082010100000 13730698/0001-42 TRANSPORTES E TURISMO LTDA Fortaleza 508.029,25R$              12/09/2013 15/09/2015 PG 460.000,58R$              
CCNE082014110000 7.250.565.000.176,00 NORDESTE TAXI AEREO Fortaleza 7.500,00R$                  17/07/2014 15/11/2014 ABV 7.500,00R$                  
CCNI082014151000 036148580001-34 FEEDOS LOCACOES Fortaleza 11.000,00R$                08/09/2014 06/01/2015 ABV 10.356,50R$                
CCNI082014097000 036148580001-34 FEEDOS LOCACOES Fortaleza 11.326,67R$                03/01/2014 04/10/2014 ABV 10.664,06R$                
CCNI082014205000 036148580001-34 FEEDOS LOCACOES Fortaleza 15.640,00R$                11/11/2014 22/03/2015 ABV 15.499,64R$                
CCNE082014180000 036148580001-34 FEEDOS LOCACOES Fortaleza 1.980,00R$                  08/10/2014 06/02/2015 ABV 1.864,17R$                  
CCNI082014082000 633709510001-72 FORT MUNCK Fortaleza 4.909,00R$                  15/05/2014 14/09/2014 ABV 4.909,00R$                  
CCNI082014105000 036148580001-34 FEEDOS LOCACOES Fortaleza 15.840,00R$                30/06/2014 30/10/2014 ABV 14.913,36R$                
CCNI082014117000 1.537.428.000.130 LSA TRANSPORTES Fortaleza 5.200,00R$                  14/07/2014 13/11/2014 ABV 5.200,00R$                  
CTNI082014015000 15.354.679.000.194 EVERTON VINICIUS C. O. Fortaleza 218.135,26R$              05/05/2014 04/05/2015 PG 94.173,22R$                
ASNE082014023000 11.760.474.000.158VISUAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS TURFortaleza 13.800,00R$                01/06/2014 01/06/2015 ABV 4.795,96R$                  
CTNI082014038000 6.933.161.000.114 DANTAS RENT A CAR LTDA - EPP Fortaleza 526.900,10R$              01/07/2014 30/06/2015 PG 145.956,33R$              

Vigência
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d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 
 
A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos contratada de 
terceiros é a mesma que regulamenta a frota própria de veículos, a qual foi relacionada no item “a” 
referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada. 
 
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 
 
A importância e impacto da frota locada se assemelham ao da frota própria, tendo sido descrito na 
resposta ao item “b” referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade 
Jurisdicionada. 
 
f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes 
seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional 
etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; 
 
O quadro com a quantidade de veículos locados foi relacionado quando da resposta ao item “c”, 
referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada. 
 
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida no 
atendimento da letra “f” supra; 
 
O quadro com a média anual de quilômetros rodados dos veículos locados foi relacionado quando 
da resposta ao item “d”, referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade 
Jurisdicionada. 
 
h) Idade média anual, por grupo de veículos; 
 
O quadro com a idade média anual dos veículos locados foi relacionado quando da resposta ao 
item “e”, referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada. 
 
i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da 
frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato firmado; 
 
No tocante aos custos de manutenção e documentação dos veículos de empresas contratadas, 
informamos que as despesas ocorrem por conta das locadoras. Em relação às despesas com 
combustíveis, nos veículos com operação, este insumo também é de responsabilidade da 
contratada. Para os veículos locados sem operação, os valores estão inseridos no montante 
informado na resposta do item “f”, referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da 
Unidade Jurisdicionada. 
 
j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de 
forma eficiente e de acordo com a legislação vigente. 
 
A estrutura de controle é semelhante ao que foi exposto no item “i” referente à Frota de Veículos 
Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada. Apenas fazemos a ressalva que para os 
veículos locados de maneira eventual não há o controle de utilização através do sistema de 
telemetria e monitoramento. 
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
9.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI)  
 
No que diz respeito aos sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos 
finalísticos, temos: 
 

Sistema Descrição 

SIGA O SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Ativos, que utiliza o software desenvolvido 
pela In Forma e denominado comercialmente de Equipmaint-i, atende toda a área de 
operação, manutenção e materiais em todas as instalações da Chesf, no que concerne a 
gestão de ativos. 

SisRTM O SisRTM, Sistema de Roteiro de Manobras, consiste em uma aplicação 
computacional construída para apoiar na solução de problemas relacionados com a 
gerência de Roteiros de Manobras, Programas de Manobras e Análise Preliminar de 
Perigo que otimiza de forma inteligente o trabalho de edição e recuperação de roteiros, 
permitindo auditoria de todo o processo. 

SIGET O SIGET, Sistema de Gestão da Transmissão, tem como objetivos a consolidação e 
visualização dos dados e informações dos empreendimentos de transmissão da Chesf 
em um único banco de dados. O sistema também auxilia os gestores no cumprimento 
de exigências legais do órgão regulador ANEEL, possibilitando a geração de arquivos 
XML contendo todas as informações de um empreendimento em padrão definido pela 
própria ANEEL. 

GET O GET, Gestão de Empreendimentos da Transmissão, permite o gerenciamento de 
empreendimentos da Engenharia de Transmissão mantendo o registro de informações 
recuperáveis, planejamento, monitoramento e controle do portfólio de projetos. Criado 
com base na arquitetura do MS EPM 2010 – Microsoft Enterprise Project 
Management, o GET proporciona, aos gestores de empreendimento, a colaboração de 
documentos e informações através de um ambiente web, além de relatórios de BI, 
indicadores de desempenho e outros relatórios formais utilizados para o 
acompanhamento da alta gestão bem como de órgãos externos. 

GPG O GPG, Gestão de Projetos da Geração, permite o gerenciamento de empreendimentos 
da Engenharia de Geração mantendo o registro de informações recuperáveis, 
planejamento, monitoramento e controle do portfólio de projetos. Criado com base na 
arquitetura do MS EPM 2010 – Microsoft Enterprise Project Management, o GPG 
proporciona, aos gestores de projetos de geração, a colaboração de documentos e 
informações através de um ambiente web, além de indicadores de desempenho para o 
acompanhamento. Está em desenvolvimento consultas para BI e outros relatórios 
formais para o acompanhamento da alta gestão bem como de órgãos externos. 
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Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 

 

Número do 
Contrato 

Objeto Vigência Fornecedores Custo Valores 
desembolsados 
2014 Início Fim CNPJ Denominação 

CTNI-
92.2010.3610.00 

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E 
AJUSTES DE RELATÓRIOS E 
DESENVOLVIMENTO DE 
FUNCIONALIDADES DO 
EQUIPMAINT-I 

02/09/20
10 

02/02/20
16 

69.901.460/0001
-97 

IN FORMA SOFTWARE LTDA R$ 2.764.700,00 R$ 293.665,89 

CTNE-
92.2013.3480.00 

SUPORTE TÉCNICO, 
MANUTENÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO 
EQUIPMAINT-I, SOLUÇÃO 
AUTOMATIZADA DO SIGA 

20/11/20
13 

25/07/20
15 

69.901.460/0001
-97 

IN FORMA SOFTWARE LTDA R$ 2.475.086,80 R$ 1.361.297,74 

CTNE-
92.2014.0520.00 

SERVIÇOS DE SUPORTE 
TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
ROTEIRO DE MANOBRAS - 
SISRTM 

14/07/20
14 

11/02/20
17 

06.141.653/0001
-77 

SMARTIKS TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA 

R$ 195.000,00 R$ 9.711,66 
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Extra Portaria TCU 90 Item 9.2 do Acordão Nº 1021/2014 – TCU - Plenária 
 
Objetivo: Evidenciar a forma de condução da gestão da TI pela Chesf, principalmente em relação 
à estrutura de Governança relacionadas às atividades de TI. 
 
GOVERNANÇA DE TI 
 
No que se refere às ações de Governança e Gestão de TI, o ano de 2014 foi pautado pela estratégia 
de simplificação das diversas iniciativas, visando agilizar as entregas e contribuir com a eficiência 
e produtividade das áreas de negócios. 
 
Em relação aos diversos instrumentos de Governança de TI, a Chesf dispõe formalmente de um 
Comitê de Tecnologia da Informação com representação das áreas de negócios, responsável pela 
aprovação do portfólio de projetos clientes e estruturadores de TI. Este portfólio, cuja execução é 
instrumentalizada pelo Planejamento Executivo de TI, tem ciclo anual e contempla projetos 
priorizados por meio de critérios pré-definidos, publicados em instrumento normativo da 
Companhia.  
 
No que tange ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação), prevê-se para 2015 a 
elaboração conjunta com as empresas Eletrobras, por meio do Subcomitê de Governança de TIC 
do Cotise (Comitê de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Automação do Sistema 
Eletrobras), de um arcabouço comum para o PDTI das empresas. 
 
Esse e outros instrumentos da Governança de TI, como a estrutura de governança de TI, o 
alinhamento de TI ao negócio, o desempenho dos processos, os elementos de decisão, a indicação 
de papéis e responsabilidades, entre outros, cujo esforço de implementação e melhoria contínua se 
verifica no dia a dia, trarão uma contribuição efetiva para a Organização quando trabalhados sob a 
égide do Modelo de Governança de TIC das empresas Eletrobras, desenvolvido no âmbito do 
Cotise. O Modelo de Governança de TIC está atualmente sendo objeto de detalhamento por meio 
de Notas Técnicas que possibilitarão sua implementação. 
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
 
10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 
 
As Empresas Eletrobras elaboraram e utilizam um Guia de Licitações Sustentáveis, que estabelece 
diretrizes e norteiam a aquisição de bens e serviços nas empresas do grupo, de acordo com as 
diretrizes traçadas pela Logística de Suprimentos para as empresas Eletrobras e pela Política de 
Sustentabilidade Empresarial das Empresas Eletrobras. 
 

Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental 

 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 
Sim Não 

Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?  X 

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 
nº 5.940/2006? 

 X(1) 

As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros 
estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?  

(2) (2) 

 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o 
art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 
a 8. 

 X(2) 

A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN 
SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? 

 X(2) 

O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, 
atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? 

 X(2) 

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN 
SLTI/MPOG 10/2012)? 

 X(2) 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.  
Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS 
são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as 
metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN 
SLTI/MPOG 10/2012)? 

 X(2) 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser 
acessados. 

 

Considerações Gerais 
(1)Na sede da Chesf em Recife-PE, os resíduos recicláveis são separados nas salas e levados para 
um armazenamento temporário onde são pesados. Em seguida, esses resíduos são coletados pelo 
serviço de coleta seletiva da Prefeitura Municipal de Recife, que os encaminha para 03 
cooperativas. 
 
(2)O entendimento adotado foi que a Chesf está desobrigada de aderir ao que determina o Decreto 
7.746/2012, baseando-se no artigo 2°, transcrito a seguir: 
Art. 2o A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais 
dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de 
sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto neste 
Decreto. 
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11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ORGÃO DE CONTROLE 
 
11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 
 
No exercício de 2014 foram recebidos 09 acórdãos do TCU, havendo determinações ou 
recomendações à Companhia em quatro deles. 
 

       Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 
TC-025.148/2013-
3 

1021/2014-TCU-Plenário, 
de 16.04.2014 

9.1 Recomendação 
Ofício nº 0424/2014-
TCU/SECEX-PE, de 
23.04.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

9.1. recomendar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 
c/c o art. 250, III, do Regimento Interno do TCU:  

9.1.1. institua processo de gestão de nível de serviço de TI, à semelhança das orientações contidas no Cobit 5, 
Prática de Gestão APO09 – Manage service agreements (Gerenciar acordos de serviço – tradução livre) e na seção 
6.1 da ABNT NBR ISO/IEC 20000-2:2008, em que seja previsto:  

9.1.1.1. identificação de serviços de TI (Cobit 5, APO09.01);  

9.1.1.2. elaboração e publicação de um catálogo de serviços de TI (Cobit 5, APO09.02; item 6.1.3.2 da norma 
ABNT NBR ISO/IEC 20000-2);  

9.1.1.3. avaliação da necessidade de estabelecimento de acordos de níveis de serviço entre as áreas de negócio e as 
áreas clientes de TI, de forma a assegurar que níveis adequados de serviço sejam entregues para os clientes internos 
de acordo com as prioridades do negócio e dentro do orçamento estabelecido (Cobit 5, APO09.03; item 6.1.3.3 da 
norma ABNT NBR ISO/IEC 20000-2);  

9.1.1.4. monitoramento e avaliação periódicos dos acordos estabelecidos, pelos clientes e pela área de TI, dos níveis 
de serviço acordados (Cobit 5, APO09.04 e APO09.05; seções 6.1.2 e 6.1.3.1 da ABNT NBR ISO/IEC 20000-2);  

9.1.2. institua mecanismos de avaliação prévia e sistemática de projetos e ações de TI quanto à sua relação custo-
benefício, a fim de analisar sua viabilidade, considerando os objetivos estratégicos da entidade, à semelhança das 
orientações contidas no Cobit 5, Práticas de Governança EDM02.01 – Evaluate value optimisation (Avaliar a 
otimização do valor – tradução livre) e EDM02.02 – Direct value optimisation (Priorizar a otimização do valor – 
tradução livre), e em consonância com o disposto nos itens 9.2.4 do acórdão 1.609/2012, 9.2.5 do acórdão 
2.296/2012 e 9.2.3.4 do acórdão 2.523/2012, todos do Plenário do TCU;   

9.1.3. promova o alinhamento da gestão de riscos de TI à gestão de riscos corporativa, conforme orientações 
contidas no Cobit 5, Prática de Governança EDM03.02 – Direct risk management (Direcionar o gerenciamento de 
risco – tradução livre), atividade 2, bem como no item 2.2 da Norma Complementar 04/IN01/DSIC/GSI/PR, de 15 
de fevereiro de 2013, a fim de que:  

9.1.3.1. os normativos, processos e práticas de gestão de riscos de TI e de segurança da informação estejam 
alinhados às diretrizes e princípios estabelecidos pela gestão de riscos corporativa;  

9.1.3.2. as formas de integração e comunicação entre os processos de gestão de riscos de TI, de segurança da 
informação e corporativo estejam definidas;  
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9.1.3.3. os riscos identificados pela gestão de riscos de TI e de segurança da informação sejam conhecidos pela 
gestão de riscos corporativa e sua influência sobre os riscos de negócio seja considerada;  

9.1.4. considere nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das 
metas de TI, conforme orientações contidas no item 3.10 do Guia de Elaboração do PDTI do Sisp e do Cobit 5, 
Práticas de Gestão APO02.02 – Assess the current environment (Avaliar o ambiente atual – tradução livre), 
atividades 2 e 4, e APO02.05 – Define the strategic plan and road map (Definir o plano estratégico e o seu roteiro – 
tradução livre), atividade 2; 

9.1.5. aprimore a atuação da área de auditoria interna, para que, conforme as orientações contidas no item 4.5 da 
ABNT NBR ISO 31000:2009 e na Norma IPPF 2120 do The Institute of Internal Auditors, efetue trabalhos de 
fiscalização com o objetivo de verificar o funcionamento e a eficácia do processo de gerenciamento de riscos de TI, 
dos planos de tratamento desses riscos e dos mecanismos de comunicação interna;  

9.1.6. aprimore o processo de contratações de soluções de TI e preveja a obrigatoriedade de se realizar análise de 
riscos durante a etapa de planejamento, a fim de identificar e tratar os riscos e as ameaças que possam comprometer 
o resultado das contratações, em consonância com o art. 10, IV, da IN – SLTI/MP 4/2010, em específico:  

9.1.6.1. identificação dos principais riscos que possam comprometer o alcance dos resultados almejados pela 
solução de TI contratada;  

9.1.6.2. mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;  

9.1.6.3. definição das ações de contingência aplicáveis às situações de risco identificadas;  

9.1.6.4. definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e pelos procedimentos de contingência;  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)   

Síntese da Providência Adotada 

O Ofício nº 0424/2014-TCU/SECEX-PE foi encaminhado à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) 
para atendimento. As recomendações foram acatadas, tendo sido elaborado um Plano de Ação para atendimento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento pleno às recomendações do Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 
TC-025.148/2013-
3 

1021/2014-TCU-Plenário, 
de 16.04.2014 

9.2 Determinação 
Ofício nº 0424/2014-
TCU/SECEX-PE, de 
23.04.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

9.2. determinar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco que inclua nos relatórios de gestão dos exercícios 
vindouros informações específicas que permitam o acompanhamento pelos órgãos de controle das ações afetas à 
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governança de TI, conforme orientações contidas no item 7 e seus subitens do Anexo Único da Portaria TCU 
175/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade (CER)  

Síntese da Providência Adotada 

O Acórdão foi encaminhado para conhecimento e providências da área responsável pela elaboração do Relatório de 
Gestão, para implementação das informações nos próximos Relatórios. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento pleno à determinação do Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

03 
TC-007.173/2012-
1 

1231/2014-TCU-Plenário, 
de 14.05.2014 

9.1 Determinação 
Ofício nº 0210/2014-
TCU/SecobEnerg, de 
22.05.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

9.1. determinar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf que especifique explicitamente nos futuros 
contratos a destinação de eventuais adiantamentos, de forma a estabelecer mecanismos de medição que assegurem a 
proporcionalidade entre os valores pagos e os serviços efetivamente realizados e atestados, em consonância com a 
jurisprudência do TCU (Acórdãos: 786/2006, 2.369/2006, 889/2007, 265/2010, 1.597/2010, 1.227/2009, 2.619/2009 
e 2.655/2009, todos do Plenário). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Engenharia e Construção - DE  

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi acatada e implementada 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento pleno à determinação do Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

04 
TC-007.173/2012-
1 

1231/2014-TCU-Plenário, 
de 14.05.2014 

9.3 Recomendação 
Ofício nº 0210/2014-
TCU/SecobEnerg, de 
22.05.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

9.3. recomendar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf que atente para a necessidade de 
comprovação, nos autos do processo de licitação, da adoção das indispensáveis cautelas ou garantias, de que trata o 
art. 38 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no caso de pagamento antecipado de fornecimento de 
materiais, execução de obra ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Engenharia e Construção - DE  

Síntese da Providência Adotada 

A recomendação foi acatada e implementada 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento pleno à determinação do Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

05 
TC-031.548/2011-
3 

6447/2014-TCU-2ª 
Câmara, de 04.11.2014 

1.8.3.1 Determinação 
Ofício nº 1409/2014-
TCU/SECEX-SE, de 
19.11.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

1.8.3.1. caso persista sem apresentação as contas do CVNI-92.2005.0410.00 ou na eventualidade de terem sido 
apresentadas, mas figurem sem aprovação, instaure, se ainda não o fez, no prazo de 90 (noventa) dias, a devida 
tomada de contas especial, informando o TCU ao final desse mesmo prazo, já que o valor total do ajuste é superior 
ao débito de R$ 126.274,95 constituído judicialmente em desfavor do Instituto Xingó; 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Operação - DO  

Síntese da Providência Adotada 

Foi criada uma Comissão para instauração de Tomada de Contas Especial, através da Portaria PR-03/2015, de 
07.01.2015, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar os danos causados à 
empresa, decorrentes da parceria firmada entre a Chesf e o Instituto Xingó, referente ao CVNI-92.2005.0410.00.  
Em 20.02.2015 foi comunicado à SECEX-SE, pela correspondência CE-AUD-12/2015, que a TCE encontrava-se 
em andamento. O Relatório Final da Tomada de Contas Especial foi concluído em 07.04.2015 e encaminhado à 
Presidência da Chesf para as providências cabíveis. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento pleno à determinação do Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

06 
TC-031.548/2011-
3 

6447/2014-TCU-2ª 
Câmara, de 04.11.2014 

1.8.3.2 Determinação 
Ofício nº 1409/2014-
TCU/SECEX-SE, de 
19.11.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

1.8.3.2. informe, nas próximas contas, sobre a situação do débito de R$ 126.274,95 constituído judicialmente em 
desfavor do Instituto Xingó. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade (CER)  

Síntese da Providência Adotada 

O Acórdão foi encaminhado para conhecimento e providências da área responsável pela elaboração do Relatório de 
Gestão, para implementação das informações nos próximos Relatórios. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento pleno à determinação do Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências. 
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Extra Portaria TCU 90 Item 1.8.3.2. do Acórdão nº 6447/2014 – TCU – 2ª Câmara 
 
Sobre o andamento do processo nº 0075176-51.2011.8.17.0001, informamos o que se segue, 
referente à fase de cumprimento de sentença “situação do débito de R$ 126.274,95 constituído 
judicialmente em desfavor do Instituto Xingó.”  
 
 A Chesf emitiu em 01/03/2010, em face do Instituto de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico de Xingó  um Aviso de Lançamento de Débito – AVL no valor histórico de R$ 
126.274,95, em consequência do descumprimento do Termo de Parceria CV-I.92.2005.0410.00; 
 
Diante das tentativas infrutíferas de receber o crédito acima mencionado extrajudicialmente, a 
Chesf ajuizou em 13/12/2011, ação de cobrança, cujo processo foi tombado sob o nº 0075176-
51.2011.8.17.0001, tramitante na 16ª Vara Cível da Comarca do Recife-PE, pleiteando a cobrança 
do aludido crédito e indenização por danos morais; 
 
Citado no processo, o Instituto Tecnológico de Xingó se quedou inerte, sofrendo os efeitos da 
revelia. Ato contínuo, o juiz da causa proferiu sentença, julgando parcialmente procedente para 
condenar o réu ao pagamento do crédito em tela, atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de 1% ao mês contado da citação até o efetivo pagamento; 
 
A sentença transitou em julgado e o juiz da causa determinou a intimação do réu para cumpri-la, 
na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil vigente. Para tanto, a Chesf requereu ao 
referido Juízo a emissão de carta precatória intimatória, pois a intimação pelos Correios frustrou-
se. 
 
Nesse ínterim, fora ajuizada, em 24/01/2013, uma outra ação sobre o mesmo objeto, processo nº 
0004345-07.2013.8.17.0001, que tramitou na 17ª Vara Cível da Comarca do Recife-PE, porém já 
extinto por sentença em 24/03/2014 em face do pedido de desistência formulado pela Chesf. 
 
No dia 30/03/2015 o juiz acolheu o pedido de intimação do devedor pelo oficial de justiça, como 
se observa do andamento processual anexo. Enfim, agora, estamos esperando que o devedor 
(Instituto Xingó) seja intimado, através do oficial de justiça, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
pagar a dívida ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (defesa do devedor). Caso o 
devedor (Instituto Xingó) seja intimado, mas, mesmo assim, não efetue o pagamento e também 
não apresente impugnação, o juiz irá penhorar bens dele, utilizando, por exemplo, o bloqueio on-
line (BACENJUD) ou ordem de apreensão de veículos (RENAJUD), entre outras formas de 
constrição.  
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

07 
TC-014.333/2011-
2 

3387/2014-TCU-Plenário, 
de 03.12.2014 

c Determinação 
Ofício nº 1528/2014-
TCU/SECEX-SE, de 
04.12.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

c) determinar à Chesf que no prazo de 60 dias notifique sobre o recolhimento dos recursos glosados e, caso não se 
efetive, abra tomada de contas especial. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Administrativa - DA  

Síntese da Providência Adotada 

As providências determinadas pelo Acórdão foram tomadas ainda no exercício de 2012, e culminaram com a 
instauração da Tomada de Contas Especial pela Portaria nº PR-18/2012, de 16.04.2012, que teve seu Relatório Final 
foi encaminhado à Controladoria-Geral da União em 12.12.2012 pela correspondência CE-PR-504/2012. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento pleno à determinação do Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências. 

 
 
11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) 
 
11.2.1 Recomendações do OCI atendidas no exercício 
 

Quadro A.11.2.1– Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201217055 1.1.1.2 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Nos processos de seleção de propostas para concessão de patrocínio, sobretudo aqueles que se referem à 
modalidade escolha direta, adotar rotina para utilizar os critérios definidos, de forma motivada. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade - CER  

Síntese da Providência Adotada 

As revisões das rotinas de concessão de patrocínio estão em andamento. As ações foram incluídas no Planejamento 
Setorial da PR – CER (2014-2017). 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201217055 1.1.1.2 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

003 - Nos processos de seleção de propostas para concessão de patrocínios, sobretudo aqueles que se referem à 
modalidade escolha direta, adotar rotina para realizar a avaliação da consistência dos valores solicitados em face do 
potencial benefício a ser gerado pelas contrapartidas propostas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade - CER  

Síntese da Providência Adotada 

As avaliações de adequação dos valores são realizadas por meio da análise das 3 (três) propostas enviadas pelo 
proponente conforme planilha de custo do projeto e consulta no portal do MINC – Ministério da Cultura. Em cada 
processo há evidências dos 3(três) orçamentos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 201217055 1.1.2.1 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Para todos os patrocínios que vierem a ser concedidos pela Chesf a terceiros, providenciar o devido 
acompanhamento por meio de representante da Chesf, sobretudo quando o objeto do patrocínio se tratar de evento de 
curta duração, promovendo assim importante instrumento de verificação da qualidade dos eventos contratados e de 
sua repercussão diante do público-alvo. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade - CER  

Síntese da Providência Adotada 

As atividades de monitoramento são ações do Planejamento Setorial da PR – CER (2014-2017) e há uma previsão de 
visitas de monitoramento para os projetos de outubro, novembro e dezembro/2014. A equipe de patrocínio organizou-
se para atender as atividades de monitoramento nos meses de agosto e setembro. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 201217055 1.1.2.3 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Promover melhorias na instrução processual dos patrocínios concedidos a terceiros, através da autuação da 
documentação em ordem cronológica dos atos e fatos de gestão relacionados com a seleção dos beneficiários, 
contratação dos eventos e/ou projetos e comprovação da utilização dos recursos repassados, com carimbo e rubrica de 
cada peça. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade - CER  

Síntese da Providência Adotada 

A recomendação foi acatada e os processos estão sendo autuados. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 201217056 1.2.1.1 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Efetuar, através da administração do contrato, o devido acompanhamento das metas do terceiro termo aditivo, de 
modo a evitar novas prorrogações de prazo, com possíveis repercussões financeiras que venham a onerar ainda mais o 
projeto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação – CPP  

Síntese da Providência Adotada 

O Relatório Final do Projeto foi recebido pela Chesf e se encontra em fase de encerramento. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 201217056 1.2.1.3 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Desenvolver rotinas de acompanhamento da execução dos contratos de pesquisa e desenvolvimento, no que se 
refere à verificação da qualidade dos produtos entregues e dos resultados correspondentes às atividades realizadas em 
cada período, de forma a permitir a reavaliação constante da efetividade das ações empreendidas e, consequentemente, 
incrementar as chances de os projetos alcançarem os objetivos para os quais foram aprovados e contratados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação – CPP  

Síntese da Providência Adotada 

Considerando a criação do Comitê de P&D+I tendo em vista o monitoramento da execução dos projetos, bem como a 
continuidade do desenvolvimento dos trabalhos de alimentação do Sistema Informatizado SGPPED, a recomendação 
em tela vem sendo atendida. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 201407945 2.1.1.1 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Proceder à estruturação das unidades de apoio às demandas da DEMT, de modo a adotar a separação sistemática 
e gradual entre as atribuições de gestão ambiental de empreendimentos em implantação daquelas que se refiram ao 
acompanhamento e monitoramento de programas e condicionantes ambientais. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Deve-se estabelecer e aprovar o modelo de descentralização nas Gerências Regionais, incorporando responsabilidades 
executivas nas Diretorias de Operação e Administrativa. 

Atualmente a Divisão Regional Administrativa Norte/DRAN (Fortaleza/CE) e a Administração Regional de 
Salvador/ASV (Salvador/BA) já atuam no atendimento às questões ambientais como parte integrante do modelo de 
descentralização elaborado pela SPE. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

08 201407945 2.1.1.2 

Ofício nº 
23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Ultimar os estudos voltados à formatação do concurso público para preenchimento de vagas de profissionais nas 
especialidades requeridas, em virtude das crescentes demandas que ingressam na DEMT, inclusive no que se refere à 
renovação das licenças de operação dos empreendimentos de transmissão que já fazem parte do Sistema Chesf. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

As providências para realização da adequação do quadro de pessoal da DEMT foram iniciadas. 

A Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão (SPE) elaborou um documento sobre a necessidade 
de pessoal para a Gestão Ambiental, seguindo o modelo de descentralização das responsabilidades executivas nas 
Gerências Regionais. Este documento foi apresentado à Diretoria Executiva que está avaliando a possibilidade de 
adequação do quadro de pessoal da empresa. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

09 201407945 2.1.1.3 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Concluir os trabalhos de testes do SISLIC e SIPAS, sem prejuízo de zelar pela extensão da acessibilidade dos 
novos aplicativos de gestão ambiental dos empreendimentos de transmissão e geração a todas as unidades 
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administrativas da Chesf. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

O sistema entrou em fase de produção, com o treinamento de usuários nas diversas áreas da empresa e utilização 
efetiva do SISLIC. 

Atualmente o SISLIC encontra-se em fase final de desenvolvimento, com a base de dados implementada no servidor 
da Chesf. Em paralelo, estamos realizando a inserção de dados e a revisão do cadastro de empreendimentos. 
Adicionalmente, são realizadas sugestões de melhorias nos processos de entrada e saída de dados e informações. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 201407945 2.1.1.4 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Estabelecer e adotar critérios técnicos internos no que tange à avaliação da oportunidade de efetivar 
deslocamentos dos colaboradores para os locais de implantação dos empreendimentos de transmissão, cuja gestão 
ambiental esteja sob sua responsabilidade, de modo a reduzir, tanto quanto possível, os riscos de validação de 
produtos e projetos entregues pelas consultoras sem a correspondente avaliação presencial. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

1. Estabelecimento de critérios técnicos quanto aos deslocamentos dos colaboradores, considerando uma maior 
integração com a fiscalização das obras, considerando o detalhamento do processo de construção dos 
empreendimentos e a realização de treinamentos sobre a gestão ambiental para os fiscais. 

2. Propor a inclusão de profissionais e de exigências ambientais nos contratos de obras, quais sejam: a organização do 
canteiro de obras, destinação correta dos resíduos sólidos provenientes da obra e a supressão da vegetação, entre 
outras. Adicionalmente de inclusão de eventos de pagamentos relacionados à regularidade ambiental. 

Atualmente a empresa tem um grande número de obras em andamento (cerca de 45 obras,  entre linhas de transmissão 
e subestações), que foram arrematadas em leilões da ANEEL. Esta situação, atípica e temporária, excede a atual 
capacidade do quadro de pessoal existente. Estamos detalhando o processo de construção dos empreendimentos, 
visando identificar as atividades de gestão ambiental que podem ser apoiadas pelo próprio fiscal da obra. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 201407945 2.1.1.5 

Ofício nº 
23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Adotar rotinas administrativas capazes de promover a divisão de tarefas entre os profissionais do DEMT, de 
maneira a adequar a alocação da força de trabalho às especialidades requeridas para atendimento de cada demanda, 
sem prejuízo da continuidade das funções de gestor ambiental de empreendimentos de transmissão em implantação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Reestruturação das rotinas administrativas com a introdução de uma melhor gestão documental e a implantação da 
Biblioteca Digital Multimídia Georeferenciada, que funcionará como banco de dados de documentos, pareceres 
técnicos e estudos ambientais, entre outros. 

A distribuição de demandas referentes ao licenciamento ambiental dos empreendimentos de transmissão procura 
adequar a alocação da força de trabalho às especialidades necessárias ao efetivo atendimento da demanda, assim como 
realizar atividades generalistas inerentes ao processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos. A Biblioteca 
Digital Multimídia Georeferenciada está em fase de desenvolvimento no escopo de projeto de P&D intitulado Sistema 
de Gestão Ambiental com suporte a dados geoespaciais, multimídia e dispositivos móveis. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 201407945 2.1.1.7 

Ofício nº 
23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Rever os marcos de faturamento relativos à implementação das condicionantes elencadas nas licenças prévias, 
considerando que as mesmas, sobretudo as que se referem à execução dos programas ambientais, devem ser objeto de 
acompanhamento pela fiscalização dos contratos de consultoria durante todo o período de implantação das instalações 
de transmissão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Revisão dos marcos de faturamento nos futuros contratos em discussão com a área jurídica e de suprimento da 
empresa. 

Alguns dos pontos de melhoria já estão sendo inseridos nos contratos vigentes através de aditivo, quando possível. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 201407945 2.1.1.8 

Ofício nº 
23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Elaborar Plano de Ação como instrumento para intensificar a fiscalização sobre os serviços de consultoria 
ambiental, tendo em vista aproximar os prazos de entrega dos produtos técnicos àqueles fixados nos cronogramas de 
implantação fixados nos respectivos contratos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Elaboração de uma sistemática de formalização de cobrança às contratadas, com o estabelecimento de prazos para 
resposta. 

Desenvolvido o modelo de correspondência padrão para formalização das comunicações entre a Chesf e as 
contratadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 201407945 2.1.1.8 

Ofício nº 
23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002 - Na hipótese de o Termo de Referência exigir documentação complementar ao Relatório de Impacto ambiental 
ou equivalente, para efeito de protocolo do pedido de licenciamento ambiental prévio, condicionar o pagamento da 
consultoria contratada somente à entrega do respectivo produto à Chesf, de modo a desvinculá-la do evento de entrega 
dos estudos no órgão competente, constante do cronograma de desembolso. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Promover a adequação dos cronogramas nos contratos futuros. 

Os contratos vigentes encontram-se em uma fase posterior ao encaminhamento, pelas empresas contratadas, de 
estudos ambientais aos Órgãos Ambientais para recebimento da licença prévia. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 201407945 2.1.1.9 

Ofício nº 
23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Para efeito de remuneração dos produtos referentes ao desenvolvimento dos programas ambientais, como partes 
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integrantes do item "Licença de Operação Pró-rata", buscar a definição dos valores segundo sua complexidade e os 
esforços empreendidos pela contratada em cada período, tendo por base, por exemplo, os custos incorridos na 
realização das respectivas atividades. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Estabelecer nas tratativas dos pré-contratos e elaboração de especificações técnicas a definição dos eventos/produtos 
com base nos custos incorridos para execução das respectivas etapas. 

Atuação junto à área de suprimento e da jurídica para adequação dos contratos vigentes, quando possível. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 201407945 2.1.1.11 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Buscar o desenvolvimento de critérios de mensuração do desempenho das consultorias em matéria ambiental, 
como subsídios para avaliação de sua atuação no mister de auxiliar a Chesf nos processos de licenciamento ambiental 
dos empreendimentos de transmissão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Elaborar plano de ação para estabelecer os critérios de avaliação de desempenho do contratado para melhoria contínua 
do processo. 

Atualmente a Chesf adota como critério de avaliação de desempenho do contratado a entrega do produto. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 201407945 2.1.1.15 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Apresentar os resultados dos trabalhos de verificação das causas dos atrasos, por parte da contratada, na 
execução dos serviços fundiários das faixas de servidão das Linhas de Transmissão Paraíso/Lagoa Nova, 
Seccionamento Piripiri/Sobral II, e Morro do Chapéu/ Irecê, tendo em vista subsidiar decisão em relação à 
continuidade da relação contratual e eventual aplicação de penalidade. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento Jurídico - DJU  

Síntese da Providência Adotada 

A fiscalização sistematizará reuniões periódicas com a contratada para adoção e acompanhamento de plano de ação 
com o objetivo de garantir a entrega dos produtos pendentes. 

As planilhas feitas pela fiscalização acerca dos atrasos apurados serão enviadas ao administrador do contrato para que 
seja oportunizada à contratada apresentação formal de suas justificativas. 

Após análise das razões que venham a ser alegadas pela contratada, a fiscalização se manifestará acerca da aplicação 
da medida punitiva eventualmente cabível. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 201407945 2.1.1.15 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002- Com relação aos serviços de gestão fundiária da faixa de servidão das Linhas de Transmissão do lote B do Leilão 
ANEEL nº 003/2012, efetuar gestões junto à empresa executora dos serviços no sentido de agilizar sua conclusão, 
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através da identificação das causas dos atrasos e realizações de reuniões para nivelamento quanto aos procedimentos 
de correção dos desvios. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento Jurídico - DJU  

Síntese da Providência Adotada 

A fiscalização sistematizará reuniões periódicas com a contratada para adoção e acompanhamento de plano de ação 
com o objetivo de garantir a entrega dos produtos pendentes. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

19 201407945 2.1.1.16 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Considerando os atrasos observados na elaboração do projeto executivo, verificar o enquadramento da situação 
de desempenho do contratado às hipóteses de penalidades administrativas previstas no CTNI 90.2011.1900.00, 
aplicando as sanções cabíveis. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da Providência Adotada 

A administração do contrato está analisando o documento do DLT sinalizando atraso no projeto do OPGW, para 
notificação, se cabível, ao fornecedor. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

20 201407945 2.1.1.16 Ofício nº 
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23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002- Efetuar monitoramento da atuação do Consórcio responsável pela construção da LT Sobral III/Acaraú II, tendo 
em vista o efetivo início da execução das obras. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Projetos e Construção de Transmissão - SPT  

Síntese da Providência Adotada 

Tendo em vista o efetivo início da execução das obras em 01.08.2014, estamos exercendo fiscalização para a 
conclusão em 30.06.2015. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

21 201407945 2.1.1.17 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Abster-se de utilizar os serviços da engenharia do proprietário, como forma de evitar que a Chesf decline de 
realizar atribuições que lhes são essenciais no processo, a exemplo do juízo de adequação e suficiência técnica dos 
projetos básicos e executivos, previamente à autorização de seu pagamento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Projetos e Construção de Transmissão - SPT  

Síntese da Providência Adotada 

A Chesf reitera a informação apresentada nos trabalhos de auditoria, que a contratação de “Engenharia do 
Proprietário” deveu-se à necessidade momentânea de execução de alguns produtos para viabilização do 
empreendimento em comento. 

A utilização dos serviços da “Engenharia do Proprietário” ocorrerá unicamente em momentos especiais, não 
representando, em hipótese alguma, uma prática contumaz, não sendo, portanto, realizada como procedimento 
corriqueiro. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

22 201407945 2.1.1.18 

Ofício nº 
23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Avaliar a situação dos atrasos das obras da LT Igaporã/Bom Jesus da Lapa II, tendo em vista verificar o 
enquadramento dos fatos às hipóteses de aplicação de penalidades administrativas à contratada, previstos no CTNI 
90.2011.1860.00. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Projetos e Construção de Transmissão - SPT  

Síntese da Providência Adotada 

A recomendação foi acatada e a avaliação será realizada. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

23 201407945 2.1.1.18 

Ofício nº 
23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002- Considerando que os prazos de conclusão previstos pela Chesf já se encontram encerrados, sobretudo os serviços 
de lançamento dos cabos da LT Igaporã/Bom Jesus da Lapa II, diligenciar a empresa executora tendo em vista a 
agilização da execução das pendências existentes. 



  190 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Projetos e Construção de Transmissão - SPT  

Síntese da Providência Adotada 

A linha já se encontra energizada. Recomendação atendida. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

24 201407945 2.1.1.21 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Na hipótese de o Termo de Referência - TR encontrar-se disponível nas páginas eletrônicas dos órgãos 
ambientais, deixar de prever os respectivos serviços como marcos de faturamento, para efeito de remuneração das 
empresas de consultoria. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Adequar os marcos de faturamento dos novos contratos. 

Os contratos vigentes encontram-se em fase de execução posterior ao marco relacionado ao termo de referência. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

25 201407945 2.1.1.24 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Para os contratos de empreitada que vierem a ser celebrados prever cláusulas de penalidade para atrasos na 
entrega de desenhos ou outras partes dos projetos de equipamentos de subestações, sem prejuízo de contemplar a 
fixação de marcos intermediários que estabeleçam os prazos a serem atendidos, sobretudo na hipótese de revisão dos 
desenhos para correção de erros ou preenchimento de lacunas de ordem técnica. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da Providência Adotada 

Nos contratos de empreitada que vierem a ser celebrados iremos inserir regras bem definidas no que se refere à 
apresentação e aprovação dos desenhos dos projetos civil, elétrico e eletromecânico, com fixação de prazos e 
correspondentes cláusulas de penalidade para o caso de descumprimento das mesmas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

26 201407945 2.1.1.25 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Quando da necessidade de devolução dos produtos técnicos para correção por parte das contratadas, assinar 
prazo para retorno do mesmo à Chesf, de modo a minimizar os impactos sobre o cronograma de desembolso e, 
consequentemente, para o processo de licenciamento do empreendimento como um todo. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Estabelecer sistemática de comunicação com as contratadas, determinando prazo para atendimento aos 
esclarecimentos e correções requeridas pela Chesf. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

27 201407945 3.1.1.2 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001- Elaborar Plano de Ação com vista a buscar a contemporaneidade da emissão da Ordem de Serviços da nova 
contratação com o efetivo cumprimento do mandado judicial para cumprimento da reintegração de posse, através do 
auxílio de força policial. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica - CEI  

Síntese da Providência Adotada 

Foi obtida sentença favorável à reintegração de posse e encontra-se em curso processo licitatório para contratação das 
obras de complementação do Perímetro Irrigado Jusante. O mandado será executado quando se definir o prazo para a 
mobilização da contratada para concluir as obras. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

28 201407945 3.1.1.2 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002 - Elaborar plano de recuperação de cronograma das obras de construção e recuperação de estradas do Projeto 
Jusante, com ênfase nos serviços de implantação da infraestrutura de irrigação e preparo do solo, de modo a permitir a 
agilização na entrega dos lotes pendentes aos respectivos reassentados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica - CEI  

Síntese da Providência Adotada 

O cronograma básico e preliminar já foram emitidos e encontram-se disponíveis no edital de licitação e o cronograma 
detalhado de obras será recebido somente após a emissão de ordem de início das obras a ser emitida pela Chesf. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

29 201407945 3.1.2.1 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Agilizar as providências necessárias ao encerramento do Contrato com a CNEC e celebração do termo aditivo 
com a CONSPLAN, de modo a ajustar em definitivo o escopo do contrato de consultoria para o licenciamento 
ambiental da linha de transmissão Eunápolis/Teixeira de Freitas II. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão - SPE  

Síntese da Providência Adotada 

Encaminhar para análise jurídica o processo de rescisão unilateral do contrato com a CNEC e a confecção do aditivo 
com a CONSPLAN. 

Encaminhada a correspondência CI-DEMT-053/2014 para o administrador do contrato solicitando a rescisão do 
contrato CTNI-92.2009.3700.00, firmado com a CNEC.  

Diante da mudança de posicionamento de não mais aguardar pela rescisão do contrato com CNEC, concluiremos as 
providências para o aditamento do contrato CTNI-92.2008.7100.00, firmado com a CONSPLAN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

30 201407945 3.2.1.1 Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
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Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Elaborar Plano de Acompanhamento para o Convênio nº CVNE- 92.2009.1480.00 (ou outro de objeto 
semelhante), a ser realizado sob a responsabilidade da Chesf, realizando exames periódicos que abordem os aspectos 
técnicos e financeiros do instrumento, tais como: - Análise dos comprovantes de despesas (documentos fiscais ou 
equivalentes) associados aos repasses autorizados à Fachesf, bem como sua compatibilidade com os extratos 
bancários de todas as áreas de abrangência (despesas com prestadores da rede credenciada, administrativas e de 
seguros, dentre outras); - Emita pareceres acerca das prestações de contas parciais da Fachesf, e não apenas ao final do 
Convênio. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da Providência Adotada 

Elaborado um Plano de Acompanhamento com as devidas melhorias no processo de fiscalização, acompanhamento e 
análise das contas do convênio Chesf e Fachesf, CVNE-92.2014.1680.00, vigente a partir de 29.07.2014, cujas ações 
já passaram a ser adotadas desde agosto/2014. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

31 201407945 3.2.1.1 
Ofício nº 23.660/2014/AUD/CGU-
Regional/PE-NAC 03, de 
16.09.2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002 - Providenciar a estrutura necessária, inclusive de recursos humanos, para a execução do Plano elaborado. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da Providência Adotada 

A Chesf já se encontra com os recursos necessários para a execução da fiscalização, acompanhamento e análise do 
Convênio e do Plano de Acompanhamento, contando com profissionais treinados nas rotinas de Administração de 
Contratos / Convênios. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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11.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento 
no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201217055 1.1.2.1 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002 - Adequar o quantitativo de patrocínios aprovados à estrutura disponível para acompanhamento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade - CER  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Companhia implantou na Superintendência de Suprimento um órgão específico para administrar todos os contratos 
da Empresa, observando a relação estrutura/pessoal. Os projetos de Patrocínios 2014 serão também absorvidos por 
essa área em data ainda não definida. Atualmente a administração/fiscalização dos Projetos permanecem na Equipe de 
Patrocínios, distribuídos equitativamente. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201217055 1.1.2.2 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Nas hipóteses de omissão no dever de prestar contas por parte dos entes patrocinados, elaborar e aplicar rotinas 
no sentido de exigir-lhes a apresentação da documentação pertinente, ou, esgotadas essas medidas, aplicar as sanções 
devidas. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade - CER  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A CER está realizando um levantamento de processos de patrocínio onde não houve a prestação de contas ou 
prestação de contas com pendências para em seguida tomar as seguintes medidas adicionais: a) Nova carta externa de 
cobrança da prestação de contas do processo com prazo determinado de até 30 dias; b) Envio dos processos 
inadimplentes para cobrança judicial por meio de consulta ao DJU – Departamento Jurídico; e c) Seguir as orientações 
do Departamento de Normas da SECOM. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 201217055 1.1.2.2 
Ofício nº 
24.129/2013/AUD/Regional/PE, 
de 15.08.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002 - Elaborar e aplicar rotinas administrativas para o gerenciamento das prestações de contas de contratos de 
patrocínio entregues à Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade - CER, tendo em vista estabelecer 
prazos e critérios para a análise da documentação pertinente. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade - CER  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Com a implantação da RN-02/2013 AS-09, em 01 de julho de 2013 e quando da passagem e assunção das atividades 
da prestação de contas e da administração dos contratos de patrocínios pela área de suprimento, a recomendação será 
acatada, tendo em vista os procedimentos já adotados atualmente pela respectiva área de suprimento. 

Este conjunto de ações do Planejamento Setorial da PR – CER (2014-2017) estão previstos para conclusão até 
junho/2015. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 



  197 

 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 
Relatório de Inspeção Correcional nº 
01/2013 

2.1.1 
Ofício nº 
32.564/2013/CORIN/CRG/CGU-
PR, de 24.10.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Elaborar normativo interno próprio que discipline direitos, deveres e obrigações de seus empregados, com vistas 
a pautar a imputação de responsabilidades pelas comissões de sindicância instauradas no âmbito da unidade. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Presidência - PR  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Chesf não acatou essa recomendação, considerando que, além dos direitos, deveres e proibições aplicados pelo 
Direito Trabalhista pátrio a todos os empregados celetistas, destacamos aqueles expressos no “Código de Ética Único 
das Empresas Eletrobras” e em todas as Resoluções e Normativos Internos da Companhia. Não apenas os normativos 
específicos, como por exemplo: RN-01/2013 AS-08 (Promoção do Respeito, Prevenção e Enfrentamento da Violência 
e do Assédio Moral no Trabalho) e a IN-RH.06.002 ( Assistência Psicossocial ao Empregado), mas todos os 
normativos apresentam, dentro do contexto da matéria que tratam, direitos e obrigações aos empregados. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 Relatório de Inspeção Correcional nº 01/2013 2.1.2 
Ofício nº 
32.564/2013/CORIN/CRG/CGU-
PR, de 24.10.2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Regulamentar competências para a concentração das informações e documentos relativos à função disciplinar 
em uma unidade específica. Isto porque se revela de grande relevância a delimitação de setor específico que zele pelo 
controle de tempo médio de duração dos apuratórios, prescrição, regularidade dos processos, entre outros. Nesse 
sentido, entende-se preferível o modelo de comissão disciplinar permanente, com atribuições regularmente definidas, 
não havendo necessidade de exclusividade na atividade desenvolvida pelos membros, os quais poderão cumular 
funções, tal qual ocorre com a Comissão de Ética. Alternativa também viável seria a centralização das competências 
correcionais em órgão já pertencente à estrutura da empresa, o que facilitaria a adaptação da companhia. O modelo a 
ser adotado para a formação dessa unidade deve atender às peculiaridades da Empresa, a qual é facultada definir o 
melhor mecanismo de composição e atuação da citada equipe. 

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Presidência - PR  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Chesf não possui uma estrutura permanente pra seus procedimentos disciplinares devido ao pequeno número de 
ocorrências, que não justifica a criação de tal estrutura. Recomendação não acatada. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
 
 
11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei  8730/93 
 
11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 
 

Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da 
obrigação de entregar a DBR 

 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a Entregar 
a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 
8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou Início 
do Exercício de 
Cargo, Emprego 
ou Função 

Final do 
Exercício de 
Cargo, 
Emprego ou 
Função 

Final do 
Exercício 
Financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 
nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR N/A N/A N/A 

Entregaram a DBR N/A N/A N/A 

Não cumpriram a obrigação N/A N/A N/A 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR N/A N/A N/A 

Entregaram a DBR N/A N/A N/A 

Não cumpriram a obrigação N/A N/A N/A 

Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 25 N/A 541 

Entregaram a DBR 25 N/A 541 

Não cumpriram a obrigação 0 N/A 0 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin; Resolução Normativa - RN-17/93 RH-17 – 
Investidura e Exoneração de Empregados em Função Gratificada na Companhia; Instrução Normativa -IN-
RH.01.003 - Investidura e Exoneração de Empregados em Função Gratificada na Companhia; Formulário 
de Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações  de Ajuste Anual do Imposto de 
Renda Pessoa Física –TCU-IN-2011 03/12/2012. 

 

Justificativa:  

Este quantitativo considera os empregados que atualmente estão com função gratificada efetiva 
(gerentes, assessores e secretárias), incluindo também os diretores e conselheiros que entregaram a 
autorização de acesso eletrônico à Declaração de Bens e Rendas, em conformidade com a 
Instrução Normativa – TCU Nº 65, de 20 de abril de 2011. 



  199 

 

 
11.4. Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 

 

Quadro A.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014 

Casos de dano objeto de 
medidas administrativas 
internas(1) 

 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

Dispensadas   Não remetidas ao TCU 

Débito < 
R$ 75.000 

 

Prazo  > 10 anos 
Outros Casos 

 

Arquivamento 
Não enviadas > 180 
dias do exercício 
instauração 

Remetidas ao 
TCU 

 
Recebimento 
Débito 

Não 
Comprovação 

Débito < R$ 
75.000 

1 1 0 0 - - - - - 

(1) Em 2014 foram aprovados pela Diretoria Executiva da Chesf (colegiado de Diretores), 02 (dois) Relatórios Finais de Comissões de Sindicância. Em uma das 
Comissões foi determinada a apuração dos valores indevidamente cobrados pelo empregado. Esses valores totalizaram R$ 300,00 e foram devidamente 
reembolsados pelo empregado à Chesf. 
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11.5 Alimentação SIASG 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
12.1. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei Nº 6404/76, ou em Lei 
específica 
 
As demonstrações contábeis encontram-se no Anexo 1. 
 
12.1.1. Análise Crítica das Demonstrações Financeiras 
 
As Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas estão apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e as normas emitidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários -  CVM e legislação específica da Aneel, quando esta não estiver conflitante com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes em 31/12/2014, bem como com as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board – IASB. 
 
As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais, a partir 
de 2014, não diferem das Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting 
Standards – IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, uma vez que 
estas normas passaram a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas 
nas demonstrações individuais. Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as 
demonstrações financeiras consolidadas.   
 
A Companhia, em 31/12/2014, apresentou as suas Demonstrações Financeiras de forma consolidada, 
visto que, a partir de 29/10/2014, passou a exercer o controle das sociedades de propósito específico 
componentes dos Complexos Eólicos Pindaí I e II. 
 
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Para o Balanço Patrimonial: 2014 2013 2012 

a) Liquidez Corrente 287,35% 366,25% 618,76% 

b) Garantia de Capitais de Terceiros 56,30% 51,55% 51,77% 

c) Endividamento 36,02% 34,02% 34,11% 

d) 
Rentabilidade dos Investimentos em 
Controladas e Coligadas 

-4,24% 2,05% 2,07% 

e) Imobilização do Patrimônio Líquido 55,54% 42,69% 31,28% 

 

 

Liquidez Corrente: O índice de Liquidez Corrente é obtido mediante a divisão do valor do Ativo 
Circulante, consignado no Balanço Patrimonial, pelo Passivo Circulante, também registrado no 
mesmo demonstrativo contábil, multiplicando-se o resultado obtido por cem (100), conforme a 
equação abaixo: 

Liquidez Corrente =  

Ativo Circulante 

x 100  Passivo 
Circulante  
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Garantia de Capitais de Terceiros: O índice de Garantia de Capitais de Terceiros é obtido mediante 
a divisão do valor do Passivo Exigível, consignado no Balanço Patrimonial, pelo Patrimônio Líquido, 
também registrado no mesmo demonstrativo contábil, conforme a equação abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Endividamento: O índice de Endividamento é obtido mediante a divisão do valor do Passivo 
Exigível, consignado no Balanço Patrimonial, pelo Ativo Total, também registrado no mesmo 
demonstrativo contábil, conforme a equação abaixo: 

 

Endividamento =  
Passivo Exigível  

 Ativo Total 

 

Rentabilidade dos Investimentos em Controladas/Coligadas: O índice de Rentabilidade dos 
Investimentos em Controladas/Coligadas é obtido mediante a divisão do valor do Resultado da 
Equivalência Patrimonial, consignado no Balanço Patrimonial, multiplicado por cem (100), pelo total 
de Investimentos em Coligadas e Controladas, registrado no mesmo demonstrativo contábil, conforme 
a equação abaixo: 

 

Rentabilidade Investimentos 
Controladas/Coligadas = 

Resultado da Equivalência Patrimonial  
x 100 

 Investimentos em Coligadas e Controladas 

 

Imobilização do Patrimônio Líquido: O índice de Imobilização do Patrimônio Líquido é obtido 
mediante a divisão do valor do Ativo Permanente, consignado no Balanço Patrimonial, multiplicado 
por cem (100), pelo total de Patrimônio Líquido, registrado no mesmo demonstrativo contábil, 
conforme a equação abaixo: 

 

Imobilização do PL=  
Ativo Permanente  

x 100 
Patrimônio Líquido 

 
  

Garantia de Capitais de Terceiros = 

Passivo Exigível  

Patrimônio 
Líquido 
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Para a Demonstração do Resultado do 
Exercício: 

2014 2013 2012 

a) Lucratividade -31,37% -11,37% -89,08% 

b) Rentabilidade Operacional do PL 6,34% -6,34% -45,27% 

c) Rentabilidade Final do PL -10,73% -4,06% -37,50% 

d) Índice de Eficiência 36,35% 54,26% 18,26% 

e) Rentabilidade do Ativo Total -6,98% -2,67% -27,02% 

 

 

Lucratividade: O índice de Lucratividade é obtido mediante a divisão do valor do Lucro Líquido do 
Exercício, consignado nas Demonstrações de Resultado, multiplicado por cem (100), pela Receita 
Operacional Líquida, também registrada no mesmo demonstrativo contábil, conforme a equação 
abaixo: 

 

Lucratividade =  

Lucro (Prejuízo) Líquido do 
Exercício  x 100 

Receita Operacional Líquida 

 

Rentabilidade Operacional do PL: O índice de Rentabilidade Operacional do PL é obtido mediante 
a divisão do valor do Resultado Operacional, consignado na Demonstração do Resultado, 
multiplicado por cem (100), pelo Patrimônio Líquido Médio, registrado no Balanço Patrimonial, 
conforme a equação abaixo: 

 

Rentabilidade Operacional do PL =  
Resultado Operacional 

x 100 
Patrimônio Líquido Médio 

 

Rentabilidade Final do PL: O índice de Rentabilidade Final do PL é obtido mediante a divisão do 
valor do Lucro líquido, consignado na Demonstração de Resultado, multiplicado por cem (100), pelo 
Patrimônio Líquido Médio, registrado no Balanço Patrimonial, conforme a equação abaixo: 

 

Rentabilidade Final do PL = 
Lucro (Prejuízo) líquido  

x 100 
Patrimônio Líquido Médio 
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Índice de Eficiência: O índice de Eficiência é obtido mediante a divisão do valor das Despesas 
Administrativas e Gerais, consignado na Demonstração de Resultados, pelo total da Receita 
Operacional Bruta, registrado no mesmo demonstrativo contábil, conforme a equação abaixo: 

 

Índice de Eficiência =  

Despesas 
Administrativas e Gerais x 100 

Receitas Operacionais 

 

Rentabilidade do Ativo total: O índice de Rentabilidade do Ativo total é obtido mediante a divisão 
do valor do Resultado do Exercício, consignado na Demonstração de Resultado, pelo Ativo Total 
Médio, registrado no Balanço Patrimonial, conforme a equação abaixo: 

  

Rentabilidade do Ativo total =  
Resultado do Exercício  

x 100 
Ativo Total Médio 

  
12.2  Composição Acionária das Empresas Estatais 
 
12.2.1 Composição Acionária do Capital Social – Como Investida 
                  

Quadro A.12.7.1 – Composição Acionária do Capital Social  

UJ COMO INVESTIDA 

Denominação completa: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO 
FRANCISCO 

  

Ações Ordinárias (%) 

ACIONISTAS 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

G
ov

er
no

 

Tesouro Nacional - - - 

Outras Entidades Governamentais 96,86 96,86 96,86 

Fundos de Pensão - - - 

Ações em Tesouraria - - - 

 % Governo 96,86 96,86 96,86 

F
re

e 
F

lo
at 

Pessoas Físicas - - - 

Pessoas Jurídicas - - - 

Capital Estrangeiro - - - 

 % free float 0,00 0,00 0,00 

Subtotal Ordinárias (%) 96,86 96,86 96,86 

Ações Preferenciais (%) 

ACIONISTAS 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

G
o

ve
r

no
 

Tesouro Nacional 0,35 0,35 0,35 
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Outras Entidades Governamentais 2,73 2,73 2,73 

Fundos de Pensão que recebem 
recursos públicos - - - 

Ações em Tesouraria - - - 

 % Governo 3,08 3,08 3,08 
F

re
e 

F
lo

at 

Pessoas Físicas 0,03 0,03 0,03 

Pessoas Jurídicas 0,03 0,03 0,03 

Capital Estrangeiro - - - 

 % free float 0,06 0,06 0,06 

Subtotal Preferenciais (%) 3,14 3,14 3,14 

Total 100,00 100,00 100,00 

 

12.2.2 Composição Acionária do Capital Social – Como Investidora 

            Quadro A.12.7.2 - Investimentos Permanentes em outras sociedades 

UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2014 

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 

Ações Ordinárias (% de participação) 

Empresa Investida 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

STN - Sistema de Transmissão Nordeste 
S.A. 

49,00% 49,00% 49,00% 

Integração Transmissora de Energia S.A. 12,00% 12,00% 12,00% 

Energética Águas da Pedra S.A. 24,50% 24,50% 24,50% 

ESBR Participações S.A. 20,00% 20,00% 20,00% 

Manaus Transmissora de Energia S.A. 19,50% 19,50% 19,50% 

Interligação Elétrica do Madeira S.A. 24,50% 24,50% 24,50% 

TDG - Transmissora Delmiro Gouveia 
S.A. 

49,00% 49,00% 49,00% 

Norte Energia S.A. 15,00% 15,00% 15,00% 

Pedra Branca S.A. 49,00% 49,00% 49,00% 

São Pedro do Lago S.A 49,00% 49,00% 49,00% 

Sete Gameleiras S.A. 49,00% 49,00% 49,00% 

Interligação Elétrica Garanhuns S.A. 49,00% 49,00% 49,00% 

Extremoz Transmissora do Nordeste - 
ETN S.A. 

49,00% 49,00% 49,00% 

Usina de Energia Eólica Junco I S.A. 49,00% 49,00% 49,00% 

Usina de Energia Eólica Junco II S.A. 49,00% 49,00% 49,00% 

Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A. 49,00% 49,00% 49,00% 
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Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A. 49,00% 49,00% 49,00% 

Ventos de Santa Joana IX Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana X Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana XI Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana XII Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana XIII Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana XV Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana XVI Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Baraúnas I Energética S.A 49,00% 49,00% - 

Mussambê Energética S.A 49,00% 49,00% - 

Morro Branco I Energética S.A 49,00% 49,00% - 

Acauã Energia S.A 99,93% 49,00% - 

Angical 2 Energia S.A 99,96% 49,00% - 

Arapapá Energia S.A 99,90% 49,00% - 

Caititu 2 Energia S.A 99,96% 49,00% - 

Caititu 3 Energia S.A 99,96% 49,00% - 

Carcará Energia S.A 99,96% 49,00% - 

Corrupião 3 Energia S.A 99,96% 49,00% - 

Teiú 2 Energia S.A 99,95% 49,00% - 

Companhia Energética Sinop S.A. 24,50% 49,00% - 

Ventos de Santa Joana I Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana III Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana IV Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana V Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana VII Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Ventos de Santa Joana IV Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 
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Ventos de Santo Augusto IV Energias 
Renováveis S.A 

49,00% 49,00% 
- 

Eólica Serra das Vacas I S.A. 49,00% 49,00% - 

Eólica Serra das Vacas II S.A. 49,00% 49,00% - 

Eólica Serra das Vacas III S.A. 49,00% 49,00% - 

Eólica Serra das Vacas IV S.A. 49,00% 49,00% - 

Coqueirinho 2 Energia S.A. 99,98% 49,00% - 

Papagaio Energia S.A. 99,96% 49,00% - 

Banda de Couro Energética S.A. 49,00% 49,00% - 

Baraúnas II Energética S.A. 49,00% 49,00% - 

Tamanduá Mirim 2 Energia S.A. 49,00% 49,00% - 

Ações Preferenciais (% de participação) 

Empresa Investida 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

  - - - 

 
12.3. Relatório de Auditoria Independente 
 
O Parecer dos Auditores Independentes encontra-se anexo em conjunto com as Demonstrações 
Financeiras da Companhia. 
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13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 
 
13.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela Chesf 
 
Baseada em decisões estratégicas da Diretoria e nas restrições impostas pela Aneel, a Companhia não 
participou, no exercício de 2014, de novos leilões de empreendimentos. No entanto, em continuidade 
à ampliação de seus ativos próprios e em participações, investiu R$ 2.716 milhões no mesmo período. 
 
O sistema de transmissão da Chesf foi incrementado com a energização de 348 km de linhas de 
transmissão, sendo 336 km corporativamente e 12 km transferidos pelos acessantes, além de quatro 
novas subestações, representando um acréscimo de 2.415 MVA na capacidade de transformação. 
Destaque para as novas Instalações Coletoras de Geração Eólica (ICG) João Câmara II, Extremoz II, 
Igaporã II, com as linhas de transmissão associadas, e Subestação de Acaraú II, adicionando mais 700 
MW de energia renovável ao Sistema Integrado Nacional - SIN. 
 
No segmento de geração, a Companhia investiu R$ 159 milhões na manutenção de suas usinas 
hidrelétricas e seguiu com as obras de implantação dos parques eólicos próprios de Casa Nova, Casa 
Nova II e Casa Nova III, localizados no Estado da Bahia. Por meio de 52 Sociedades de Propósito 
Específico (SPE) a Chesf investiu R$ 1.478 milhões em participações em empreendimentos. 
 
Foi criada a Coordenadoria de Regulação – CRG, em fevereiro de 2014, com objetivo de integrar as 
ações de origem regulatória e o fortalecimento do relacionamento com a Aneel, visando à 
maximização dos ganhos para a Chesf e a disseminação de uma cultura regulatória dentro da 
Empresa. 
 
A Chesf, através da UNISE, promoveu a 1ª a Ação Educacional “Governança Corporativa para 
Conselheiros de Administração e Conselheiros de SPE”, que tem como público alvo os Conselheiros 
de Administração e Conselheiros de SPE, o 1º nível gerencial da Empresa e empregados que mantém 
relacionamento com as SPEs. O Objetivo é de propiciar a compreensão dos objetivos, missão, 
princípios e boas práticas de governança, em congruência com os aspectos e exigências regulatórias, 
que compõem a estrutura inicial e a base do desenvolvimento do Sistema de Governança Corporativa, 
criando um ambiente propício para seu bom funcionamento. 
 
Os custos e despesas operacionais somaram R$ 3.384,4 milhões em 2014, apresentando uma redução 
de 36,3% em relação ao ano anterior. Esta redução reflete, principalmente, as seguintes variações: 
redução de 42,8% nos custos e despesas com pessoal, em razão do Plano de Incentivo ao 
Desligamento Voluntário – PIDV realizado em 2013. 
 
Em conformidade com o Planejamento das atividades do processo de Desimobilização, a companhia, 
em 13.05.2014, criou um Comitê de Desimobilização de Imóveis, que elaborou um Plano Anual de 
Desimobilização, para os exercícios de 2014 e 2015. Como resultado dessas alienações, objeto do 
referido Plano, foram vendidos 41 (quarenta e um) imóveis no exercício de 2014, totalizando o valor 
de R$ 9,5 milhões de reais. Além das alienações dos imóveis, não necessários às atividades da 
companhia, a Chesf realiza anualmente leilões para venda dos bens móveis inservíveis para a 
Companhia, tendo realizado em 2014, 03 (três) leilões, totalizando o valor de R$ 2,2 milhões de reais. 
 
O Hospital da Chesf em Paulo Afonso - Hospital Nair Alves de Souza - HNAS, está em processo de 
transferência da titularidade e Gestão para a Universidade do Vale do São Francisco - UNIVASF, em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso e a Secretária de Saúde da Bahia - SESAB. Em 
2014 as ações tiveram continuidade, com previsão para conclusão da transferência estimada para 2 
anos. 
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Em decorrência do elevado custo da Usina Térmica de Camaçari, a Chesf desenvolveu diversas 
avaliações que culminaram com a conclusão da inviabilidade técnica e econômico-financeira da 
concessão desta usina. Todo esse esforço logrou êxito à Companhia ao obter parecer favorável da 
Aneel ao pedido de devolução da concessão e também à redução dos valores dos Montantes de Uso 
do Sistema de Transmissão (MUST). Essa redução resultou em uma reversão positiva para o resultado 
financeiro da Chesf, em 2014, da ordem de R$ 130 milhões. 
 
Cumprindo determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), a Chesf concluiu o processo de 
transferência dos encargos relacionados ao Programa de Reassentamento de Itaparica à Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), resultando em uma 
desoneração da ordem de 27 milhões. Em dezembro, foi realizada para a Codevasf, a transferência 
dos contratos de fornecimento de energia aos perímetros irrigados com as concessionárias Celpe e 
Coelba, desonerando a Chesf em mais de R$ 25 milhões por ano. 


