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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 
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 por intermédio do Decreto-Lei Nº 8031, de 03/10/1945. 
 
A Chesf é administrada por um Conselho de Administração, órgão colegiado de funções 
deliberativas, com atribuições previstas na lei e no seu Estatuto Social, e por uma Diretoria 
Executiva. 
 
É privativo de brasileiros o exercício dos cargos integrantes da administração da Chesf, devendo os 
membros do Conselho de Administração ser acionistas e os da Diretoria Executiva, acionistas ou 
não. 
 
O Conselho de Administração é integrado por até seis membros, com reputação ilibada e 
idoneidade moral, eleitos pela Assembleia Geral, os quais, dentre eles, designarão o Presidente do 
Conselho, todos com prazo de gestão de um ano, admitida a reeleição.  
 
Estatutariamente, em 2011, a Assembleia de Acionistas aprovou que um dos membros do Conselho 
de Administração seja indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
outro membro eleito como representante dos empregados, escolhido pelo voto direto de seus pares 
dentre os empregados ativos e em eleição organizada pela Companhia em conjunto com as 
entidades sindicais que os representem, nos termos da legislação vigente. A primeira eleição está 
prevista para o ano de 2012. 
 
A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor-Presidente e até cinco Diretores, eleitos pelo 
Conselho de Administração, que exercerão suas funções em regime de tempo integral, com prazos 
de gestão de três anos, permitidas reeleições. O Diretor-Presidente é escolhido dentre os membros 
do Conselho de Administração, não podendo acumular a função de Presidente deste Conselho. 
 
O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de três membros efetivos e igual número de 
suplentes, sendo um indicado pelo Ministério da Fazenda, como representante da Secretaria do 
Tesouro Nacional. 
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A descrição das funções está no Anexo VII - Manual da Organização – Nivel 1. 
 
PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 
 
1. Os princípios organizacionais, orientadores da organização e da ação administrativa, definidos 
para a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, são os seguintes: 
 
1.1. Enfoque Sistêmico 
 
A ação empresarial deve ser desenvolvida de forma sistêmica, interada 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 funcional adequado 
dos seus sistemas organizacionais. 
 
1.2. 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: 
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-------------------------------------------------------------------- 
Nível Estrutural Órgãos (*) 
-------------------------------------------------------------------- 
1o. Superintendências 
2o. Departamentos, Administrações e Gerências 
3o. Divisões 
4o. Centros, Serviços e Unidades 
-------------------------------------------------------------------- 
(*) O Centro de Formação Profissional, o Hospital e o Colégio de Paulo Afonso estão posicionados 
no nível de Divisão.  
 
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. 
 
1.3. Subordinação e inter-relacionamento 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. 
 
1.4. 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 
Plena. A Superintendência de Tecnologia da Informação - STI será responsável pelo 
assessoramento técnico para as mudanças organizacionais. 
 
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. 
 
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. 
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1.5. 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. 
 
1.6. 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. 
 
1.7. Planejamento e Controle 
 
Conforme as normas da Companhia, cabe à Diretoria Plena 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 Plena. 
 
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 Plena. 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. 
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1.8. 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 deve-se 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. 
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A. CONTEÚDO GERAL 

0. INTRODUÇÃO 
O Relatório de Gestão da Chesf, referente ao exercício 2011, está estruturado de acordo com as 
disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e da 
Portaria TCU nº 123/2011. 
 
O Relatório está organizado em 3 seções e 16 capítulos, além de 7 anexos. 
 
Em acordo com o Anexo II da DN-TCU nº 108/2010, o Relatório de Gestão da Chesf deve 
contemplar: itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 15,16 e 17 da Parte A; itens 3, 4 e 5 da Parte 
B e itens 12, 36 e 38 da Parte C.  
 
Estão relacionados abaixo aos itens da DN-TCU nº 123/2010 que não se aplicam a Chesf e suas 
justificativas: 
 
a) Itens 2.4.2, 2.4.3.1, 2.4.3.2, 2.4.4, 2.4.5 e 2.4.6 . A Companhia, por ser uma empresa estatal, 

sem repasses da União, tem o seu Orçamento de Investimentos aprovado por Lei Orçamentária 
Anual – LOA, Lei Nº 12.381, de 09 de fevereiro de 2011. 

b) Itens 3 e 4. Esses dizem 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 (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. 

c) Item 5.2. A Companhia não possui servidores inativos e pensionistas em seu quadro de pessoal. 
d) Itens 5.5.1 e 5.5.2. A Companhia não possui cargos e atividades em seu Plano de Carreira e 

remuneração – PCR para terceirizados 
e) Item 11.  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 14. A companhia como uma sociedade de economia mista, com atividades de geração e 
transmissão de energia elétrica, não aplica a prática de renúncia fiscal. 

 
Confiante em sua capacidade de enfrentar desafios, em 2011 a Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco – Chesf, subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- Eletrobras, continuou 
mantendo sua trajetória de evolução com sucesso e foco na sustentabilidade, não só pelo seu 
desempenho operacional e econômico-financeiro, como pela expansão no sistema de Geração e de 
Transmissão.  

No ano de 2011, a Chesf atingiu um lucro líquido de R$ 1.554,1 milhões com rentabilidade de 
9,24% sobre o Patrimônio Líquido. 
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A Companhia vem realizando nos últimos 10 anos, um grande programa de expansão da 
transmissão, tendo ampliado, neste ano, em 810 MVA, a sua capacidade de transformação de 
energia elétrica, praticamente o dobro em relação ao exercício anterior.  

 No ano, os investimentos para a expansão e modernização da capacidade produtiva da Chesf      
totalizaram R$ 1.158,1 milhões. 
 
A prospecção de novos negócios é parte da estratégia da Chesf para expandir seus sistemas de 
Geração e Transmissão. Durante o ano de 2011, a Companhia participou de forma isolada e obteve 
sucesso em diversos leilões de novos empreendimentos, promovidos pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - Aneel, que resultarão no acréscimo aproximado de 370 km de linhas de 
transmissão.  
 
No segmento de geração, participou do consórcio vitorioso com o grupo Voltalia no Leilão de 
Energia Nova no 07/2011, vendendo energia de quatro parques eólicos localizados no estado do 
Ceará, com uma potência de 111,6 MW, que resultarão na formação de quatro Sociedades de 
Propósito Específico - SPEs. A Companhia terá participação de 49% em cada uma delas. 

Na área de geração solar, a Companhia submeteu, em dezembro, à Aneel, uma planta fotovoltaica 
de 3MWp interligada à rede elétrica em uma área localizada próxima à cidade de Petrolina-PE. Esta 
planta tem por objetivo a proposição de arranjos técnicos e comerciais para a inserção de projetos 
de geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira.   

Ressalte-se ainda que, por meio de participações em Sociedades de Propósito Específicos em 
empreendimentos de geração, a Chesf adicionou 2.597,7 MW ao seu parque gerador, valor 
correspondente à participação da Companhia nessas sociedades.  

A Companhia gerou 48.663 GWh, em 2011, representando uma elevação de 10,2% em relação ao 
ano anterior. Os resultados em 2011 para os indicadores operacionais apontam também melhoria de 
desempenho no atendimento à carga, em relação aos últimos dois anos.  

Na área de Pesquisa e Desenvolvimento + Inovação (P&D+I) o plano de investimento contemplou 
projetos nas áreas de geração solar termelétrica, nanotecnologia e gestão de equipamentos e 
instalações. 

Em 2011, a Companhia continuou realizando investimentos na área social e na área ambiental 
norteada pelos princípios de eficiência empresarial, rentabilidade e responsabilidade 
socioambiental, comprometendo-se com a preservação dos recursos ambientais e com a redução das 
desigualdades sociais e regionais.  

No campo da gestão, o foco foi a consolidação do Processo de Gestão Empresarial da Chesf, a 
partir do Planejamento Empresarial Chesf que, como instrumento de referência para todas as ações 
de gestão da Companhia, possibilitou a definição de Metas de Desempenho de Equipe integrantes 
do Sistema de Gestão de Desempenho (SGD), atrelando a gestão de pessoas à gestão empresarial.  

Na gestão de pessoal, destaca-se o investimento médio em ações educacionais por empregado, 
apresentando uma elevação de 16,5% em relação ao ano anterior, bem como a contratação de 104 
pessoas portadoras de necessidades especiais para o seu quadro de empregados. 

O Conselho de Administração da Chesf e a Diretoria manifestam a sua irrestrita confiança na 
competência do seu corpo funcional e acreditam que as ações realizadas nos últimos anos serão a 
base para a manutenção do crescimento sólido e sustentável da Companhia. Em paralelo, acreditam 
firmemente que a Empresa manterá a sua busca por níveis cada vez maiores de governança 
corporativa, tendo por base o compromisso com a sustentabilidade e com a ética, garantindo assim a 
evolução dos padrões de atendimento à sociedade, em conformidade com as diretrizes da 
Eletrobras.  
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1. IDENTIFICAÇÃO 
Quadro A.1.1 Identificação - Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério de Minas e Energia – MME 
                                      Centrais Elétricas Brasileiras- 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: Vide relação no texto descritivo
Principal Atividade: Geração de Energia Elétrica 
                                    Transmissão de Energia Elétrica 
                                    Comércio Atacadista de Energia 

Código CNAE: 3511-5 
                           3512-3 
                           3513-1 

Telefones/Fax de contato:  (81) 3229-2410   
E-mail: paulorl@chesf.gov.br 
Página na Internet: http://www.chesf.gov.br 
Endereço Postal: Rua Delmiro Gouveia, 333 – Bongi 
                              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 160ª AGE, de 30.09.2011. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
 Vide sítio http:// 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  Não se aplica / Não há 
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
Não se aplica / Não há  Não se aplica / Não há 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

Não se aplica / Não há Não se aplica / Não há 
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
2.1 Responsabilidades Institucionais 
 
O Setor de Energia Elétrica 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 
• 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 
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• 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. 

 
A Chesf tem por finalidades a geração, a transmissão e a comercialização de energia elétrica, sendo 
sua missão, visão e valores assim traduzidos:  
 

• Missão – Produzir, transmitir e comercializar energia elétrica com qualidade, de forma 
rentável e sustentável. 

• Visão – Ser empresa de referência em soluções e serviços para o mercado de energia 
elétrica. 

• Crenças e Valores – Satisfação do Acionista. Satisfação dos Clientes. Valorização da 
Empresa e dos seus Empregados. Preservação da Ética em todas as relações. Respeito ao 
Meio Ambiente.  

 
Integrante do Setor Elétrico Brasileiro, a Chesf, sociedade de economia mista de capital aberto, atua 
em estrita consonância com a legislação vigente e com os atos de regulação emitidos pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – Aneel.   
 
Assim, para enfrentar os desafios decorrentes do ambiente no qual está inserida, a gestão 
empresarial da Chesf é direcionada para a obtenção dos melhores resultados, através da execução de 
um Planejamento Empresarial, elaborado por um comitê específico e aprovado em Diretoria, com 
os seguintes Objetivos Estratégicos: 
 
OE 1. Expandir o sistema de geração com portfólio rentável, diversificado e participação prioritária 
de 100%, com foco em fontes renováveis e energia limpa; 
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OE 2. Expandir o sistema de transmissão de energia, buscando as melhores oportunidades de 
negócio, prioritariamente com participação de 100%; 
OE 3. Maximizar a receita de comercialização oriunda da energia existente e dos novos 
empreendimentos de geração condicionada aos riscos e incertezas inerentes ao ambiente de 
negócios do Setor Elétrico Nacional; 
OE 4. Atuar na gestão ambiental dos recursos hídricos utilizados para a geração de energia da 
Empresa, considerando o ambiente de uso múltiplo das águas; 
OE 5. Implantar melhorias no sistema eletroenergético para aumento da qualidade do serviço, com 
rentabilidade; 
OE 6. Buscar solução favorável à Chesf para término das concessões; 
OE 7. Promover redução de despesas com o passivo judicial e o risco de potenciais demandas; 
OE 8. Implantar uma gestão estratégica de custos, com foco nos resultados financeiros; 
OE 9. Buscar a formalização de um contrato de gestão com a Eletrobras; 
OE 10.Aperfeiçoar a gestão da Empresa com foco na sustentabilidade e na governança 
corporativa; 
OE 11.Adequar o modelo de gestão de pessoas às necessidades do ambiente competitivo; 
OE 12.Aplicar a TIC (Tecnologia da Informação, Automação e Comunicação) para 
potencializar resultados empresariais e obter diferenciais competitivos; e 
OE 13.Alavancar resultados inovadores em processos, produtos e serviços, a partir do 
aprimoramento da gestão da inovação. 
 
2.2 Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais 
 
O Planejamento Empresarial composto pelos Objetivos Estratégicos referidos no item 2.1 foi 
elaborado ainda no exercício anterior (2010), ficando para o exercício de 2011 o desdobramento 
desses objetivos, sua alimentação no Sistema Informatizado de Gestão e sua efetiva implantação, 
alcançando os mais diversos segmentos organizacionais da Chesf. 
 
Assim, o exercício de 2011 revestiu-se de um caráter de refinamento e aprendizado do Processo de 
Gestão Empresarial, onde as bases do Planejamento, com dimensões corporativas, foram lançadas e 
consolidadas para permitir o giro completo do PDCA (Planejar – Executar – Controlar – Agir). 
 
Conforme definido no Processo de Gestão Empresarial, os Objetivos Estratégicos são avaliados ao 
longo do ano nas reuniões de Análise do Desempenho, tanto em termos de seus efetivos 
desempenhos (Percentuais Previsto e Realizado), quanto em termos das adequações que se fazem 
necessárias, em função das evoluções do ambiente externo (oportunidades e ameaças) e do 
ambiente interno (forças e fraquezas). 
 
Adicionalmente, no exercício de 2011 o Processo de Gestão Empresarial teve o desafio de envolver 
as equipes de trabalho, buscando a convergência de esforços em prol dos resultados empresariais 
definidos, o que representou o início de um grande processo de mudança cultural.  
 
Em função do acompanhamento e das avaliações realizadas foram introduzidas alterações nos 
Objetivos Estratégicos, considerando os sinais dos ambientes e as necessidades da Empresa que 
geraram os seguintes resultados e ajustes no Planejamento Empresarial: 
 
• Dos 13 (treze) Objetivos Estratégicos referidos, 8 (oito) tiveram desempenhos conforme os 

percentuais previstos, representando 62% do Mapa Estratégico da Chesf. Tais Objetivos foram: 
01 – Geração; 02 – Transmissão; 03 – Comercialização; 07 – Passivo Judicial; 09 – Contrato de 
Gestão; 10 – Gestão Empresarial; 11 – Gestão de Pessoas; 12 – Tecnologia da Informação, 
Automação e Comunicação. 
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• Três Objetivos foram postergados para serem reavaliados para o próximo exercício, 
representando 23%: 04 – Uso Múltiplo das Águas (em função das questões que envolvem as 
definições do Governo sobre o uso das águas para outros fins além da geração de energia); 06 – 
Concessões e 08 – Gestão de Custos (em função do encaminhamento que o Governo vem dando 
à questão da renovação das concessões do setor elétrico). 

 
 

• Dois Objetivos tiveram seus escopos revisados em função do volume de atividades envolvidas e 
da necessidade de considerar seus aspectos matriciais, o que envolve vários segmentos 
organizacionais, representando 15%. Tais Objetivos foram: 05 – Sistema Eletroenergético e 13 – 
Inovação.  

 
Assim, o Planejamento Empresarial passa a ser uma peça fundamental para a efetiva gestão da 
Empresa, sendo lançado de forma institucionalizada e em bases sólidas, suportado por um sistema 
informatizado que propicia a transparência e a oportunidade para que as diversas equipes de 
trabalho visualizem suas contribuições em prol dos resultados empresariais planejados pela 
Empresa. 
 
2.3  Programas de Governo sob a Responsabilidade da Chesf 
 

2.3.1 Execução dos Programas de Governo sob a Responsabilidade da Chesf 

A Chesf não tem, sob sua responsabilidade direta, Programas constantes do Orçamento da União, 
entretanto, executa diversas Ações a eles subordinadas. 
 
São detalhadas a seguir as ações executadas pela Chesf associadas aos seguintes Programas: 
•     Programa “Energia na Região Nordeste (0294)” 
•     Programa  “Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio (0807)”   
 
a) Ações do Programa “Energia na Região Nordeste (0294)”: 
• Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste 

(2D61.0020). 
• Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste (5107.0020). 
• 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) (11ZY.0026) 

• Irrigação de lotes na área do Reassentamento, com 20.599 hectares, na Usina de Itaparica (BA) 
(3390.0029). 

• Ampliação da Usina Termelétrica Camaçari (BA), com acréscimo de  200 MW, pela 
Implantação de Ciclo Combinado (1H05.0029). 

• Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste (4476.0020). 
• Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste (2D63.0020) 
• Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) – 180 MW (12OR.0029) 
 
 

Programa: 0294 - Energia na Região Nordeste   
Código  Denominação 

25.752.0294.2D61.0020 
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 

na Região Nordeste 

      Em R$
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Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

398.096.164 398.096.164 398.096.164 398.096.164 323.332.649 194.502.256
Código  Denominação 

25.752.0294.5107.0020 
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região 

Nordeste 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

309.691.927 309.691.927 386.265.820 386.265.820 343.252.302 225.071.664
Código  Denominação 

25.752.0294.11ZY.0026 

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 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

69.172.734 69.172.734 69.172.734 69.172.734 85.744.776 74.243.850
Código  Denominação 

25.607.0294.3390.0029 
Irrigação de lotes na área do Reassentamento, com20.599 hectares, na 

Usina de Itaparica (BA) 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

118.429.750 118.429.750 153.958.673 153.958.673 132.621.627 119.093.255
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Código  Denominação 

25.752.0294.1H05.0029 
Ampliação da UTE Camaçari (BA) com acréscimo de 200 MW pela 

Implantação do Ciclo Combinado 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

704.378 704.378 704.378 704.378 5.278 1.278
 

Código  Denominação 

25.752.0294.4476.0020 
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região 

Nordeste 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

299.230.877 299.230.877 177.764.472 177.764.472 177.764.472 158.563.586
Código  Denominação 

25.752.0294.2D63.0020 
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na 

Região Nordeste 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

173.011.800 173.011.800 173.011.800 173.011.800 120.380.438 100.180.320
Código  Denominação 

25.752.0294.12OR.0029 
Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova 

(BA) 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

0 53.000.000 53.000.000 409.597.003 409.597.003 175.863.007
 
b) Ações do Programa “Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio (0807)”   

• Manutenção e Adequação de Bens Imóveis (4101.0020) 
• Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 

(4102.0020) 
• Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento 

(4103.0020) 
  



23 
 

 
 

Programa: 0807 – Investimento das Empresas Estatais em 
Infraestrutura de Apoio   

Código  Denominação 

25.122.0807.4101.0020 
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

30.532.394 30.532.394 30.532.394 30.532.394 23.590.041 16.680.717
Código  Denominação 

25.122.0807.4102.0020 
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e 

Equipamentos 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

37.840.036 37.840.036 37.840.036 37.840.036 43.402.768 38.542.013
Código  Denominação 

25.126.0807.4103.0020 
Manutenção e Adequação de Informática, Informação e 

Teleprocessamento 

      Em R$

Aprovado     
Lei nº 12.381 

Aprovado 
Decreto  

sem nº de 
28/01/2011 

Aprovado     
Decreto  

sem nº de 
24/06/2011 

Aprovado  
Lei nº 12.535 

Aprovado  
Lei nº 12.580 Realização 

65.182.607 65.182.607 74.546.196 74.546.196 66.862.912 42.970.663
 
O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional é o valor limite da execução econômica no ano 
fiscal, uma vez que a Chesf não recebe repasse de recursos da União para a realização de seus 
investimentos e despesas. 
 
A Chesf possui contratos de financiamentos para os seus empreendimentos com liberações, em 
2011, nos montantes de R$ 116.758,2 mil, pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, de R$ 
3.478,8 mil, pela Eletrobras, e de R$ 8.139,6 mil, pelo BNDES/Finame. 
 
Para a realização dos empreendimentos, das manutenções e das melhorias constantes das ações, a 
Chesf obedece às disposições da legislação vigente, em especial, da Lei nº 8.666/93, cabendo às 
áreas responsáveis pela execução física emitir as requisições de material e equipamento e as 
requisições de serviço para construção e montagem. 
 
Para os empreendimentos, são contratados apenas a construção e a montagem das obras, enquanto 
que as atividades de projeto, contratação, fiscalização, licenciamento ambiental e comissionamento 
são realizadas com pessoal próprio. 
 
Não há constatação de insucesso na realização dessas ações. 
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2.3.2 Execução Física das Ações Realizadas pela Chesf 

Quadro A.2.2 - Execução Física das Ações Realizadas pela Chesf 

Função 
Sub-função Programa Ação Tipo da 

Ação 
Unidade de 

Medida Meta prevista Meta realizada 
Meta a ser 

realizada em 
2012 

25 
752 

0294 - Energia na Região 
Nordeste 

2D61 
Reforços e Melhorias no Sistema de 
Transmissão de Energia Elétrica na 

Região Nordeste 

Atividade  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

25 
752 

0294 - Energia na Região 
Nordeste 

5107 
Ampliação do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica na Região Nordeste 

Projeto 
(**) 
(***) 

Sistema Ampliado 
 

% execução física
18% 12% 15% 

25 
752 

0294 - Energia na Região 
Nordeste 

11ZY 
Implantação das SE`s Suape II (500/230 
kV - 600 MVA) e Suape III (230/69kV - 

400 MVA)
Projeto 

Obra Executada 
 

% execução física
30% 26% 12% 

25 
607 

0294 - Energia na Região 
Nordeste 

3390 
Irrigação de Lotes na Área do 

Reassentamento, com 20.599 ha, na 
Usina de Itaparica (BA)

Projeto 
Família Atendida 

 
Unidade 

78 37 148 

%25 
752 

0294 - Energia na Região 
Nordeste 

1H05 
Ampliação da UTE Camaçari (BA), com 

acrésc. de 200 MW, pela Implantação de 
Ciclo Combinado

Projeto 
Usina Ampliada 

 
% execução física

1% 0% 1% 

25 
752 

0294 - Energia na Região 
Nordeste 

4476 
 Manutenção do Sistema de Geração de 

Energia Elétrica na Região Nordeste
Atividade 

(*) 
Não Aplicável  

(*) 
Não Aplicável  

(*) 
Não Aplicável  

(*) 
Não Aplicável  

(*) 

25 
752 

0294 - Energia na Região 
Nordeste 

2D63 
Manutenção do Sistema de Transmissão 
de Energia Elétrica na Região Nordeste

Atividade 
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

25 
752 

0294 - Energia na Região 
Nordeste 

12OR 
Implantação do Parque de Geração de 

Energia Eólica Casa Nova (BA) 
Projeto 

Projeto 
Implantado 

 
% execução física

55% 1% 33% 

25 
122 

0807 - Investimento das 
Empresas Estatais em 
Infraestrutura de Apoio 

4101 
Manutenção e Adequação de Bens 

Móveis
Atividade 

(*) 
Não Aplicável  

(*) 
Não Aplicável  

(*) 
Não Aplicável  

(*) 
Não Aplicável  

(*) 

25 
122 

0807 - Investimento das 
Empresas Estatais em 
Infraestrutura de Apoio 

4102 
Manutenção e Adequação de Bens 

Imóveis, Veículos, Máquinas e 
Equipamentos 

Atividade 
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

25 
126 

0807 - Investimento das 
Empresas Estatais em 
Infraestrutura de Apoio 

4103 
Manutenção e Adequação de Ativos de 

Informática, Informação e 
Teleprocessamento

Atividade 
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

Não Aplicável  
(*) 

(*) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo.  
A ação tipo atividade, devido ao seu caráter continuo e permanente e abranger fornecimentos e serviços variados, em locais e 
instalações diversas e não pertencentes à um único empreendimento, são dispensadas de elaboração de cronograma físico-financeiro, 
como pode ser comprovado no sistema de acompanhamento do Governo Federal SIGPLAN. 
 
(**) Com respeito às ações de ampliação, estas foram criadas com o propósito de não engessar o orçamento das estatais, e para 
abarcar empreendimentos tais como novas linhas de transmissão e subestações.  Com este objetivo, a descrição dessas ações foram 
padronizadas, nos seguintes termos: 
 Ampliações do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, nas quais o evento individualizado tenha valor igual ou inferior ao limite 
estabelecido no inciso I do art. 10, da Lei n.º 11.653, de 7 de abril de 2008, ressalvadas as alterações na legislação sobre licitações e 
os critérios vigentes para a definição de projetos de grande vulto das empresas estatais. 
 Assim, devido ao caráter continuo e permanente, uma vez que o Sistema de Transmissão de Energia Elétrica do Nordeste, devido ao 
constante incremento de demanda, não terá sua ampliação concluída, além de abranger fornecimentos e serviços variados, em locais 
e instalações diversas e não pertencentes a um único novo empreendimento, as ampliações, apesar de estarem inscritas como ações 
tipo Projeto, são faticamente ações tipo Atividade, onde se torna impraticável a elaboração de um cronograma físico-financeiro. 

Seguindo esse caminho, a realização apurada, e constante do SIGPLAN, corresponde à realização econômica, que em 2011 foi de 
64,74%. 

 (***) Existem dentro dessa ação obras incluídas no PAC. 
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a) Ação 2D61 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região 
Nordeste  
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  

Realização de atividades de Reforços e Melhorias no Sistema 
de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste, em 
instalações da Chesf, visando atender às necessidades e 
garantir a qualidade e a confiabilidade desse Sistema. 

Descrição 

Implantação, substituição ou adequação de equipamentos e 
materiais em instalações existentes da Chesf, recomendadas 
pelos planos de expansão do sistema de transmissão e 
autorizados pela ANEEL, seja através de Resolução específica 
ou não, para aumento da capacidade de transmissão ou 
confiabilidade do Sistema. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

MME 

Unidade executora Chesf 
Área responsável por 
gerenciamento ou 
execução 

Diretoria de Engenharia e Construção - DE 

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela 
execução da Ação no 
nível local  

Superintendência de Projetos e Construção da Transmissão - 
SPT 

  
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
323.332.649,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 194.502.256,00.  

 
 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Aquisição de Equipamentos / Materiais   R$   75.884.202,00  
Serviços de Construção Civil  R$   17.469.160,00  
Despesas com Viagens  R$   11.810.578,00 
Serviços de Montagem Eletromecânica   R$   10.227.846,00  
Contribuições e Tributos  R$     6.164.576,00 
Despesas com Aluguéis R$     3.144.602,00 
Outras Despesas R$     2.994.726,00 
Custo Indireto R$   66.806.566,00 
CUSTO TOTAL R$ 194.502.256,00 
 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 11.810.578,00, assim distribuídos: diárias R$ 8.213.629,00, passagens R$ 
1.407.680,00 e demais despesas com viagens R$ 2.189.269,00.  

 
Os empreendimentos que merecem destaque são os seguintes: 
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• Complemento de módulo geral em 230 kV; remanejamento de um transformador trifásico 230/69 
kV - 100 MVA; módulo de conexão em 69 e 230  kV associadas; 02 interligação de barramento 
em 230 kV; remanejamento de entradas de linha em 230 kV e instalação de equipamentos 
complementares para Tacaimbó C1, Tacaimbó C2, Natal II C3 e Pau Ferro C3; entrada de linha 
em 230 kV para Natal II C4; e equipamentos para adequação da extremidade oposta dessas 
mesmas LT´s, aos procedimentos de rede na SE Campinha Grande II; 
 

• Entrada de linha 230 kV, arranjo barra dupla a cinco chaves, para o segundo circuito da LT 
Banabuiu / Mossoró II na SE Mossoró II; 

 
• Entrada de linha 230 kV, arranjo barra principal e transferência, para o segundo circuito da LT 

Banabuiu / Mossoró II na SE Banabuiú; 
 

• 2º transformador trifásico 230/69 kV - 50 MVA; módulo de conexão 230 kV, arranjo barra dupla a 
cinco chaves; módulo de conexão 69 kV, arranjo barra principal e transferência na SE Açu II; 

 
• Instalação de reatores limitadores de impedância de no mínimo 0,31 ohms por fase, no terciário do 

transformador trifásico 138/69/13,8 kV – 39 MVA 03T1 na SE Currais Novos II; 
 

• Instalação de um disjuntor, em 69 kV, na entrada de linha da LT 69 kV Alto Branco / Campina 
Grande I na SE Campina Grande I; 

 
• Adequação de infraestrutura de módulo geral pela implantação de um módulo de infraestrutura 

geral de 138 kV, 01 módulo de infraestrutura de manobra 230 kV e quatro módulos de 
infraestrutura de manobra de 138 kV; 01 módulo de interligação de barramentos 138 kV, arranjo 
barra principal e de transferência; 01 módulo de entrada de linha 138 kV, arranjo barra principal e 
transferência, para Pilões II, originada do seccionamento da LT 138 kV Pilões II / Santa Cruz II na 
SE Paraíso; 01 módulo de entrada de linha 138 kV, arranjo barra principal e transferência, para 
Santa Cruz II, originada do seccionamento da LT 138 kV Pilões II / Santa Cruz II na SE Paraíso; 
1º autotransformador trifásico 230/138 kV - 100 MVA; 01 módulo de conexão 230 kV, arranjo 
barra dupla a quatro chaves; 01 módulo de conexão 138 kV, arranjo barra principal e transferência 
na SE Paraíso; 

 
• Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 150MVA; módulo de conexão 230 kV, 

arranjo barra dupla a quatro chaves; módulo de conexão 69 kV, arranjo barra principal e 
transferência na SE Joairam; 

 
• Instalação de 02 entradas de linha, em 230 kV, arranjo barra principal e transferência, para o 

seccionamento do circuito C2 da LT 230 kV Sapeaçú / Funil C3 na SE Santo Antônio de Jesus; 
 
• Uma CT 69 kV e uma CT 13,8 kV para o TR 02T7 na SE Banabuiu; 

 
• Substituição do TT 130,5 ohm/fase por outro de 20 ohm/fase (associado ao 3º TR 230/69 kV – 39 

MVA, já em operação) na SE Boa Esperança; 
 

• Subst. 1 DJ Superado - 14W1 na SE Bom Nome; 
 

• Uma EL 69 kV para Campina Grande II na SE Campina Grande; 
 

• Instalar bay de transferência de 69kV na SE Cícero Dantas; 
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• Uma EL 138 kV para Maraú (ex–Caubi)  na SE Funil; 
 

• Uma EL 69 kV para SE Crato na SE Milagres; 
 

• Uma EL 69 kV para Barrocas na SE Mossoró; 
 

• Uma EL 69 kV - Curituba (ex Poço Redondo) na SE Xingó; 
 

• Substituição do sistema de proteção  da  LT Banabuiu - Mossoró II 04C4 na SE  Banabuiu, por 
proteção digital (retrofit); 

 
• Substituição do sistema de proteção  da  LT Cotegipe - Camaçari II 04M5 na SE Camaçari II, por 

proteção digital (retrofit); 
 

• Substituição do sistema de proteção  da  LT Catu - Cícero Dantas 04L3 na SE Catu, por proteção 
digital (retrofit); 

 
• Substituição do sistema de proteção  da  LT Catu -Cícero Dantas 04L3 na SE Cícero Dantas, por 

proteção digital (retrofit); 
 

• Substituição do sistema de proteção da  LT Cotegipe-CI Usiba 04L1, da  LT Cotegipe-CI Rio 
Doce Manganês 04L2, da  LT Cotegipe-Jacaracanga 04L3, da  LT Cotegipe-Matatu 04L4  da  LT 
Cotegipe- Camaçari II 04M5 e da  LT Cotegipe- Camaçari II 04M6 na SE Cotegipe, por proteção 
digital (retrofit); 

 
• Substituição das proteções das LT's de 69 kV de interligação entre as subestações de 

FORTALEZA E DELMIRO GOUVEIA (02J3 e 02J4), por proteções mais adequadas a 
aplicações em linhas curtas; 

 
• Substituição do sistema de proteção  da  LT Cotegipe-Jacaracanga 04L3 na SE Jacaracanga, por 

proteção digital (retrofit); 
 

• Substituição do sistema de proteção  da  LT Rio Largo II-CI Braskem 04S2 ,  da  LT Messias-Rio 
Largo II 04S3, da  LT Messias-Rio Largo II 04S4, e da LT Messias-Rio Largo II 04S5 na SE 
Messias, por proteção digital (retrofit); 

 
• Substituição do sistema de proteção  da  LT Campina Grande II-Santa Cruz II 03L1 e  da  LT 

Santa Cruz II-Currais Novos II 03M2 na SE Santa Cruz II, por proteção digital (retrofit); 
 

• Substituição do sistema de proteção  da  LT Currais Novos II-Santana do Matos II 03C1 e da  LT 
Santana do Matos II-Açu II 03C2 na SE Santana do Matos II, por proteção digital (retrofit); 

 
• Complemento da LT 230 kV Pituaçú/Narandiba C1/C2 com construção de 1,4 km de linha de 

transmissão, em 230 kV, circuito duplo, com dois condutores por fase do tipo CAA 636 MCM 
Grosbeak, a partir da Subestação de Pituaçu; construção de 0,4 km de linha de transmissão, em 
230 kV, circuito duplo, com dois condutores por fase do tipo CAA 636 MCM Grosbeak, a partir 
da Subestação de Narandiba; e implantação de 5,7 km de cabo para-raios OPGW com 36 fibras e 
de 204 isoladores poliméricos; 

 
• Remanejamento da LT 230 kV Pau Ferro/Campo Grande II C1 na chegada da SE Campina 

Grande II (04C3 - Coteminas) - implantação de 02 novas estruturas - 0,6 km;  
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• Recapacitação para aumento da temperatura de projeto de 60º C para 90º C e da capacidade de 

transporte de 235 MW para 350 MW - 29 km da LT 230 kV Sapeaçu/Santo Antonio de Jesus 
C2/C3; 

 
• Complementação do seccionamento do primeiro circuito da LT 230 kV Juazeiro II/Senhor do 

Bonfim II na SE Jaguarari, com a implantação de 0,5 km de linha 230 kV com um condutor por 
fase do tipo Grosbeak e dois cabos pararraios por fase dos tipos EHS 3/8” e Alumoweld e 
estruturas necessárias; 

 
• Complementação do seccionamento da LT 230 kV Sapeaçu/Funil C3 para alimentação da SE 

Santo Anatônio de Jesus - implantação de 03 novas estruturas - 0,4 km; 
 
 
b) Ação 5107 - Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste 
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  
Ampliar o Sistema de Transmissão de Energia Elétrica da Chesf, 
objetivando atender à demanda de energia elétrica dentro dos padrões de 
qualidade e confiabilidade exigidos. 

Descrição  

Ampliações do sistema de transmissão de energia elétrica, seja através de 
empreendimentos de transmissão autorizados diretamente pela ANEEL ou 
por meio de licitação promovida por aquela Agência Reguladora, em que o 
evento individualizado tenha valor inferior a 45 vezes o limite estabelecido 
no art. 23, da Lei n.º 8.666 de 1993.       

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas MME 

Unidade executora Chesf 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Diretoria de Engenharia e Construção - DE 

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela execução da 
Ação no nível local  Superintendência de Projetos e Construção da Transmissão - SPT 

  
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de R$ 
343.252.302,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 225.071.664,00.  

 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Aquisição de Equipamentos / Materiais   R$ 142.090.462,00  
Contribuições e Tributos R$     9.859.547,00 
Aquisição de Terrenos e Servidões R$     7.209.183,00 
Serviços de Construção Civil e Engenharia  R$     6.240.404,00 
Despesas com Viagens  R$     5.483.130,00 
Serviços de Terceiros   R$     3.385.126,00  
Despesas com Aluguéis   R$     3.078.867,00  
Outras Despesas R$     1.327.144,00 
Serviços de Montagem Eletromecânica R$     1.320.566,00  
Custo Indireto R$   45.077.235,00 
CUSTO TOTAL R$ 225.071.664,00 
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Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 5.483.130,00, assim distribuídos: diárias R$ 3.611.958,00, passagens R$ 
799.392,00 e demais despesas com viagens R$ 1.071.780,00.  
 
Os empreendimentos que merecem destaque são os seguintes: 
 
• Nova subestação SE Ibicoara com 04 (03+01) autotransformadores 500/230 kV - 100MVA (cada), 

conexões associadas, interligação de barras 500 kV, 02 transformadores trifásicos 230/138 kV - 55 
MVA, conexões associadas, interligação de barras 230 kV, interligação de barras 138 kV e entrada 
de linha 230 kV para Brumado II - Investimento e receita incluídos na LT Ibicoara / Brumado II 
C1; 

 
• Entrada de linha 230 kV para Itapebi C3 na SE Funil; 
 
• Entrada de linha 230 kV para Funil C3 na SE Itapebi; 
 
• Entrada de linha 230 kV para Penedo C1 na SE Jardim; 

 
• Entrada de linha 230 kV para Jardim C1 na SE Penedo; 

 
• Em andamento os seguintes empreendimentos: Nova SE Zebu II, incluindo duas entradas de linha 

na SE Pau Afonso III, e a nova LT 230 kV Paulo Afonso III/Zebú II C1/C2, Nova SE Santa Rita, 
incluindo os seccionamentos das LT 230 kV Campina Grande II/Natal II C3/C4, LT 230 kV 
Goianinha/Mussuré C1, uma entrada de linha na SE Pau Ferro, nova SE Natal III e  nova SE 138 
kV Pilões e seccionamento Campina Grande II/Santa Cruz II, LT 230 kV Jardim II – Penedo C1, 
LT 230 KV Ibicoara/Brumado II C1, SE Camaçari IV, entradas de linha nas SE Mussuré II, SE 
Pau Ferro, SE Paulo Afonso III, SE Mussuré II, SE Pau Ferro, SE Paulo Afonso III, SE Campina  
Grande II, SE Penedo, SE Rio Largo II, SE Açu II, SE Piripiri, SE Sobral III, SE Bom Jesus da 
Lapa II. 

 
• Não iniciados em função da necessidade de licenciamento ambiental os seguintes 

empreendimentos: as novas LT 230 kV Paraíso/Açu II C3, CS, 123 km, LT 230 kV Açu 
II/Mossoró II C2, CS, 69 km, LT 230 kV Extremoz II/J Camara C1, CS, 82 km, Secc LT 230 kV 
C Grande II/Natal II C3, CD 14,7 km, LT 230 kV B J Lapa/Igaporã, CS, 115 km, LT 230 kV 
Sobral III/Acaraú II, CS, 97 km, LT 230 kV Irecê/Morro do Chapéu, CS, 65 km, LT 230 kV 
Paraíso/Lagoa Nova, CS, 65 km, Sec LT 230 kV Piripiri/Sobral II C1 , CD, 11 km, e as novas SE 
João Câmara  II T 230/69 kV – 2 X 180 MVA, SE Extremoz II, SE Igaporã T 230/69 kV – 2 X 
150 MVA, SE Acaraú T 230/69 kV – 2 X 100 MVA, SE Morro do Chapéu T 230/69 kV – 150 
MVA, SE Lagoa Nova T 230/69 kV – 2 X 150 MVA, SE Ibiapina T 230/69 kV – 2 X 100 MVA, 
Sec LT 230 kV Piripiri/Sobral II C1 , CD, 11 km. 
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c) Ação 11ZY - Implantação das Subestações Suape II, 500/230 kV - 600 MVA, com 

seccionamento da linha de transmissão 500 kV Messias - Recife II e Suape III,  230/69 kV - 400 
MVA, com seccionamento das linhas de transmissão 230 kV UTE Termopernambuco - 
Pirapama II (Suape II) C1 e C2 - PE  

 
TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  

Possibilitar o suprimento de energia elétrica para a área do Complexo 
Industrial e Portuário de Suape, em função dos empreendimentos eletro-
intensivos que serão construídos na região, a curto e médio prazos, com 
destaque para a implantação de uma refinaria de petróleo e de um estaleiro. 

Descrição  

Ampliação do sistema de transmissão com a instalação  da subestação 
Suape II 500/230kV, com um autotransformador de 600 MVA, alimentada 
através do seccionamento do circuito em 500 kV Messias – Recife II, de 
propriedade da Chesf, bem como a implantação da  subestação Suape III 
230/69kV, nesta etapa, com dois transformadores de 100MVA e, em etapa 
futura, com previsão de instalação de mais dois transformadores de 100 
MVA. 
A conexão da nova subestação 500/230 kV de Suape II no sistema de 230 
kV será realizada através da implantação de dois circuitos duplos de 230kV 
com 2 km de extensão, a serem conectados na linha de transmissão 230 kV 
Pirapama II – UTE Termopernambuco. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas MME 

Unidade executora Chesf 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Diretoria de Engenharia e Construção - DE 

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela execução da 
Ação no nível local  Superintendência de Projetos e Construção da Transmissão - SPT 

 
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
85.744.776,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 74.243.850,00.  

 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Serviços de Construção Civil e Engenharia R$   22.728.085,00 
Aquisição de Equipamentos / Material  R$   15.796.081,00  
Aquisição de Terrenos e Servidões  R$   11.315.449,00 
Serviços de Montagem Eletromecânica  R$     9.350.339,00  
Contribuições e Tributos R$     1.140.333,00 
Outras Despesas R$        960.015,00  
Custo Indireto R$   12.953.548,00 
CUSTO TOTAL R$   74.243.850,00 
 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 435.768,00, assim distribuídos: diárias R$ 342.220,00, passagens R$ 
55.064,00 e demais despesas com viagens R$ 38.484,00.  
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As atividades que merecem destaque são as seguintes: 
 

• Terraplanagem concluída.  
• Concluída a entrega dos equipamentos e materiais.  
• Obras civis e montagem eletromecânica parcialmente concluídas.  
• Empreendimento com conclusão prevista para 27/07/2012. 

d) Ação 3390 – Irrigação de lotes na área do reassentamento, com 20.599 ha, na usina de Itaparica 
(BA) 
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade Reassentar as famílias relocadas da área inundada pelo reservatório da usina 
hidrelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica). 

Descrição 

Com a construção da usina Luiz Gonzaga (Itaparica), houve a desapropriação de 
terras que seriam inundadas para formação do reservatório, motivando o 
reassentamento de famílias de agricultores, mediante condições celebradas em 
Acordo que prevê a implantação de projetos de irrigação para 6.228 famílias 
rurais e novas moradias para 4.100 famílias urbanas. Para o período de 2006 a 
2015, é prevista a redução gradual da participação da Chesf na administração 
dos perímetros irrigados, até sua desoneração e desvinculação da função a ser 
transferida para a Codevasf. A partir do ano de 2008, o indicador de 
acompanhamento das ações do reassentamento passou a ser “Família Atendida”, 
em lugar de “Lote Irrigado”, uma vez que o processo de reassentamento não se 
resume à implantação de perímetros irrigados. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

MME 

Unidade executora Chesf 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Diretoria de Engenharia e Construção - DE 

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela 
execução da Ação no 
nível local 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica - CEI 

 
Resultados 
 
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
132.621.627,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 119.093.255,00.  
 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Despesas com o Reassentamento   R$    76.257.257,00  
Serviços de Terceiros  R$    11.846.582,00 
Serviços de Montagem Eletromecânica  R$      5.593.414,00 
Despesas com Aluguéis   R$      4.740.966,00  
Outras despesas R$      1.479.084,00  
Custo Indireto R$    19.175.952,00 
CUSTO TOTAL R$  119.093.255,00 
 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 544.109,00, assim distribuídos: diárias R$ 498.774,00, passagens R$ 
30.853,00 e demais despesas com viagens R$ 14.482,00.  
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As atividades que merecem destaque são as seguintes: 
 
Os recursos aplicados diretamente nesta Ação foram destinados a obras, serviços, aquisições de 
equipamentos, assistência técnica rural e apoio à produção agrícola dos reassentados, programas 
ambientais, além dos processos de aquisição de terras para o Projeto Jusante (Glória/BA) e 
regularização fundiária das áreas adquiridas.  

 
Prossegue a implantação do Projeto Irrigado Jusante (Glória/BA), com a conclusão das redes de 
recalque e gravidade, estando na fase dos testes de comissionamento e iniciadas as obras de 
implantação do sistema viário e da demarcação dos lotes irrigados. Também foi reiniciado o 
processo de licitação da última fase de instalação do perímetro, correspondente à implantação das 
redes de distribuição e parcelar de irrigação das glebas para exploração agrícola. 
 
No Projeto Itacoatiara, situado em Rodelas/BA, foram concluídas as obras de infra-estrutura 
escolar, com a construção do centro profissionalizante, em atendimento ao acordo firmado com 
aquela Municipalidade. 
 
Estão em andamento os processos para regularização fundiária das terras doadas pelo Estado de 
Pernambuco através da Lei nº 14.283, de 04/04/2011, de forma a complementar as áreas destinadas 
ao Perímetro Icó-Mandantes, localizado no Município de Petrolândia, possibilitando, assim, com 
sua regularização fundiária, a titulação daquelas glebas para as famílias beneficiárias do perímetro. 
Prosseguem as ações pertinentes à aquisição das terras necessárias à implantação do Projeto 
Jusante, tendo sido pagas 10 indenizações, representando cerca de 39ha, em processos amigáveis de 
compra direta aos legítimos proprietários das terras não devolutas que integram aquele perímetro. 
Dado andamento ao pagamento de 03 verbas de compensação financeira para a liquidação de 
eventuais pendências do reassentamento. Houve continuidade na condução dos processos 
contenciosos decorrentes deste programa de reassentamento populacional.  
 
No tocante às questões ambientais, foram realizados os estudos ambientais complementares para o 
licenciamento do projeto Rodelas (BA), dado andamento ao programa de recuperação das áreas 
degradadas e ao programa de manutenção das áreas de reserva legal do lado pernambucano. 
Realizado, ainda, o diagnóstico e mapeamento das áreas de preservação permanente dos projetos 
irrigados de Itaparica no lado pernambucano. 

 
A gestão dos perímetros irrigados prossegue através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, mediante Termo de Cooperação firmado em março de 
2007, cujo encerramento está previsto para março de 2012. Como não foi possível a conclusão dos 
processos de transferência das infra-estruturas de uso comum para a Codevasf, esta e a Chesf já 
iniciaram tratativas para celebração de ajustes específicos por Perímetro, de conformidade com o 
estágio de maturação de cada um, de forma a evitar descontinuidade na operação dos sistemas de 
irrigação e consequente prejuízo às famílias de agricultores reassentados e à exploração de suas 
terras. 
 
Como o principal objetivo do programa de reassentamento é o de prover condições sustentáveis de 
vida às famílias afetadas pelo enchimento do reservatório, na região de economia primária, os 
investimentos são predominantemente direcionados às ações que apontem para a viabilização dos 
perímetros irrigados implantados ou em implantação, de modo que aquela população possa dispor 
de fontes de trabalho e renda na região em que sempre viveram. 
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e) Ação 1H05 - Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Camaçari, com 
acréscimo de 200 MW (BA)  

 
TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  Aumentar a oferta de energia elétrica para a Região Nordeste 

Descrição 

Instalação de equipamentos do ciclo a vapor na usina termétrica Camaçari, 
de forma a aumentar a geração de energia elétrica e o rendimento do ciclo 
térmico. Projeta-se uma elevação da potência instalada da usina dos atuais 
350 MW, em ciclo aberto, para, aproximadamente, 550 MW com a 
implantação do ciclo combinado. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas MME 

Unidade executora Chesf 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Diretoria de Engenharia e Construção - DE 

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela execução da 
Ação no nível local.  Superintendência de Projetos e Construção da Geração - SPG 

  
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 5.278,00 
(custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 1.278,00.  
 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 1.236,00, assim distribuídos: diárias R$ 418,00, passagens R$ 624,00 e 
demais despesas com viagens R$ 194,00.  

 
Projeto não iniciado. A indisponibilidade de gás natural no Nordeste vem postergando a 
implantação desse Projeto. 
 
Contatam-se as seguintes condicionantes para a viabilização desse Projeto: 
 
• Oferta de gás natural no Nordeste, que permita firmar contrato de longo prazo de fornecimento de 

gás natural, condição indispensável para disputar Leilão A-3; 
 

• Sucesso no Leilão A-3 de venda da energia resultante desse Projeto. 
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f) Ação 4476 – Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste  
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade 
Manter o sistema de geração de energia elétrica da Empresa com nível de 
disponibilidade satisfatório ao atendimento à demanda, de modo a cumprir os 
contratos de venda de energia firmados. 

Descrição 
Implantação de ações necessárias à manutenção e benfeitorias em usinas em 
operação, envolvendo equipamentos, materiais e pequenas obras, 
indispensáveis à manutenção e ao retorno à operação de Unidade Geradora. 

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

MME 

Unidade executora Chesf 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Diretoria de Engenharia e Construção - DE 

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela 
execução da Ação no 
nível local  

Superintendência de Projetos e Construção da Geração - SPG 

  
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
177.764.472,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 158.563.586,00.  

 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 

 
Serviços de Montagem Eletromecânica R$    67.915.178,00 
Aquisição de Equipamentos / Materiais  R$    27.463.036,00  
Serviços de Terceiros  R$    20.567.054,00 
Serviços de Construção Civil e Engenharia  R$      5.174.952,00  
Outras Despesas R$      3.315.090,00 
Despesas com Viagens R$      2.158.280,00 
Custo Indireto R$    31.969.996,00 
CUSTO TOTAL R$  158.563.586,00 
 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 2.158.280,00, assim distribuídos: diárias R$ 1.433.800,00, passagens R$ 
511.379,00 e demais despesas com viagens R$ 213.101,00.  

 
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 em usinas em operação do Sistema Chesf: 
 
• Complexo de Paulo Afonso I, II e III: modernização dos Sistemas de Medição, Proteção, 

Comando, Controle, Supervisão e Regulação e outras melhorias nos Sistemas Auxiliares e de 
Monitoramento e Diagnóstico. Em 2011 concluiu-se a modernização da Usina Paulo Afonso III; 

 
• UHEs Paulo Afonso I e II: modernização de equipamentos em 9 unidades geradoras, com 

mudança da classe de isolamento B para F em seis geradores, recuperação de um gerador 
sinistrado, recuperação de duas turbinas e diversos hidromecânicos pertencentes a essas nove 
unidades.  
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Em Paulo Afonso I estão em andamento os serviços de recuperação de uma turbina e de 
modernização do respectivo gerador. 
Em Paulo Afonso II foram concluídos os serviços em um gerador, estão em fase final de 
conclusão em outro, alem dos serviços em andamento em uma turbina e mais dois geradores. 
 

• UHE Boa Esperança: modernização dos Sistemas de Medição, Proteção, Comando, Controle, 
Supervisão e Regulação e outras melhorias nos Sistemas Auxiliares e de Monitoramento e 
Diagnóstico. Elaboração do Projeto Executivo, fornecimentos de equipamentos e mobilização das 
adequações civis; 

 
• UHE Apolônio Sales (Moxotó): Revisão geral da unidade geradora 4, com reposicionamento de 

peças submersas, substituição do concreto secundário e recentragem e renivelamento do conjunto 
girante, em andamento. 

 
• UHE Paulo Afonso II: Adequação dos serviços auxiliares elétricos para modernização dos 

Sistemas de Medição, Proteção, Comando, Controle, Supervisão e Regulação. Elaboração do 
projeto executivo e fornecimento de equipamentos. 

 
•  UHEs Paulo Afonso I, II, III e Moxotó: Serviço de modernização de pontes rolantes e sistemas de 

elevação. Levantamento de campo, elaboração do projeto executivo e fornecimento de 
equipamentos. 

 
• UHE Sobradinho: Implantação de Sistemas de Rádio Digital entre a Usina e a Subestação de 

Senhor Bonfim II. 
 

• UHEs Diversas: Aquisição de equipamentos para implantação das redes de dados sem fio 
(WLAN).  

 
g)  Ação 2D63 - Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste 
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  
Realizar atividades de manutenção e benfeitorias no sistema de 
transmissão de energia elétrica da Chesf, objetivando a retirada de 
pendências técnicas ou legais de obras. 

Descrição 

Atuação no sistema de transmissão em operação para a realização de ações 
de benfeitoria, com a implantação de adequações para eliminação de 
pendências técnicas ou legais, substituição de equipamentos obsoletos ou 
em final de vida útil, atendimento a condicionantes ambientais e 
recuperação de áreas degradadas, sempre de forma a garantir padrões 
estabelecidos para confiabilidade e qualidade do sistema de transmissão da 
Chesf. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Eletrobrás 

Unidade executora Chesf 
Área responsável por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Operação – DO 
Diretoria de Engenharia e Construção - DE 

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela execução da 
Ação no nível local  

Superintendência de Projetos e Construção de Transmissão – SPT 
Superintendência de Manutenção – SMN 
Superintendência de Telecomunicações e Sistemas de Controle – STC. 

  
  



36 
 

Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
120.380.438,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 100.180.320,00.  

 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Aquisição de Equipamentos / Materiais  R$   40.980.924,00  
Serviços de Construção Civil e Engenharia  R$   10.317.856,00 
Serviços de Terceiros   R$     5.630.379,00  
Despesas com Viagens R$     3.645.903,00 
Contribuições e Tributos  R$     2.844.989,00  
Serviços de Montagem Eletromecânica R$     2.281.021,00 
Outras Despesas R$     1.807.912,00  
Custo Indireto R$   32.671.336,00 
CUSTO TOTAL R$  100.180.320,00 
 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 3.645.903,00, assim distribuídos: diárias R$ 2.669.011,00, passagens R$ 
618.754,00 e demais despesas com viagens R$ 358.138,00.  

 
As atividades que merecem destaque são as seguintes: 
 
• Substituição, por proteção digital, de 19 sistemas de proteção de linhas de transmissão de 230KV 

e 138 kV nas subestações de Cotegipe, Camaçari II, Rio Largo II, Messias, Banabuiu, Cícero 
Dantas, Santana do Matos II e Santa Cruz II; 

 
• Implantação do Sistema de Supervisão de Dispositivos de Proteção e Controle – VITAL nas 

Subestações de Açu II, Campina Grande II, Coteminas, Goianinha, Mirueira, Natal, Pau Ferro e 
Paraíso; 

 
• Implantação de melhorias do sistema de regulação de tensão de transformadores das Subestações: 

Icó, Funil, Pirapama II, Santo Antônio de Jesus, Piripiri, Russas e Barreiras, Pau Ferro, Tacaimbó 
e Eliseu Martins e compensadores de Subestações de Recife II e Camaçari; 

 
• Implantação de postos hidrométricos em : Bom Jesus da Lapa, Piranhas e São Francisco no Rio 

São Francisco e Usina de Boa Esperança no Rio Parnaíba;  
 
• Aquisição de 45 Concentradores visando a substituição dos RDPs (Registradores Digitais de 

Perturbação) que estão em operação há mais de 5 anos no Sistema de Oscilografia; 
 
• Aquisição de 46 Monitores de Vídeo LCD 24”, visando a substituição dos Monitores que estão 

apresentando problemas de funcionamento nas IHMs dos Sistemas Digitais de Proteção e 
Automação; 

 
• Aquisição de 26 Dispositivos de Proteção visando à aplicação na manutenção das IHMs dos 

Sistemas Digitais de Proteção e Automação; 
 
• Instalação de cabos ópticos OPGW para formação de anéis ópticos visando ao aumento da 

confiabilidade dos serviços de telecomunicações às Subestações de 500KV; 
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• Implantação da Rede de Cabeamento Estruturado nas seguintes instalações:  
 
o Subestações de Angelim I e Angelim II; 
o Subestação de Sobradinho; 
o Subestações de Teresina e São João do Piauí; 
o Subestações de Senhor do Bonfim, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Jaguarari e Barreiras; 
o Subestações de Camaçari, Funil e Itabaianinha. 

 
• Aquisição de nove Centrais Telefônicas para atender demanda em função de entrada de novas 

Subestações no Sistema; 
 
• Expansão e Modernização dos ativos de Redes Locais, LAN, em 77 subestações da Chesf; 
 
• Implantação de Sistema de Backbones Ópticos para atender as seguintes instalações (parcial): 

 
o 13 subestações: Camaçari II, Jardim, Teresina II, Boa Esperança, Milagres, Sobral III, 

Paulo Afonso IV, Luiz Gonzaga, Xingó 500kV, Recife II, Messias, Angelim, 
Sobradinho. 

o 4 usinas.: Luiz Gonzaga, Boa Esperança, Paulo Afonso IV e Xingó. (parcial). 
 

• Implantação do Sistema de Supervisão de Dispositivos de Proteção e Controle – VITAL nas 
Subestações: Açu II, Campina Grande II, Coteminas, Goianinha, Mirueira, Natal, Pau Ferro e 
Paraíso; 

 
• Implantação de melhorias no sistema de regulação de tensão de transformadores das 

Subestações: Icó, Funil, Pirapama II, Santo Antônio de Jesus, Piripiri, Russas, Barreiras, Pau 
Ferro, Tacaimbó e Eliseu Martins e compensadores síncronos das Subestações Recife II e 
Camaçari II; 

 
• Implantação de postos hidrométricos em: Bom Jesus da Lapa, Piranhas e São Francisco no Rio 

São Francisco e na Usina de Boa Esperança no Rio Parnaíba; 
 
• Substituição, por proteção digital, de 20 sistemas de proteção de linhas de transmissão de 230 

kV nas Subestações: Banabuiu, Cotegipe, Cícero Dantas, Messias, Recife II, Camaçari II, Funil, 
Juazeiro II, Senhor do Bonfim e Catu e 5 em subestações de 138 kV: Campina Grande II, 
Santana do Matos e Santa Cruz II; 

 
• Iniciado o processo aquisitivo de 59 RDP (Registradores Digitais de Perturbação) e 31 GPS 

(Sistema de Sincronismo) para substituição dos obsoletos. Destes, 16 RDP serão adquiridos com 
função de PMU (Medição Fasorial); 

 
• Instalados e integrados ao SIGRO (Sistema Integrado de Gerenciamento da Rede de 

Oscilografia), 27 novos RDP: Bom nome (3), Açu II(4), Joiaram(1), Jardim(2), Jacaracanga(1), 
Campina Grande(2), Paraíso(1), Milagres(3), Santo Antônio de Jesus(2), Pituaçu(1), 
Mussuré(1), Sobral II(1), Pau Ferro(1), Recife II(2), Funil(1) e Fortaleza(1); 

 
• Substituídos 10 RDP obsoletos: Cotegipe(4), Governador  Mangabeira(1), Goianinha(1), 

Banabuiu(2), Sobral II(1) e Funil(1) e 06 Concentradores obsoletos: Angelim(1), Santa Cruz(1), 
Natal II(1), São João do Piauí(2) e Mossoró(1); 
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• Concluídas as melhorias do Sistema de Sincronismo (GPS) dos RDP das subestações: 
Goianinha(2), Mussuré II(1), Maceió(6) e Rio Largo II(2). Atualmente 74% dos RDP da Rede 
de Oscilografia estão com Sincronismo;  

 
• Concluído o projeto piloto referente a "Avaliação de Desempenho da Tecnologia de Ondas 

Viajantes¨ para o cálculo de localização de faltas usando dados de 2 terminais; 
 
• Concluída a substituição de 7 Monitores de Vídeo obsoletos por novos modelos LCD 24” nas 

IHM dos Sistemas Digitais de Proteção e Automação da SE Pau Ferro; 
 
• Deflagrados 23 processos aquisitivos de dispositivos na ODI da Reserva Técnica de Proteção e 

Automação, para aplicação na manutenção e melhorias dos Sistemas Digitais; 
 
•  Entrada em operação definitiva da Rota Rádio Digital 8E1 - 1,5GHz entre ICO - TAD   

possibilitando o pleno atendimento aos suportes e serviços de Telecomunicações à SE Tauá, 
localizada no estado do Ceará; 
 

• Entrada em operação definitiva dos Rádios Digitais STM-1- 8,5GHz da Rota Sobradinho – 
JuazeiroII – Jaguarari - Senhor do Bonfim proporcionando significativas melhorias aos suportes 
e serviços de Telecomunicações de parte das subestações situadas na região Sudoeste da Bahia; 
 

• Conclusão da instalação e testes do novo cabo OPGW nos enlaces SNB-IRE-BJS-BRA, 
incluindo a derivação (entre IRE-BJS) para permitir a inserção da SE Brotas de Macaubas 
(DESENVIX), sendo iniciadas, inclusive, as montagens dos equipamentos de Telecom desta 
rota (estimativa de conclusão até abril/2012, a depender da obra), com fornecimento do material 
pela DESENVIX, permitindo a implantação de serviços digitalizados para essas subestações, 
também integrantes da região Sudoeste da Bahia; 
 

• Em desenvolvimento o contrato para implantação da fase inicial das Redes Wireless LAN 
(WLAN’s) para as sedes e sub-sedes das regionais sendo realizadas vistorias e medições iniciais 
nas  estações piloto (CGD e RLD); 
 

• Realizadas tratativas técnicas para a definição de escopo de fornecimento e consolidação dos 
documentos de “Workstatement”, além da implantação de novas obras (Rede Básica e ICG’s), 
relativos aos Sistemas de Telecomunicações projetados para as SE´s Natal III, Camaçari  IV, 
Santa Rita e Zebú II, além de Suape II e III; 

 
• Concluída em 2011 a etapa de Planejamento do Sistema, como parte integrante do Plano Diretor 

de Telecomunicações Horizonte 2018 (Contrato CTN-I.92.2009.4980);  
 
• Em desenvolvimento os Projetos Básicos e Especificações Técnicas, a serem concluídos até 

Abril/2012: 
o Ampliação e Modernização das Redes de Transporte 
o Rede VoIP 
o Redes Wireless LAN's  
o Rede WAN 
o Sistema de Vídeomonitoramento 
o Expansão/Modernização da Videoconferência 
o Rede de Sincronismo 
o Infraestrutura de Suporte (Equipamentos e Obras Civis); 
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• Realizadas tratativas com a Telebras para atendimento às necessidades do PNBL – Plano 
Nacional de Banda Larga, com a realização de reuniões técnicas, vistorias e análises de projetos, e 
ainda: 

• Concluída a construção de obras civis de infraestrutura, em 25 subestações da CHESF 
nas Regionais: GRO, GRN, GRL, GRP e GRS 

• Iniciados os entendimentos para a elaboração de um “Acordo Operacional” para 
disciplinar os acessos às instalações e os compromissos de O&M 

• A implantação de equipamentos e intervenções em cabos OPGW ainda se encontram em 
fase de planejamento, devendo ser realizadas durante 2012. 
 

h) Ação 12OR – Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova no Estado da 
Bahia 
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  Fornecer 61,4 MW médios de energia a partir de 2013, vendidos no 2º 
Leilão de Fontes Alternativas de 2010.   

Descrição Implantação de Parque Eólico, em Casa Nova/BA, composto de 120 
aerogeradores de 1,5 MW cada, totalizando 180 MW 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas MME 

Unidade executora Chesf 
Área responsável por 
gerenciamento ou execução Diretoria de Engenharia e Construção - DE 

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobras 

Responsável pela execução da 
Ação no nível local  Superintendência de Projetos e Construção da Geração - SPG 

 
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
409.597.003,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 175.863.007,00.  

 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Aquisição de Equipamentos / Materiais   R$  156.617.059,00 
Serviços de Construção Civil e Engenharia R$      3.102.275,00 
Outras Despesas R$         707.683,00 
Custo Indireto R$    15.435.990,00 
CUSTO TOTAL R$  175.863.007,00 

 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 266.951,00, assim distribuídos: diárias R$ 162.301,00, passagens R$ 
81.713,00 e demais despesas com viagens R$ 22.937,00.  

 
As atividades que merecem destaque são relacionadas a seguir: 

 
• Conclusão do Projeto Executivo dos aerogeradores, acessos e fundações; 

 
• Aquisição do terreno para a implantação da subestação elevadora (34,5/230 kV); 
 
• Conclusão das sondagens das obras civis; 
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• Inspeções de Qualidade nas instalações industriais dos fornecedores de fundidos e estruturas para 
componentes dos aerogeradores (estatores e rotores). 

 
O atraso na emissão da Licença de Instalação - LI vem postergando a realização orçamentária 
prevista. 
 

 
i) Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  Manter os bens imóveis da Chesf adequados e em bom estado de 
conservação 

Descrição Reformas e Manutenção Prediais 
Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Eletrobrás 

Unidade executora Chesf 
Área responsável por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Operação – DO 
Diretoria Administrativa – DA  

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela execução da 
Ação no nível local  

Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Gerências Regionais de Operação: GRL-GRS-GRN-GRO-GRB-GRP  
Administrações Regionais de Paulo Afonso – APA e de Salvador – ASV  

  
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
23.590.041,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 16.680.717,00.  

 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Serviços de Construção Civil e Engenharia  R$  10.117.524,00  
Serviços de Terceiros  R$    3.139.639,00 
Outras Despesas R$    1.300.363,00  
Custo Indireto R$    2.123.191,00 
CUSTO TOTAL R$  16.680.717,00 

 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 30.418,00, assim distribuídos: diárias R$ 19.848,00, passagens R$ 5.509,00 
e demais despesas com viagens R$ 5.061,00.  
 
As atividades que merecem destaque são relacionadas a seguir: 

 
• Continuação das benfeitorias dos anexos 1, 2, 3, 5, 6 da Sede e Parque de Materiais de Abreu e 

Lima. 
 
• Início da reforma do telhado e fachada do Ed. André Falcão (Sede). 

 
• Construção dos muros das Subestações AGL e AGD; 
 
• Projetos para reformas do CROL e SCLL; 
 
• Outras despesas com construção nos SLOL, SLML  e Gerência Regional de Operação Leste; 
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• Serviço de Fornecimento e instalação de Protetor Perimetral da área da Gerência Regional de 
Operação Leste; 
 

• Contrato de benfeitorias no Complexo de Pituaçu (melhorias e recuperação de instalações 
internas). 

 
• Conclusão das obras de recuperação do almoxarifado de Camaçari (PMC) 
 
• Serviço de Recuperação Estrutural dos taludes de Pituaçu. 
 
• Recuperação e tratamento de estruturas metálicas, fachadas e esquadrias do Edf. Eunápio Peltier 

em Salvador. 
 

• Ampliação da central de água gelada e instalação da 2ª torre e do 2º chiller. 
 
• Reforma do Sistema de abastecimento de água da subestação Catu, da Gerencia Regional de 

Operação Sul, com a construção de um novo poço; 
 
• Reforma da Oficina da equipe de manutenção de equipamentos e melhorias e adequações nas 

edificações da subestação Matatu, da Gerencia Regional de Operação Sul; 
 
• Reforma das instalações da equipe de manutenção de equipamentos da subestação Governador 

Mangabeira da Regional Sul, com a construção de um novo espaço; 
 
• Reforma da guarita, copa, vestiário  e outras edificações da Usina da Pedra da Gerencia Regional 

de Operação Sul. 
 
• Continuação da Reforma do Prédio da Gerência Regional de Operação Oeste; 
 
• Reconstrução parcial do Muro da subestação de Teresina; 
 
• Substituição do gradil frontal da subestação de Teresina; 
 
• Construção parcial de galpão do almoxarifado da Gerência Regional de Operação Oeste em 

Teresina-PI; 
 
• Construção da Nova Guarita e Recepção da Gerencia Regional de Operação Norte em Fortaleza; 
 
• Construção de Prédio para equipe de manutenção de equipamentos da Gerencia Regional de 

Operação Norte; 
 
• Reforma dos banheiros do prédio administrativo da Gerencia Regional de Operação Norte; 
 
• Elevação do Muro da fachada de fundo da Gerencia Regional de Operação Norte; 
 
• Instalação parcial de protetores perimetrais na SE Fortaleza II, da Gerência Regional de Operação 

Norte; 
 
• Campo de treinamento de linha de transmissão no SPTO, da Gerência Regional de Operação de 

Paulo Afonso; 
 



42 
 

• Ambulatório de Xingó, Administração Regional de Paulo Afonso; 
 

• Pavimentação da estrada de acesso da Usina Apolônio Sales, da Gerência Regional de Operação 
de Paulo Afonso; 
 

• Calçamento do Pátio do Almoxarifado (SPMT), da Administração Regional de Paulo Afonso; 
 
• Calçamento do Posto Avançado do SPTR, da Administração Regional de Paulo Afonso; 
 
j)  Ação 4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  
Garantir a infraestrutura necessária de móveis, veículos e equipamentos 
para as atividades administrativas e para a  operação e ampliação do 
sistema Chesf 

Descrição Aquisição de veículos, móveis e equipamentos 
Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Eletrobrás 

Unidade executora Chesf 
Área responsável por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Operação – DO 
Diretoria Administrativa – DA  

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela execução da 
Ação no nível local  

Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Superintendência de Manutenção – SMN 
Superintendência de Telecomunicações e Sistemas de Controle - STC  
Gerências Regionais de Operação: GRL-GRS-GRN-GRO-GRB-GRP  
Administrações Regionais de Paulo Afonso – APA e de Salvador – ASV  

 
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de R$ 
43.402.768,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 38.542.013,00.  

 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Aquisição de Equipamentos / Materiais  R$  32.605.320,00 
Contribuições e Tributos   R$    1.559.702,00  
Outras Despesas R$       182.842,00  
Custo Indireto R$    4.194.149,00 
CUSTO TOTAL R$  38.542.013,00 
 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 23.925,00, assim distribuídos: diárias R$ 13.737,00, passagens R$ 8.814,00 
e demais despesas com viagens R$ 1.374,00.  
 
As atividades que merecem destaque são relacionadas a seguir: 

 
• Aquisição de equipamentos de imagem e som (televisores, gravadores de som e imagem, mini 

gravadores, câmara filmadora com tripé. 
 
• Aquisição de fragmentadoras de papel. 

 
• Aquisição de veículos leves, médios e pesados para renovar a frota da Chesf. 
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• Aquisição de móveis e cadeiras para a sede e regionais da Chesf. 
 
• Aquisição de instrumental de testes para permitir a realização de manutenção nos sistemas de 

Proteção e Telecomunicações; 
 

• Aquisição de equipamentos e ferramentas para as equipes de manutenção da GRO; 
 

 
k) Ação 4103 - Manutenção e Adequação dos Ativos de Informática, Informação e    
Teleprocessamento 
 

TIPO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Finalidade  Garantir a infraestrutura de informática e de telecomunicação necessária às 
atividades administrativas e à operação e ampliação do sistema Chesf 

Descrição Aquisição e implantação de equipamentos e sistemas de informática e de 
telecomunicação 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Eletrobrás 

Unidade executora Chesf 
Área responsável por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Operação – DO 
Diretoria Administrativa – DA  

Coordenador nacional da 
Ação Eletrobrás 

Responsável pela execução da 
Ação no nível local  

Superintendência de Tecnologia da Informação  – STI 
Superintendência de Telecomunicações e Sistemas de Controle - STC   

  
Resultados 
  
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
66.862.912,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 42.970.663,00.  

 
Dentre os valores realizados em 2011, destacam-se as seguintes naturezas: 
 
Serviços de Terceiros  R$  14.158.974,00 
Aquisição de Equipamentos / Materiais  R$  11.240.828,00  
Despesas com Viagens  R$    3.780.684,00 
Serviços de Construção Civil e Engenharia R$    1.680.227,00 
Outras Despesas R$    1.882.154,00  
Custo Indireto R$  10.227.796,00 
CUSTO TOTAL R$  42.970.663,00 
 
Para a execução das atividades do investimento, com pessoal próprio, foram gastos, em 2011, com 
viagens, nesta ação, R$ 3.780.684,00, assim distribuídos: diárias R$ 2.307.234,00, passagens R$ 
1.032.466,00 e demais despesas com viagens R$ 440.984,00.  
 
As atividades que merecem destaque são relacionadas a seguir: 

 
• Atualização da infra-estrutura computacional da Chesf contemplando: 

 
o Ampliação da capacidade de processamento dos servidores corporativos de tecnologia 

Intel (aquisição de novas laminas blade e licenças Windows 2008 necessárias) e 
regularização do licenciamento Oracle dos servidores com tecnologia RISC P7 incluindo 
contratação de serviço de suporte onsite. 
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o Implantação de nova solução de segurança no perímetro da rede corporativa; 
o Conclusão das instalações da Sala-cofre; 
o Implantação de novo Link Internet; 
o Conclusão da última etapa de implantação da infra-estrutura necessária ao sistema de 

informação geográfica da Chesf – SIG Corporativo 
 

• Desenvolvimento e implantação do módulo de controle patrimonial no Sistema Integrado de 
Gestão de Ativos – SIGA, atendendo à regulamentação da ANEEL, conforme Manual de Controle  
Patrimonial do Setor Elétrico. 

 
• Realização da terceira análise de riscos de segurança da informação referente aos processos de 

Tecnologia da informação – TI da Chesf, com melhoria de 11% no índice de riscos. 
 
• Implantação do Módulo referente ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED 

PIS/COFINS na Chesf. 
 

• Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão do Desempenho – SGD, aderente ao novo 
processo e regras estabelecidas para as Empresas Eletrobras. 
 

• Implantação do novo Sistema de Gerenciamento de Frota – FROTA WEB, com os módulos de 
controle de requisições e administração. 

 
• Aquisição de Softwares específicos para atendimento às áreas de negócio da empresa e 

atualização do sistema operacional da camada cliente de forma a garantir suporte e manutenção do 
fabricante bem como para atendimento aos requisitos de segurança no acesso ao ambiente 
computacional da Chesf. 

 
• Aquisição e implantação de impressoras departamentalizadas reduzindo os custos e melhorando a 

qualidade dos serviços de impressão. 
 
• Disponibilização do Inventário de Hardware da camada cliente para todos os empregados da 

Chesf, na Intranet. 
 
• Realização da modelagem do processo de Gestão das Informações de Sustentabilidade da 

Empresa para subsidiar a automação da captação e consolidação dessas informações com vistas à 
elaboração de relatórios anuais da Chesf. 
 

• Concepção de Modelo de Fábrica de Processos e Requisitos para automação, visando agilizar as 
entregas da Superintendência de Tecnologia da Informação – STI. 
 

• Realização da modelagem do processo de Gestão de Prontuário de Instalações da Chesf de forma 
a atender aos requisitos da NR-10 e OHSAS. 
 

• Elaboração do Modelo de Arquitetura de Processos da Chesf, que estabelece referências para o 
mapeamento da cadeia de valor da Empresa, bem como para a representação dos seus processos, 
interrelações, regras e partes interessadas. 
 

• Elaboração da nota técnica NT-Chesf/STI-001/2011- Considerações para Adoção de ERP na 
Chesf e participação da STI na elaboração da nota técnica Análise Técnico-Financeira para 
Implantação de Solução ERP em todas as Empresas Eletrobras - Documento de Referência – NT-
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COTISE-01/2011, que teve o objetivo de avaliar a melhor solução de adoção de sistema integrado 
ERP – Enterprise Resources Planning para as empresas Eletrobras. 

 
• Implantação dos recursos de supervisão e controle previstos no projeto de teleassistência das 

instalações e do projeto e adequação ao submodulo 2.7 do Procedimento Rede; 
 

• Ampliação do SAGE/SCS para integrar os recursos de supervisão de novas obras. 
 
• Modernização e melhoria da confiabilidade dos Centros de Controle da Operação (implantação do 

projeto de ergonomia do CROL e CROP e contratação para o CROO, CRON e CROS). 
 
• Implantação da rede de monitoramento e diagnostico dos equipamentos do sistema de 

Transmissão. 
 
• Modernização da medição operacional e viabilização da integração com o SAGE. 
 
• Complementação e modernização da rede de qualidade de energia da Chesf e da rede de medição 

de faturamento conforme solicitado no PMIS. 
 
• Continuidade da Implantação da Rede de Cabeamento Estruturado para atender  ao Prédio Sede 

da Chesf, em Recife, buscando a compatibilização das alterações dos lay-outs que estão sendo 
implementados 

 
• Realizada em 2011 a implantação da tarifação telefônica pelo novo sistema STI Web da 

Informatec, em substituição ao AMWin da Siemens, melhorando a confiabilidade deste serviço. 
 
 
2.4 Desempenho Orçamentário e Financeiro 
 

2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa 

 

Quadro A.2.3  Identificação das Unidades Orçamentárias  

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da 
UGO 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 32226 -- 
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2.4.2  Programação de Despesas de Capital 

O Quadro a seguir, de Programação de Despesas de Capital, apresenta o item 4 do quadro A.2.5, 
referente a Investimento, aplicável à Chesf.    

Quadro A.2.5  Programação de Despesas de Capital 

Origem dos Créditos Orçamentários 4 – Investimentos 

Exercícios 2010 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 1.078.275.425 1.501.892.665 

PLOA 1.078.275.425 1.501.892.665 
LOA 1.078.275.425 1.501.892.665 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 109.024.275    500.198.183 

Especiais 
Abertos 0 0 
Reabertos 0 0 

Extraordinários 
Abertos 80.000.000 0 
Reabertos 0 53.000.000 

Créditos Cancelados 189.024.275 328.536.582 

Outras Operações 0 0 

Total 1.078.275.425 1.726.554.268 
 
 

Análise Crítica 

Nos valores aprovados na LOA 2011 não constava previsão orçamentária para a ação Implantação 
do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova, apenas a reabertura de crédito extraordinário 
(no valor de R$ 53 milhões), por meio do Decreto Federal sem número de 28/01/2011 (aprovado 
originalmente pela MP nº 515 de 28/12/2010), sendo necessária a suplementação desta ação, no 
valor de R$ 356,6 milhões, visando atender ao cronograma do empreendimento.  
 
Esta suplementação foi aprovada através da Lei nº 12.535 de 09/12/2011, tendo uma realização 
final de 43%, sendo o atraso na emissão da Licença de Instalação do Empreendimento por parte do 
Inema/BA o principal motivo da frustração na realização orçamentária prevista para 2011.   
 
O Decreto Federal sem número de 24/06/2011 revisou o orçamento de investimento, com 
remanejamentos entre as ações, para atender ajustes no cronograma de execução do plano de obras 
da Chesf sem, contudo, alterar o valor total do Orçamento de Investimento. 
 
A Lei nº 12.580 de 29/12/2011 reduziu o orçamento de investimento da Chesf, buscando ajustar o 
cronograma de execução do plano de obras da Chesf aos diversos eventos que provocaram atrasos e 
frustrações na realização. 
 
Na ação 4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste - cuja 
realização final foi de 89%, houve pequeno atraso nos processos licitatórios para a contratação de 
serviços e materiais não incluídos no contrato da modernização do Complexo de Paulo Afonso I, II 
e III. 
 
Na ação 1H05 – Ampliação da Usina Termelétrica Camaçari (BA), com acréscimo de 200MW, pela 
Implantação de Ciclo Combinado – cuja realização final foi de 24%, o projeto não foi iniciado, em 
virtude da indisponibilidade de gás natural no Nordeste. 
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Na ação 5107 – Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste – 
cuja realização final foi de 66%, o atraso ocorreu em função da não obtenção das correspondentes 
licenças ambientais e/ou autorizações do IPHAN, não sendo possível iniciar os seguintes 
empreendimentos: Novas SE Teixeira de Freitas, Se Extremoz Ii, SE Igaporâ, SE João Câmara, SE 
Arapiraca III, SE Acaraú II, SE Ibiapina, SE Lagoa Nova, SE Morro Do Chapéu, Novas Lt 230 Kv 
Eunápolis/Teixeira De Freitas C2, Lt 230 Kv Eunápolis/Teixeira De Freitas C1, Lt 230 Kv Funil – 
Itapebi C3, Lt 230 Kv Pau Ferro / Santa Rita Ii C1lt 230 Kv Rio Largo Ii / Penedo C1, Lt 230 Kv 
Açú Ii / Mossoró Ii C2, Lt 230 Kv Extremoz Ii / João Câmara C1, Lt 230 Kv Paraíso / Açú Ii C3, Lt 
230 Kv Igaporâ / Bom Jesus da Lapa Ii C1, Lt 230 Kv Sobral III / Acaraú II C1, Lt 230 kV Morro 
Do Chapéu / Irecê C1, Lt 230 Kv Paraíso / Lagoa Nova C1, Lt 230 Kv Piripiri / Sobral Ii C1. 
   
Na 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 LTs em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) C1 e C2 (PE) 
– cuja realização foi de 87%, houve um esforço para recuperar o atraso de 16 (dezesseis) meses com 
relação ao prazo original de implantação do empreendimento, devido à postergação na obtenção do 
licenciamento ambiental e as chuvas intensas verificadas na região de implantação do 
empreendimento, com impacto no ritmo da obra. 
 
Na ação 2D63 – Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste -, 
cuja realização final foi de 83%, foram realizadas atividades de manutenção e benfeitorias no 
sistema de transmissão de energia elétrica da Chesf, objetivando a retirada de pendências técnicas 
ou legais de obras. 
 
Na ação 3390 – Irrigação de Lotes na área do Reassentamento, com 20.599 ha na Usina de 
Itaparica(BA) – cuja realização final foi de 90%, não tendo atingido ao previsto inicialmente em 
virtude da revogação do processo licitatório da última fase de implantação do projeto Jusante. 
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2.4.3  Indicadores Institucionais 

2.4.3.1. Indicadores da Exploração 

2.4.3.1.1. 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. 
 

 
 (*) Não foi considerada, na apuração do indicador, a ocorrência do dia 04.02.2011 que afetou a Região Nordeste, por ter sido de 
natureza sistêmica. 
 
 
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:  
                                                                    ∑   P i 
                                              FREQ =        i=1          .  
                                                                     Dm                          
 onde: 
 
P i  - Potência Interrompida no desligamento “i”  
Dm -  Demanda Máxima 
 
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 aplicativo 
computacional. 
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e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 
    DOGQ – Divisão de Gestão da Qualidade da Operação 

f) Resultado do indicador no exercício: 
     FREQ =  0,525  

O índice obtido em 2011 para o FREQ  é inferior (9%) ao do ano anterior e (13%) em relação a 
média dos últimos cinco anos, o que indica uma melhoria sustentada do desempenho dos 
processos e da robustez sistêmica. Este indicador é muito influenciado pela robustez sistêmica. 
Este resultado atendeu também a Meta Limite de 0,570, estabelecida pela Chesf para o ano de 
2011.  
Ressata-se que a Meta Limite de 0,570 para 2011 foi estabelecida tomando como base os 
seguintes critérios: 
• Utilizado o histórico dos últimos cinco anos, considerando que este período apresenta as condições 

sistêmicas e regulatórias mais próximas da realidade 2011; 
• Estabelecida como Meta Limite para cada subsistema regional o índice máximo obtido nos últimos 

cinco anos desde que não supere a meta definida para 2010. Aplicando-se esta regra foram mantidas as 
metas de 2010 para 2011; 

• A Meta Limite Chesf foi obtida a partir da composição dos correspondentes valores dos subsistemas 
regionais; 

• Bloqueio das causas de ocorrências com maior severidade, verificadas nos últimos anos; 
• Infra-estrutura e quadro técnico adequados para o pronto atendimento. 
 

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

 Falhas  em equipamentos, descargas atmosféricas, queimadas em canavial sob LT e vandalismo 
em isoladores de LT, foram as causas predominantes dos desligamentos verificados em 2011. A 
análise de cada ocorrência é efetuada sistematicamente de modo a, na medida do possível, 
implementar ações para bloquear as causas e evitar a sua repetição. 

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

insucesso e seus responsáveis: 
 No decorrer de 2011, continuaram sendo tomadas ações no sentido de  bloquear as principais 

causas das ocorrências de maior severidade verificadas no ano anterior,  com consequente 
melhoria dos índices.  

    Dentre estas medidas destacam-se: 
• Execução de programa de coleta de óleo e análise cromatográfica de transformadores de 

instrumentos; execução de programa de inspeções sistemáticas com termovisor, pelos 
operadores de instalação, substituição de transformadores de instrumento em final de vida 
útil. Resultado esperado – reduz o risco de explosão dos transformadores. 

• Programa de acompanhamento e substituição de cabos pararraios oxidados.  
• Adoção de novas configurações do tipo separação de barras e reforço no sistema com a 

entrada de novas linhas de transmissão e subestações. Resultado esperado – minimiza o 
montante de cargas interrompidas quando de ocorrências. Além dessas medidas, está em 
processo de implantação o Sistema de Gestão da Qualidade no segmento da Manutenção, 
que conta atualmente com nove Certificações na NBR-ISO-9001:2008, sendo seis Serviços 
Regionais de Manutenção e três Centros (Laboratório de Físico-química, Centro de Ensaios 
e Centro de Reparo e Tratamento de Óleo). 
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2.4.3.1.2. Duração 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. 
 

 
 (*) Não foi considerada, na apuração do indicador, a ocorrência do dia 04.02.2011 que afetou a Região Nordeste, por ter sido de 
natureza sistêmica. 
 
 
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 

η) 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 
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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 =  0,293 
O índice obtido em 2011 para o DREQ  é inferior (17%) ao do ano anterior e (14%) em relação a 
media dos últimos cinco anos. Tendência também verificada pelo indicador FREQ. Observada 
uma melhoria sustentada do desempenho dos processos e da robustez sistêmica. Este indicador é 
muito influenciado pelo desempenho dos processos. Quanto a meta (0,279) estabelecida pela 
Chesf, para o ano de 2011, o indicador ficou ligeiramente superior. 
Ressalta-se que a Meta Limite de 0,279 para 2011 foi estabelecida 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: 
  Algumas causas que contribuiram para  este desvio em relação ao limite estabelecido foram 

explicitados no indicador anterior (FREQ).  
 
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).  
 
2.4.3.1.3. Energia Interrompida – 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 GWh, nas 
interrupções do fornecimento. 
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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: 
                                              ENES =  ∑   P i x t i 
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: 
     DOGQ – Divisão de Gestão da Qualidade da Operação 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 
    ENES =  2.776 MWh 

Não é estabelecida uma Meta Limite para este indicador, quanto menor, melhor. Indiretamente é 
retratado nos indicadores FREQ e DREQ. O índice ENES em 2011 apresentou uma melhora de 
desempenho em relação aos últimos tres anos, observado também nos indicadores FREQ e 
DREQ. 
 

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

 O indicador apresentou melhoria em relação ao ano anterior..  
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 

insucesso e seus responsáveis: 
 O indicador apresentou melhoria em relação ao ano anterior em função das medidas  explicitadas 

nos indicadores anteriores. 
 
2.4.3.1.4. Disponibilidade Operacional – DO 

 
É a probabilidade de, num dado momento, o equipamento estar operando – desempenhando sua 
função – ou pronto para operar. 
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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 maior, melhor”.  
 
c) Fórmula de cálculo: 
 

i) DO Linha de Transmissão – DISP. LT  
     

(%)100
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100
(
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100
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Onde: 
EXTLTi – Extensão total do circuito da Linha de Transmissão i (km); 
Hdi – Número de horas disponíveis do circuito da Linha de Transmissão  i; 
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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). 

 
f) Resultado do indicador no exercício: 
    i) DISP. LT = 99,897%, superior à meta de 99,100% . 
    ii) DLAP = 92,760%, superior à meta de 89,500%.  

Ressalta-se que a Disponibilidade de LT (DISP. LT) de 99,100% foi estabelecida tomando com 
base os seguintes critérios/referência: 
• Padrão ANEEL de Duração de Desligamentos utilizado como referência para Adicional Financeiro 

na Receita (Resolução Normativa ANEEL No. 270/2007 - Qualidade do Serviço Público de 
Transmissão de Energia Elétrica); 

• Eventos com indisponibilidade já previstos para 2011, conforme Plano Anual de Intervenção, que 
não permitirão atender o Padrão ANEEL referido no item anterior; 

• Funções que na avaliação da manutenção apresentam elevado risco de desligamento intempestivo, e 
cujos tempos estimados para suas respectivas normalizações não permitirão atender o Padrão 
ANEEL acima referido; 

• Bloqueio das causas de ocorrências com maior indisponibilidade, verificadas nos últimos três anos; 
• Melhoria na infra-estrutura buscando o pronto atendimento. 

 
A Disponibilidade de Geração (DLAP) de 89,500% foi estabelecida tomando como base o plano de 
intervenções previsto para 2011, a taxa de falhas do histórico operacional e os índices obtidos nos 
últimos. 
 

 Este sucesso foi fruto dos programas de trabalho efetuados pelas áreas de operação e manutenção 
nos últimos anos. 

 

100(%) •
•

•
=

∑
∑

PiHP
HDiPi

DLAP



55 
 

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 
 
Comentários  
 
Os indicadores apresentados apontam para uma melhoria sustentada da qualidade de atendimento 
pela Chesf em relação ao ano anterior e ao histórico dos últimos cinco anos. Tal resultado indica 
serem efetivas as 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 2011, 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 implantação de funções avançadas, tais como estimador de estado, 
configurador de redes, sistema de tratamento de alarmes, além de simulador para treinamento de 
operadores. 
 
Especificamente na área de linhas de transmissão, tem se obtido diminuição significativa das 
interrupções da disponibilidade das LT, ao longo do ano de 2011, com a realização de campanhas 
contra as queimadas descontroladas de cana de açucar e campanhas contra vandalismo em 
isoladores de vidro. Essas ações são direcionadas para as escolas e centros comunitários,  contando 
também com veiculação nas rádios locais e feiras livres, através de carros de som, palhaços e teatro 
de rua. As ações são complementadas com a instalação de isoladores resistentes a impacto nas áreas 
de vandalismo, o controle de vegetação na faixa de servidão e o programa de revitalização de linhas 
de transmissão e substituição de cabos pararraios que têm seus componentes e acessórios em fim de 
vida útil. 
 
Na área de operação, ressalta-se o sucesso das auditorias do sistema da qualidade das instalações, 
serviços e centros regionais no sistema de gestão pela NBR ISO 9001 – Versão 2000. E na área de 
manutenção o destaque foi a certificação, desde 2009, na NBR ISO 9001 – Versão 2008  de seis 
Serviços Regionais de Manutenção: Paulo Afonso, Aracaju, Sobradinho, Recife, Rio Largo e 
Fortaleza além de três Centros: Laboratório de Físico-Química, Centro de Ensaios e o Centro de 
Reparo e Tratamento de Óleo. 
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h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: não se aplica.  

 
2.4.4  Indicador Ambiental 

2.4.4.1. 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 2011.  
 
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. 
 

 
 

 
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. 

 



62 
 

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 Demandas Ambientais – SDA pelos 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 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 = 90,23 % 
     
 Para  2011 não foi estabelecida meta. A Chesf tem obtido valores para este indicador acima de 

90%, o que denota um processo sob controle. O indicador avalia o grau de atendimento as 
condicionantes das licenças válidas para o ano. Deste forma, o esforço da Companhia é a busca 
de atendimento à 100% das condicionantes. Entrentanto, em alguns casos, ocorrem fatos 
inesperados ao processo de atendimento como: contestação de condicionantes decorrente de 
exigências inadequadas, dificuldades no processo de contratação, ou o recebimneto de lincenças 
no final do ano, sem tempo hábil de atendimento no ano. Se considerarmos estas eventualidades, 
consideramos como meta para 2012 uma média das ocorrências dos últimos três anos: 
IAC/2012=96% 

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

A Chesf tem procurado melhorar seu Sistema de Gestão Ambiental, contudo, é importante se 
considerar a existência de variáveis intervenientes no processo de gestão ambiental, como aquela 
relacionada as dificuldades enfrentadas junto aos Órgãos Licenciadores Ambientais (OLA) 
quanto à discussão e obtenção de respostas referentes às ações e prazos das condicionantes de 
cada Licença de Operação (LO). Estas dificuldades, em alguns casos, se refletem em atrasos nos 
processos iniciais das ações necessárias ao atendimento destas 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: 
 A Chesf tem obtido valores para este indicador acima de 90%, que denotam um processo sob 

controle.  
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4.RECURSOS HUMANOS 

4.1 Composição do Quadro de Recursos Humanos 
4.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à disposição da Chesf 

Quadro A.4.1 - Composição do Quadro de Recursos Humanos - Situação em 31.12.2011 
DESCRIÇÃO  QTD Ingressos 

em 2011 
Egressos em 

2011 
Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade 5.659 403  379
Nº de mulheres 1.175 83  62
Nº de homens 4.484 320  317
Total Pessoal Próprio 5.659 403  379
Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus 20 7  0
Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, sem ônus 0 0  0
Total Pessoal Requisitado 20  7  0
Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 11 3  0
Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus 37 1  8
Total Pessoal Cedido 48  4  8
Pessoal envolvido em ações finalísticas da Unidade (DO/DE) 4.075  295  260
Pessoal envolvido em ações de suporte da Unidade (PR/DA/DF) 1.584  108  119
Total Geral 5.659  403  379 

 

4.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva 

Quadro A.4.2 – Situações que reduzem a força de trabalho 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de 

pessoas na situação 
em 31 de dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 48
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0
1.2. Exercício de Função de Confiança 37
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) Cedidos para cargo 

de administração sindical - Art. 543 da CLT 
11

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)  5
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  5
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 199
3.1. De oficio, no interesse da Administração 199
3.2. A pedido, a critério da Administração 0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 
0

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 0
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 0

4. Licença remunerada (4.1+4.2)  0
4.1. Doença em pessoa da família  0
4.2. Capacitação  0

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 24
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  0
5.2. Serviço militar 0
5.3. Atividade política 5
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5.4. Interesses particulares  8
5.5. Mandato classista 11

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 276
Fonte: Banco de dados do RHSin 

4.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas 

Quadro A.4.3 – Detalhamento Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas - Situação 
em 31.12.2011 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas 

Lotação Ingressos no 
exercício 

Egressos 
no 

exercícioAutorizada Efetiva 

1. Funções gratificadas 408 378 48 38 
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 408 378 48 38 

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)  408 378 48 38 
Fonte: Relatório STI/RHSin (Ano: 2011)  

 

4.1.4 Qualificação do Quadro de Pessoal segundo a Idade 

Quadro A.4.4 – Quantidade de Servidores por Faixa Etária – Situação em 31.12.2011 

Tipologias do Cargo 
Faixa Etária (anos) 

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

Funcionários contratados – CLT em exercicio na 
unidade 438 1.110 1.149 2.428  534

 

4.1.5 Qualificação do Quadro de Pessoal segundo a Escolaridade 

Quadro A.4.5 – Quantidade de Servidores por Nível de Escolaridade - Situação em 31.12.2011 

Tipologias do Cargo Nível de Escolaridade 
1 2  3  4  5 6 7 8 9 

Funcionários Contratados – CLT em exercício na 
Unidade 

0 138 365 334 2.589 2.036  150  43 4

LEGENDA 
Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 
- Não Classificada. 
Fonte: Banco de dados do RHsin 
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4.2 Composição do Quadro de Estagiários 
Quadro A.4.6 – Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 
(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior 100 100 0 0 169.893,55
1.1 Área Fim 68 68 (até abril) 0 0 54.365,94
1.2 Área Meio 32 32 (até abril) 0 0 115.527,61

2. Nível Médio 62 62 0 0 52.788,30
2.1 Área Fim 42 42 (até abril) 0 0 35.758,80
2.2 Área Meio 20 20 (até abril) 0 0 17.029,50

3. Total (1+2) 162 162 0 0 222.681,85
Fonte: Documentos contratuais 

 
4.3 Demonstração de Custos de Pessoal 

 
Quadro A.4.7 – Quadro de Custos de Pessoal 

Descrição: 2009 2010 2011 
Qtde Despesa 

R$x1000 
Qtde Despesa 

R$x1000 
Qtde Despesa 

R$x1000 

Funcionários Contratados 
– CLT em exercício na 
Unidade 

5.635 668.463 5.638 933.421 5.659 1.098.349 

Total Pessoal Próprio 5.635 668.463 5.638 933.421 5.659 1.098.349 
 

Descrição: 2009 2010 2011 
Qtde Despesa 

R$x1000 
Qtde Despesa 

R$x1000 
Qtde Despesa 

R$x1000 

Pessoal Requisitado em 
exercício na Unidade, com 
ônus 

11 1.906 15 2.688 
 

20 
 

4.799 

Pessoal Requisitado em 
exercício na Unidade, sem 
ônus 

0 0 0 0 0 0 

Total  11 1.906 15 2.688 20 4.799 
 

Descrição: 2009 2010 2011 
Qtde Despesa 

R$x1000 
Qtde Despesa 

R$x1000 
Qtde Despesa 

R$x1000 

Pessoal Cedido pela Unidade, 
com ônus 12 1.806 10 1.837 11 2.156 

Pessoal Cedido pela Unidade, 
sem ônus 47 13.343 45 14.104 37 13.712 

Total  59 15.149 55 15.941 48 15.868 
 

  



66 
 

 
Descrição: 2009 2010 2011 

Qtde Despesa 
R$x1000 

Qtde Despesa 
R$x1000 

Qtde Despesa 
R$x1000 

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

3.997 484.948 4.041 700.065 4.075 812.966

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

1.638 183.515 1.597 232.356 1.584 285.383

Total  5.635 668.463 5.638 933.421 5.659 1.098.349 
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4.4 Terceirização de mão de obra empregada 
4.4.1  Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva 

Quadro A.4.8 – 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 

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores 
contratados 

Sit. F M S Analfabetos 

Início Fim P C P C P C C 
2009 L O ASNE102009005000 85189540001-00 03/08/2009 04/02/2012 - 0 - 1 - 0 0 P 
2008 L O ASNE082008078000 86663100001-51 02/06/2008 01/06/2012 - 1 - 0 - 0 0 P 
2008 L O ASNE022008176000 87941710001-41 01/12/2008 20/11/2012 - 1 - 0 - 0 0 P 
2010 L O CTNE122010168000 109506550001-84 02/12/2010 02/12/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2009 L O CTNE022009124000 35761570001-58 11/01/2010 11/01/2012 - 2 - 0 - 0 0 A 
2010 L O CTNE022009114000 87941710001-41 08/04/2010 28/03/2012 - 2 - 0 - 0 0 A 
2010 L O CTNE022009115000 27940490001-99 03/05/2010 02/05/2012 - 2 - 0 - 0 0 A 
2007 L O CTNE122006278000 68551750001-67 12/02/2007 12/08/2012 - 2 - 0 - 0 0 P 
2008 L O ASNE022008116000 87941710001-41 18/08/2008 17/08/2012 - 2 - 0 - 0 0 P 
2010 L O CTNE012010350000 44143940001-85 23/09/2010 22/09/2012 - 2 - 0 - 0 0 A 
2009 L O ASNE092009049000 632329610001-41 01/04/2009 31/03/2013 - 2 - 0 - 0 0 P 
2008 L O ASNE082008049000 38078850001-23 09/05/2008 08/05/2013 - 1 - 1 - 0 0 P 
2011 L O CTNE032011201000 105571690001-09 10/08/2011 09/08/2013 - 0 - 2 - 0 0 A 
2011 L O CTNE022011057000 68861190001-90 15/08/2011 14/08/2013 - 1 - 1 - 0 0 A 
2010 L O ASNI012010267000 105571690001-09 27/10/2010 26/10/2012 - 0 - 3 - 0 0 P 
2010 V O CTNE032010208000 44588790001-70 09/11/2010 08/11/2012 - 2 - 2 - 0 0 A 
2011 V O ASNE012011940000 20815740001-67 28/11/2011 21/01/2012 - 4 - 0 - 0 0 A 
2011 V O ASNE012011941000 20815740001-67 28/11/2011 21/01/2012 - 4 - 0 - 0 0 A 
2011 V O ASNE010011067000 51654680001-50 01/12/2011 24/01/2012 - 4 - 0 - 0 0 P 
2011 V O ASNE010011069000 51654680001-50 01/12/2011 24/01/2012 - 4 - 0 - 0 0 P 
2011 V O ASNE010011070000 51654680001-50 01/12/2011 24/01/2012 - 4 - 0 - 0 0 P 
2011 V O ASNE010011071000 51654680001-50 01/12/2011 24/01/2012 - 4 - 0 - 0 0 P 
2011 V O ASNE010011072000 51654680001-50 01/12/2011 24/01/2012 - 4 - 0 - 0 0 P 
2008 V O CTNE922008186000 59378390001-74 04/07/2008 04/04/2012 - 1 - 3 - 0 0 P 
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2010 V O CTNE012010567000 420350970002-07 10/11/2010 10/05/2012 - 3 - 1 - 0 0 A 
2010 V O CTNI012010561000 56549190001-12 27/11/2010 27/05/2012 - 0 - 4 - 0 0 A 
2009 V O CTNE012009129000 49258560001-29 11/06/2009 06/06/2012 - 4 - 0 - 0 0 A 
2009 V O CTNI012009197000 34347770001-52 27/06/2009 27/06/2012 - 2 - 2 - 0 0 A 
2007 L O CTNE022007097000 68861190001-90 03/09/2007 02/09/2012 - 4 - 0 - 0 0 P 
2011 V O CTNE012011102000 49258560001-29 12/03/2011 11/09/2012 - 4 - 0 - 0 0 A 
2011 V O CTNI012011379000 80683070001-36 21/09/2011 20/09/2012 - 2 - 2 - 0 0 A 
2011 V O CTNE012011105000 420350970002-07 27/05/2011 27/11/2012 - 4 - 0 - 0 0 A 
2010 V O CTNE082010208000 59378390001-74 01/12/2010 30/11/2012 - 4 - 0 - 0 0 P 
2011 V O CTNE012011278000 56549190001-12 01/08/2011 28/01/2013 - 4 - 0 - 0 0 A 
2008 L O CTNE012008844000 44143940001-85 02/02/2009 03/02/2013 - 4 - 0 - 0 0 P 
2011 V O CTNE012011413000 80683070001-36 23/09/2011 23/03/2013 - 3 - 1 - 0 0 A 
2008 V O ASNE082008032000 94514280001-25 01/05/2008 30/04/2013 - 0 - 4 - 0 0 P 
2011 V O ASNE010011068000 51654680001-50 01/12/2011 11/10/2013 - 4 - 0 - 0 0 P 
2010 V O CTNE122009182000 120660150001-31 25/03/2010 25/03/2014 - 2 - 2 - 0 0 P 
2007 V O CTNE122007040000 120660150001-31 06/04/2007 06/04/2012 - 0 - 5 - 0 0 P 
2010 L O CTNE012010042000 91851790001-73 03/05/2010 02/05/2012 - 3 - 2 - 0 0 P 
2008 L O CTNE022008081000 87941710001-41 07/07/2008 06/07/2012 - 5 - 0 - 0 0 P 
2010 L O CTNE022010039000 35761570001-58 07/01/2011 06/01/2013 - 5 - 0 - 0 0 A 
2007 L O ASNE122007275000 68861190001-90 24/01/2008 24/01/2013 - 5 - 0 - 0 0 P 
2011 L O CTNE012010868000 105571690001-09 04/04/2011 04/04/2013 - 5 - 0 - 0 0 A 
2010 L O CTNE032010165000 105571690001-09 23/08/2010 12/08/2012 - 5 - 1 - 0 0 A 
2011 L O CTNE082011178000 235859790001-02 02/01/2012 01/01/2014 - 6 - 0 - 0 0 A 
2007 L O CTNI922006544000 241269480001-56 03/03/2007 01/03/2012 - 2 - 6 - 0 0 P 
2010 L O CTNE012010144000 105571690001-09 01/07/2010 30/06/2012 - 4 - 3 - 0 0 A 
2008 L O CTNE010007215000 4002470001-03 01/07/2008 30/06/2012 - 4 - 3 - 0 0 P 
2010 L O CTNE022009319000 68861190001-90 22/06/2010 21/06/2012 - 8 - 0 - 0 0 A 
2008 V O CTNE082008106000 869605980001-86 01/07/2008 30/06/2012 - 8 - 0 - 0 0 P 
2011 L O CTNE012011243000 105571690001-09 14/07/2011 13/07/2012 - 8 - 0 - 0 0 A 
2007 L O CTNE122006278200 68551750001-67 12/02/2007 12/08/2012 - 7 - 1 - 0 0 A 
2010 V O CTNE082010124000 62638490001-34 01/10/2010 30/09/2012 - 6 - 2 - 0 0 P 
2010 L O CTNE022010101000 27940490001-99 06/12/2010 25/11/2012 - 8 - 0 - 0 0 A 
2011 V O CTNE122011034000 106748190001-98 03/05/2011 03/05/2013 - 0 - 8 - 0 0 A 
2011 V O CTNE922011039000 95436830001-06 22/06/2011 22/06/2013 - 1 - 7 - 0 0 A 
2009 V O CTNE032009079000 163304090001-06 06/07/2009 08/11/2012 - 4 - 5 - 0 0 A 
2009 L O CTNI012009014000 68861190001-90 18/08/2009 17/08/2012 - 10 - 0 - 0 0 P 
2009 L O CTNE012009600000 89592660001-78 04/01/2010 04/01/2012 - 5 - 0 - 1 6 A 
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2010 L O CTNE012010085000 44143940001-85 02/06/2010 01/06/2012 - 6 - 5 - 0 0 P 
2007 L O CTNE122006278100 68551750001-67 12/02/2007 12/08/2012 - 6 - 5 - 0 0 P 
2008 L O CTNE022008111000 35761570001-58 01/09/2008 31/08/2012 - 8 - 3 - 0 0 P 
2011 L O CTNE092011335000 341751250001-74 26/09/2011 25/09/2012 - 11 - 0 - 0 0 A 
2009 L O CTNE022009120000 87941710001-41 16/11/2009 16/11/2013 - 9 - 1 - 0 1 P 
2008 L O CTNE022008053000 87941710001-41 21/07/2008 30/06/2012 - 12 - 0 - 0 0 P 
2010 V O CTNI012010591000 107026840001-27 05/01/2011 05/07/2012 - 0 - 12 - 0 0 A 
2008 L O CTNE082008255000 235859790001-02 01/10/2008 30/09/2012 - 12 - 0 - 0 0 P 
2010 V O CTNI012010580000 80683070001-36 01/12/2010 30/11/2012 - 7 - 5 - 0 0 P 
2011 L O CTNI012011551000 89592660001-78 01/12/2011 30/11/2012 - 10 - 2 - 0 0 A 
2008 L O CTNE122008108000 68861190001-90 01/12/2008 01/12/2012 - 12 - 0 - 0 0 A 
2010 L O CTNE122010006000 68551750001-67 28/10/2010 30/06/2012 - 15 - 0 - 0 0 A 
2011 L O CTNE012011491000 129397620001-37 19/09/2011 18/09/2012 - 12 - 1 - 0 3 A 
2011 V O CTNE010010114000 80683070001-36 08/05/2011 08/10/2012 - 9 - 7 - 0 0 A 
2010 L O CTNE922010398000 80920160001-83 16/12/2010 16/12/2012 - 17 - 0 - 0 0 A 
2009 L O CTNE922009004000 128486440001-13 06/05/2009 06/05/2012 - 11 - 3 - 1 3 P 
2010 L O CTNE022009162000 80920160001-83 08/02/2010 08/02/2014 - 16 - 1 - 0 0 P 
2011 V O CTNE082011157000 869605980001-86 01/11/2011 31/10/2012 - 12 - 6 - 0 0 A 
2010 L O CTNE012009874000 93012990001-99 11/01/2010 11/01/2012 - 16 - 2 - 0 2 P 
2010 V O CTNE092010045000 34347770001-52 06/06/2010 05/06/2012 - 0 - 20 - 0 0 P 
2010 V O CTNE082010128000 869605980001-86 01/10/2010 30/09/2012 - 20 - 0 - 0 0 P 
2011 V O CTNE082011153000 869605980001-86 01/11/2011 31/10/2012 - 8 - 12 - 0 0 A 
2010 L O CTNE012010325000 68861190001-90 03/11/2010 02/11/2012 - 17 - 4 - 0 0 P 
2011 L O CTNE082010212000 38078850001-23 01/04/2011 31/03/2013 - 14 - 8 - 0 0 A 
2011 L O CTNE922011010000 89359320001-38 01/08/2011 01/08/2013 - 19 - 4 - 0 0 A 
2011 V O CTNE012011445000 118668010001-50 04/11/2011 03/11/2012 - 24 - 0 - 0 0 A 
2011 V O CTNE922010348000 55542200001-80 01/04/2011 01/10/2013 - 4 - 20 - 0 0 A 
2009 V O CTNE922009084000 18738150001-48 20/07/2009 20/07/2014 - 13 - 11 - 0 0 A 
2010 L O CTNI922009428000 68861190001-90 01/03/2010 01/09/2012 - 12 - 14 - 0 0 P 
2009 V O CTNE922009413000 21418230001-62 07/12/2009 07/06/2012 - 15 - 11 - 0 0 A 
2010 L O CTNE012010352000 89592660001-78 23/11/2010 22/11/2012 - 22 - 2 - 0 2 P 
2010 V O CTNE032010074000 49449750001-29 02/06/2010 22/05/2012 - 28 - 0 - 0 0 A 
2011 L O CTNE922011028000 89592660001-78 27/04/2011 27/04/2013 - 31 - 2 - 1 0 A 
2011 L O CTNE092011252000 89592660001-78 12/09/2011 08/06/2012 - 18 - 17 - 0 0 A 
2010 L O CTNE012010575000 120706420001-46 08/11/2010 28/10/2012 - 28 - 7 - 0 0 P 
2006 L O CTNE922006099000 235859790001-02 02/01/2007 02/04/2012 - 33 - 5 - 0 0 P 
2010 V O CTNE922010381000 124988610001-20 30/12/2010 30/06/2012 - 24 - 16 - 0 0 A 
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2011 V O CTNE922010482000 49258560001-29 14/01/2011 14/07/2012 - 20 - 20 - 0 0 A 
2011 L O CTNE922010416000 241269480001-56 20/01/2011 20/01/2013 - 29 - 21 - 0 0 A 
2011 L O CTNE922011497000 88148000001-58 10/10/2011 10/04/2012 - 30 - 22 - 0 0 A 
2010 V O CTNI922010124000 120660150001-31 26/09/2010 26/09/2012 - 23 - 30 - 0 0 A 
2010 V O CTNE092010450000 80683070002-17 04/10/2010 23/09/2012 - 51 - 3 - 0 0 P 
2010 L O CTNE922009157000 4002470001-03 01/03/2010 28/02/2014 - 30 - 31 - 0 0 P 
2011 L O CTNE922010563000 343110190001-70 01/08/2011 01/08/2013 - 96 - 1 - 0 2 A 
2011 V O CTNE922011022000 420350970001-18 20/04/2011 20/10/2012 - 46 - 41 - 1 0 A 
2011 L O CTNE922010563000 343110190001-70 01/08/2011 01/08/2013 - 99 - 2 - 0 1 A 
2011 V O CTNE922010318000 968233980001-35 07/08/2011 07/08/2013 - 6 - 114 - 0 0 A 
2011 V O CTNE922010318000 968233980001-35 07/08/2011 07/08/2013 - 6 - 114 - 0 0 A 
2007 V O CTNI922006876000 81659460001-10 01/07/2007 17/06/2012 - 45 - 101 - 0 0 A 
2011 V O ASNE012011897000 107026840001-27 01/11/2011 15/01/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2008 L O ASNE022008177000 4002470001-03 15/12/2008 05/12/2012 - 1 - 0 - 0 0 P 

Observações: 01) Quando das contratações de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva, a Chesf não prevê quantitativo de pessoas, conforme orientação da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA No 02, de 30 de abril de 2008;  02) Foi inserida uma coluna "Analfabetos" em Nivel de Escolaridade;  

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: Levantamento de dados primários por meio de relatórios do GEF nº 9319745, 9319795 e 9319DAC, com complementação respondida pelos administradores dos 
contratos, em questionário. 
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4.4.2  Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos 

Quadro A.4.9 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
Unidade Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
UG/Gestão: CNPJ: 

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 Analfabetos 
Início Fim P C P C P C C 

2010 4 O CTNI032009514000 76540410001-40 08/03/2010 07/03/2012 - 0 - 1 - 0 0 A 
2011 11 O CTNI922010030200 91685780001-26 16/11/2011 16/02/2012 - 4 - 3 - 1 0 A 
2010 4 O CTNE922008548000 21837440001-14 08/03/2010 05/06/2012 - 3 - 7 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE032010010000 76540410001-40 16/06/2010 15/06/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2007 5 O CTNE922007002000 16457380005-00 26/06/2007 26/06/2012 - 0 - 1 - 5 0 A 
2009 4 O CTNE922009322000 86032380001-13 05/01/2010 30/06/2012 - 6 - 0 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE922010143000 90691220001-09 01/10/2010 01/10/2012 - 4 - 1 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE922009685000 15595100001-66 01/01/2011 01/01/2013 - 5 - 23 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE922010052000 89592660001-78 01/01/2011 01/01/2013 - 3 - 12 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE922011133000 46899710001-41 01/11/2011 01/11/2013 - 0 - 16 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE032011358000 76540410001-40 08/12/2011 07/12/2013 - 1 - 1 - 0 0 A 
2011 4 O ASNI032011251000 60853610001-64 13/07/2011 13/01/2012 - 0 - 1 - 0 0 A 
2011 10 O CTNI012011376000 22168760001-03 08/07/2011 06/09/2011 - 3 - 4 - 0 0 A 
2010 6 O ASNE012010465000 93012990001-99 18/10/2010 18/10/2011 - 1 - 0 - 0 0 A 
2011 6 O ASNE012011925000 120354970001-62 28/11/2011 26/02/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2010 14 O ASNE092010417000 87941710001-41 01/12/2010 01/12/2011 - 0 - 0 - 1 0 A 
2011 4 O CTNE122010238400 93736000001-70 21/04/2011 21/04/2012 - 0 - 1 - 0 0 A 
2007 4 O CTNE012007132000 49805890001-92 23/05/2007 21/05/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE032010010000 76540410001-40 16/06/2010 15/06/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2009 14 O ASNE032009252000 163642750001-44 03/11/2009 01/03/2012 - 0 - 1 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE012011242000 43075140001-45 05/07/2011 04/07/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2011 14 O ASNE012011321000 129397620001-37 02/06/2011 02/04/2012 - 0 - 1 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE082011004000 123366430001-90 02/05/2011 11/05/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2010 8 O CTNE032010070000 967092090001-06 05/07/2010 04/07/2012 - 0 - 1 - 0 0 A 
2011 4 O CTNI092011387000 70115180001-70 24/10/2011 23/10/2012 - 0 - 1 - 0 0 A 
2011 14 O ASNE922011278000 93012990001-99 01/09/2011 27/06/2012 - 0 - 1 - 0 0 A 
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2010 4 O CTNE012010298000 49805890001-92 06/12/2010 05/12/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2010 11 O ASNE032010207000 87388670001-50 01/09/2010 21/08/2012 - 1 - 1 - 0 0 A 
2007 4 O CTNE012007772000 90691220001-09 12/12/2007 10/12/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE082010181000 87381510001-53 03/01/2011 02/01/2013 - 0 - 1 - 0 0 A 
2008 14 O ASNE022008151000 87941710001-41 11/09/2008 31/08/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2011 14 O ASNE022010295000 93012990001-99 14/02/2011 03/02/2013 - 1 - 0 - 0 0 A 
2011 7 O ASNE082011006000 79816910001-09 20/05/2011 19/05/2013 - 0 - 1 - 0 0 A 
2009 5 O CTNE922009369000 13870400001-09 02/10/2009 01/10/2013 - 0 - 0 - 1 0 A 
2011 14 O ASNE922011276000 104228510001-86 03/10/2011 02/10/2013 - 0 - 1 - 0 0 A 
2011 14 O ASNE922011136000 68861190001-90 01/05/2011 27/11/2011 - 0 - 1 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE022010302000 40343590001-30 15/08/2011 14/10/2011 - 11 - 4 - 0 0 A 
2009 4 O ASNE922009333000 30601730001-93 14/10/2009 14/10/2011 - 0 - 2 - 0 0 A 
2011 14 O ASNE012011889000 135313030001-82 25/10/2011 23/03/2012 - 1 - 1 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE122010238300 120706420001-46 25/04/2011 25/04/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE122010238100 123366430001-90 04/05/2011 04/05/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE122010238200 87381510001-53 04/05/2011 04/05/2012 - 1 - 1 - 0 0 A 
2009 6 O ASNE012009071000 87941710001-41 01/06/2009 31/05/2012 - 1 - 1 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE122011016000 93736000001-70 08/06/2011 08/06/2012 - 1 - 1 - 0 0 A 
2011 14 O ASNI012011991000 143463130001-00 22/12/2011 20/02/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE122010238000 102955150001-10 10/07/2011 10/07/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2010 6 O CTNE032010219000 76540410001-40 16/08/2010 15/08/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE092009646000 92052640001-56 14/04/2010 13/04/2012 - 1 - 0 - 0 0 A 
2011 7 O ASNE012011190000 93012990001-99 12/09/2011 12/09/2012 - 0 - 1 - 1 0 A 
2010 4 O CTNE082010100000 42396910001-31 16/09/2010 15/09/2012 - 1 - 1 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE012011308000 105571690001-09 17/10/2011 16/10/2012 - 2 - 0 - 0 0 A 
2010 11 O CTNE092010257100 114715470001-91 18/10/2010 17/10/2012 - 0 - 3 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE032010261000 76540410001-40 03/11/2010 02/11/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2009 10 O CTNE922009011000 58305210001-90 10/08/2009 10/08/2012 - 2 - 0 - 0 0 A 
2011 4 O CTNI082011089000 87381510001-53 01/12/2011 30/11/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2010 8 O CTNE012010613000 60843020001-71 06/12/2010 05/12/2012 - 0 - 1 - 1 0 A 
2010 14 O ASNE922010056000 68861190001-90 02/08/2010 02/08/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2011 14 O CTNE922011017000 112220080001-19 21/03/2011 21/03/2013 - 0 - 3 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE922010527000 264780160001-06 27/06/2011 27/06/2013 - 1 - 1 - 3 0 A 
2011 4 O CTNE012011414000 18768000001-33 09/09/2011 08/09/2013 - 0 - 2 - 0 0 A 
2011 7 O CTNE012011431000 120354970001-62 19/09/2011 18/09/2013 - 0 - 2 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE032011152000 60771210001-18 01/08/2011 21/07/2013 - 0 - 4 - 0 0 A 
2011 10 O CTNE032011358000 76540410001-40 08/12/2011 07/12/2013 - 1 - 1 - 0 0 A 
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2010 14 O ASNE012010171000 93012990001-99 12/08/2010 24/03/2012 - 0 - 1 - 1 0 A 
2011 10 O ASNE922011550000 123366430001-90 02/04/2012 30/01/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 
2009 4 O CTNE092009488000 30601730001-93 13/01/2010 13/01/2012 - 3 - 0 - 0 0 A 
2007 4 O CTNE092007381100 70115180001-70 06/12/2007 04/03/2012 - 1 - 2 - 0 0 A 
2011 10 O ASNE922011715000 104228510001-86 02/01/2012 01/04/2012 - 1 - 2 - 0 0 A 
2008 4 O CTNI012008072000 10460570001-94 03/06/2008 02/06/2012 - 1 - 2 - 0 0 A 
2011 14 O ASNE012011879000 143463130001-00 16/11/2011 14/02/2012 - 0 - 2 - 1 0 A 
2010 4 O CTNE092010084000 30601730001-93 29/07/2010 28/07/2012 - 3 - 0 - 0 0 A 
2009 11 O ASNE012009277000 85853000001-91 03/08/2009 03/08/2012 - 3 - 0 - 0 0 A 
2007 11 O CTNE122007130000 71117450001-77 10/09/2007 10/09/2012 - 3 - 0 - 0 0 A 
2010 4 O CTNI922010045000 4373110001-12 03/11/2010 03/11/2012 - 2 - 14 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE032011375000 341751250001-74 19/12/2011 15/08/2012 - 3 - 1 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE092010315000 82793990001-01 05/12/2010 04/12/2012 - 1 - 2 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE092010451000 76540410001-40 05/12/2010 04/12/2012 - 2 - 1 - 0 0 A 
2010 11 O CTNE032010314000 23898740001-08 19/10/2010 08/10/2012 - 0 - 3 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE092011004000 82793990001-01 18/04/2011 17/04/2013 - 1 - 2 - 0 0 A 
2011 7 O CTNE012011368000 120354970001-62 12/09/2011 11/09/2013 - 0 - 3 - 0 0 A 
2008 2 O CTNE922007739000 69146550001-51 22/02/2008 23/02/2012 - 3 - 1 - 0 0 A 
2011 14 O ASNE012011117000 44143940001-85 18/07/2011 17/07/2012 - 2 - 2 - 0 0 A 
2010 9 O CTNE092010350000 34347770001-52 03/12/2010 02/12/2012 - 0 - 4 - 0 0 A 
2010 11 O CTNE032010244000 56835090001-08 18/08/2010 07/08/2012 - 0 - 5 - 0 0 A 
2011 14 O CTNE922011112000 93012990001-99 30/05/2011 30/05/2013 - 0 - 4 - 0 0 A 
2011 2 O CTNE922011141000 420350970002-07 01/09/2011 21/08/2013 - 0 - 4 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE092011228000 135313030001-82 26/08/2011 25/08/2013 - 0 - 4 - 0 0 A 
2011 11 O ASNE022011075000 36893470001-81 03/10/2011 22/09/2013 - 0 - 4 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE922011194000 16979230001-07 02/09/2011 02/09/2015 - 4 - 1 - 1 0 A 
2008 4 O CTNE012008603000 87941710001-41 12/11/2008 06/01/2012 - 0 - 5 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE012009771000 109714510001-20 18/02/2010 18/02/2012 - 2 - 3 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE012011013000 90691220001-09 19/05/2011 18/05/2012 - 0 - 5 - 0 0 A 
2010 4 O CTNE012010213000 12362790001-70 14/06/2010 13/06/2012 - 0 - 5 - 0 0 A 
2007 4 O CTNI012007119000 21837440001-14 02/07/2007 01/07/2012 - 2 - 0 - 3 0 A 
2011 4 O CTNE012011081000 18768000001-33 06/07/2011 05/07/2012 - 3 - 2 - 0 0 A 
2011 4 O CTNI082011071000 69331610001-14 13/07/2011 07/07/2012 - 1 - 4 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE922010529000 16979230001-07 04/07/2011 28/06/2012 - 6 - 0 - 1 1 A 
2009 4 O CTNI012009682000 89592660001-78 01/01/2010 31/12/2012 - 5 - 0 - 0 0 A 
2010 4 O CTNI012010343000 58922440001-40 24/09/2010 23/09/2012 - 4 - 1 - 0 0 A 
2007 8 O CTNE922007488000 63513960001-06 15/01/2008 16/01/2013 - 0 - 5 - 0 0 A 
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2008 4 O CTNE012008533000 49805890001-92 19/01/2009 18/01/2013 - 5 - 0 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE032011377000 35126460001-46 10/02/2012 09/02/2013 - 3 - 3 - 0 0 A 
2009 4 O ASNE122008202000 82793990001-01 16/02/2009 16/02/2012 - 4 - 2 - 0 0 A 
2010 10 O CTNE922010161100 21106500001-15 19/08/2010 19/08/2012 - 7 - 0 - 0 0 A 
2010 10 O CTNE922010349000 9769140001-92 02/12/2010 02/12/2012 - 2 - 4 - 0 0 A 
2011 9 O CTNE082011214000 35919370001-77 01/12/2011 30/11/2013 - 0 - 7 - 0 0 A 
2011 11 O CTNE032011349000 76540410001-40 12/12/2011 11/12/2013 - 3 - 4 - 0 0 A 
2008 4 O CTNE092008045000 12033830001-68 07/04/2008 06/04/2012 - 6 - 1 - 0 0 A 
2009 11 O CTNE922009012000 411161380001-38 15/05/2009 15/05/2013 - 6 - 1 - 0 0 A 
2007 11 O ASNE122006275000 68551750001-67 22/01/2007 22/01/2012 - 5 - 3 - 0 0 A 
2010 11 O CTNE010009048000 632329610001-41 10/08/2010 09/08/2012 - 7 - 0 - 1 0 A 
2010 11 O CTNE922010161000 21106500001-15 17/08/2010 17/08/2012 - 2 - 9 - 0 0 A 
2009 14 O CTNE922009316000 68861190001-90 01/10/2009 01/10/2012 - 0 - 8 - 0 0 A 
2007 11 O CTNE012007786000 68861190001-90 17/12/2007 16/12/2012 - 8 - 0 - 0 0 A 
2009 7 O CTNE922009408000 70825320001-64 01/03/2010 01/03/2014 - 0 - 8 - 1 0 A 
2009 11 O CTNE012009008000 4002470001-03 25/05/2009 24/05/2012 - 10 - 1 - 0 0 A 
2011 7 O CTNE012011990000 29204930001-03 13/01/2012 12/01/2014 - 5 - 4 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE012010952000 76540410001-40 27/07/2011 26/07/2012 - 0 - 10 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE012011380000 90691220001-09 17/09/2011 16/09/2012 - 0 - 10 - 0 0 A 
2008 4 O CTNI922008343000 4373110001-12 01/12/2008 29/11/2012 - 0 - 9 - 1 0 A 
2011 11 O CTNE010010067000 89592660001-78 23/05/2011 22/05/2013 - 8 - 1 - 0 1 A 
2011 11 O CTNE012011366000 120354970001-62 24/10/2011 23/10/2012 - 10 - 0 - 0 1 A 
2011 11 O CTNE012011354000 632329610001-41 04/01/2012 03/01/2014 - 9 - 2 - 0 0 A 
2010 11 O CTNE122009115000 71771440001-67 11/02/2010 11/02/2012 - 12 - 0 - 0 0 A 
2010 6 O CTNE922010040000 71771900001-66 02/06/2010 02/06/2012 - 6 - 7 - 0 1 A 
2011 11 O CTNE092010626000 89592660001-78 01/04/2011 31/03/2013 - 11 - 2 - 0 0 A 
2006 11 O CTNE012006507000 4002470001-03 27/09/2006 24/01/2011 - 14 - 0 - 0 0 A 
2009 11 O CTNE082009182000 35761570001-58 07/12/2009 31/03/2012 - 9 - 6 - 0 0 A 
2009 11 O CTNI012009164000 91685780001-26 07/07/2009 06/07/2012 - 16 - 1 - 0 0 A 
2010 11 O CTNE012010349000 120706420001-46 26/01/2011 25/01/2013 - 10 - 1 - 0 3 A 
2011 4 O CTNE082010245000 123366430001-90 01/05/2011 30/04/2013 - 7 - 7 - 0 0 A 
2010 6 O CTNE012010731000 93012990001-99 06/01/2011 06/01/2012 - 10 - 3 - 1 0 A 
2009 11 O CTNE122008237100 24097750001-40 12/08/2009 12/08/2012 - 15 - 0 - 0 0 A 
2010 11 O CTNE122010122000 4002470001-03 14/09/2010 14/09/2012 - 15 - 0 - 0 0 A 
2011 14 O CTNE922011151000 30538580001-02 13/09/2011 13/09/2013 - 0 - 13 - 4 0 A 
2011 4 O CTNE922011133000 46899710001-41 01/11/2011 01/11/2013 - 11 - 5 - 0 0 A 
2009 14 O CTNE922009132000 105132200001-72 04/01/2010 04/01/2014 - 0 - 13 - 4 0 A 
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2010 11 O CTNE922009393000 406104200001-04 22/02/2010 22/05/2012 - 13 - 6 - 0 0 A 
2009 10 O CTNE922008525000 408732340001-68 02/02/2009 02/02/2013 - 0 - 15 - 5 0 A 
2010 11 O CTNE032010421000 10255560001-03 12/01/2011 07/01/2012 - 11 - 9 - 0 0 A 
2009 11 O CTNE012009257000 4002470001-03 01/09/2009 31/08/2012 - 27 - 10 - 0 2 A 
2010 11 O CTNE922010025000 68861190001-90 01/07/2010 27/02/2012 - 42 - 0 - 0 4 A 
2011 4 O CTNI012011113000 91685780001-26 04/10/2011 02/01/2012 - 2 - 0 - 0 0 A 
2011 4 O CTNE092011007000 90691220001-09 16/05/2011 10/05/2012 - 2 - 5 - 0 0 A 
2008 4 O CTNI922008091000 2004170001-06 12/05/2008 11/05/2012 - 1 - 1 - 0 0 A 
2007 4 O CTNE922006799000 15595100001-66 01/08/2007 31/07/2012 - 15 - 7 - 0 0 A 
2008 5 O CTNE922008333000 7107990001-00 01/09/2008 01/09/2012 - 0 - 0 - 2 0 A 
2009 7 O CTNE922009228000 70825320001-64 09/09/2009 09/09/2012 - 4 - 0 - 0 0 A 
2008 5 O CTNE922008506000 25277380001-37 02/02/2009 01/02/2013 - 0 - 0 - 1 0 A 
2009 11 O CTNE922009351000 35761570001-58 16/10/2009 15/10/2013 - 0 - 7 - 0 0 A 
2011 14 O ASNE012011311000 129397620001-37 23/05/2011 14/01/2012 - 0 - 2 - 0 0 A 

Observações: 01) Quando das contratações em questão, a Chesf não prevê quantitativo de pessoas, conforme orientação da INSTRUÇÃO NORMATIVA No 02, de 30 de abril de 2008;  02) Foi inserida uma coluna 
"Analfabetos" em Nivel de Escolaridade;  

LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Área: Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
1. Conservação e Limpeza; Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
2. Segurança; Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 
3. Vigilância; 
4. Transportes; 
5. Informática; 
6. Copeiragem; 
7. Recepção; 
8. Reprografia; 
9. Telecomunicações; 
10. Manutenção de bens móvies 
11. Manutenção de bens imóveis 
12. Brigadistas 
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
14. Outras   
Fonte: Levantamento de dados primários por meio de relatórios do GEF nº 9319745, 9319795 e 9319DAC, com complementação respondida pelos administradores dos contratos, em 
questionário. 
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4.5 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos 
 
4.5.1 Horas de Treinamento por Empregado  

 
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: 85,60 horas. 
Indicador com resultado satisfatório, com 107% de realização em relação à meta (80 horas). 
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 o do dia 31 de dezembro do exercício anterior.  
 
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:  
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Não se aplica.  
 
 
4.5.2 Investimento em Treinamento por Empregado  

 
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$ 1.629,70.  
Indicador com resultado satisfatório, com 105,2% de realização em relação à meta (R$ 1.548,61). 
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 o do dia 31 de dezembro do exercício anterior. 
 
 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: 
Não se aplica. 
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h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: 
Não se aplica.  
 

4.5.3 Variação da Remuneração Média dos empregados por Escolaridade   

 

 
  
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. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 6,81% 
Podemos observar em 2011 uma redução da tendência de crescimento do índice, passando para 
6,81%. Tal resultado pode ser justificado pelo desligamento de empregados através da finalização 
do PDVP (Plano de Desligamento Voluntário Programado) em fevereiro de 2011. Outro fator a ser 
considerado foi a reposição deste efetivo através da contratação de empregados nos níveis iniciais 
da Tabela Salarial. Para o exercício 2011, não havia processos corporativos de impacto salarial 
planejados, que justificassem o estabelecimento de meta.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

NIV. FUNDAMENTAL 9,06 10,94 10,00 9,94 14,62 8,79

NIV. MÉDIO 9,24 11,83 10,79 14,61 21,28 5,94

NIV. SUPERIOR 7,16 14,98 7,81 12,22 22,12 1,79

% Geral 9,29 13,11 10,80 14,22 22,12 6,81

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

%
 V
ar
ia
çã
o 
A
nu

al

Variação da Remuneração Média 2007 a 2011



79 
 

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. 
 
4.5.4 Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho  

 
Utilidade: 
Permitir a avaliação da eficácia das ações de segurança no trabalho, contribuindo para a 
conscientização da importância dessas ações. 
 
Tipo: 
Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor, melhor. 
 
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. 
 
Método de Aferição: 
Registro e contabilização dos acidentes de trabalho pelo sistema de informação criado pela área de 
Segurança do Trabalho. 
 
Área Responsável pelo Cálculo e/ou Medição: 
Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Divisão de Engenharia de 
Segurança do Trabalho 
Resultado do Indicador no Exercício: 2,28 
Indicador com resultado muito satisfatório, em função das ações prevencionistas realizadas ao 
longo do ano, tais como: campanhas, inspeções, auditoria, monitoramento/tratamento de acidentes e 
incidentes (quase acidentes), monitoramento biopsicossocial e programa de ergonomia. 
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Descrição das Disfunções Estruturais ou Situacionais que Impactaram o Resultado Obtido neste 
Indicador: 
 Não se aplica. 
 
Descrição das Principais Medidas Implementadas e/ou a Implementar para Tratar as Causas de 
Insucesso e seus Responsáveis: Não se aplica. 
 

4.5.5 Taxa de Gravidade de Acidentes do Trabalho  

 
 
a) Utilidade: 

Permitir a avaliação da eficácia das ações de segurança no trabalho, contribuindo para a 
conscientização da importância dessas ações. 

 
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 a 
quantidade de homens x horas em exposição ao risco no período. 

 
d) Método de Aferição: 

Registro e contabilização dos acidentes de trabalho pelo sistema de informação criado pela área 
de Segurança do Trabalho. 

 
e) Área Responsável pelo Cálculo e/ou Medição: 

Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Divisão de Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

 
f) Resultado do Indicador no Exercício: 59 

Indicador com resultado muito satisfatório, em função das ações prevencionistas realizadas ao 
longo do ano, tais como: campanhas, inspeções, auditoria, monitoramento/tratamento de 
acidentes e incidentes (quase acidentes), monitoramento biopsicossocial e programa de 
ergonomia. 
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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. 

 

4.5.6 Índice de Realização do Exame Médico Periódico DABT 

 

Percentual de Realização – EMP (2008 - 2011) 

 

 
 

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-se os empregados cedidos sem ônus e os admitidos há menos 
de um ano. 
 
 
d) Método de aferição: 
Controle da realização dos exames médicos periódicos pelo sistema RHSin – Módulo de Medicina 
do Trabalho. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 
Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Divisão de Saúde e Bem-estar no 
Trabalho. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 99,08% 

98,69%

97,16%

98,21%

99,08%

2008 2009 2010 2011
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Indicador com resultado bastante satisfatório, pois houve um aumento no percentual de empregados 
que concluíram seus exames médicos periódicos, em relação ao ano anterior, passando de 98,21% 
para 99,08% superando a meta empresarial. 
 
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 
 

4.5.7 Índice de Absenteísmo  

 

 
 

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 empregados da unidade analisada 
multiplicada pela média de dias úteis no mês. 

 
d) Método de aferição: 

Emissão de relatórios específicos gerados pelo sistema 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: 1,70 
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Indicador com resultado abaixo do limite de tolerância para o período, que foi de 1,88. 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador:  
O resultado continua sendo impactado pelas licenças médicas que representaram 89% das 
ausências. Registra-se, no entanto, que o decréscimo foi fortemente influenciado por uma 
melhor gestão sobre o absenteísmo doença.  

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

insucesso e seus responsáveis:   
• Ampliação da academia de ginástica nas regionais através de convênio com academias ou 

construção de prédios próprios, conforme demanda; 
• Análise e melhoria dos postos de trabalho por meio do Comitê de Ergonomia da Chesf; 
• Acompanhamento médico/psicológico com os empregados com maiores índices de absenteísmo 

doença; 
• Ampliação do número de atendimentos de fisioterapia na Empresa; 
• Intervenção psicossocial nas áreas de maior índice de absenteísmo doença; 
• Ampliação do quadro de médicos do trabalho; 
• Ginástica laboral especial, uma ação corretiva para empregados com diagnósticos de doenças 

osteomusculares; 
• Ações Sócio-educativas. 

 
 
4.5.8 Rotatividade  

 
 
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 avaliar os reflexos da movimentação de 
pessoal na produção, no clima organizacional, relacionamento interpessoal e suas causas 
determinantes. 
 

0,55

2,86 3,18

2,47

7,16

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011

Índice de Rotatividade de Pessoal     
Periodo 2007 - 2011



84 
 

c) Fórmula de cálculo: 
O índice de rotatividade de pessoal é medido pela soma de empregados admitidos e desligados (na 
Empresa) no período, dividido pelo dobro do efetivo médio de pessoal do período. 
 
d) Método de aferição: 
Contabilização do quantitativo de empregados admitidos, desligados e efetivo médio no período. 
 
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: 7,16. 
Indicador com resultado satisfatório. 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador:  
O Índice apresentado no indicador sofreu impacto de saídas de empregados através de Plano de 
Desligamento Voluntário - PDVP e admissões de novos empregados através de concurso público, 
ambos em quantidades superiores às ocorridas normalmente. 
 
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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h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis: Nas ações relativas à Fachesf, a  Chesf tem um acordo com a Fachesf 
de forma que esta arca com as eventuais despesas da condenação  
 
4.5.10 Aposentadoria versus reposição do quadro  
A Chesf não tem monitorado a ocorrência de desligamento por aposentados versus reposição do 
quadro. 
 
4.6 Análise Crítica sobre a Situação dos Recursos Humanos  
 
A Chesf vem focando o provimento, a preparação e a renovação do seu quadro de profissionais para 
responder aos desafios do ambiente competitivo e do marco regulatório do setor elétrico, bem 
como, para responder às diretrizes estratégicas emanadas pela holding, Eletrobras.  
 
Para o quadro de pessoal de 5.659 empregados em dezembro de 2011, a Empresa vem investindo de 
forma contínua e significativa, alinhando os programas e ações de educação corporativa às 
necessidades empresariais e ao desenvolvimento dos empregados.  
 
Tendo em vista a diretriz da Eletrobras de unificação das políticas e práticas de Gestão de Pessoas 
das Empresas do Sistema, em 2010, foi implantado o novo Plano de Carreira e Remuneração – PCR 
que, baseado no modelo de gestão por competências, se caracteriza por integrar os diversos 
processos da Gestão de Pessoas. Estes processos passam a funcionar de forma articulada, de modo a 
oferecer possibilidade de carreira e a reconhecer o empregado que investe no seu desenvolvimento e 
que, ao mesmo tempo, agrega valor à Companhia. Em continuidade ao movimento de unificação 
das políticas e práticas de gestão de pessoas, em 2011, foi implantado, na Chesf, o Sistema de 
Gestão do Desempenho – SGD, processo sistematizado de planejamento, acompanhamento e 
avaliação do desempenho de cada empregado, com foco na avaliação de competências e resultados.  
 
A Chesf atua de forma integrada nas questões de saúde e engenharia de segurança no trabalho. No 
segmento de saúde ocupacional, além das exigências legais, anualmente, executa ações do Plano 
Corporativo de Saúde e Qualidade de Vida. E, no segmento de segurança no trabalho, a Empresa 
implantou, em área piloto, a Norma OHSAS 18001 (Ocupational Health Safety Assessment Series – 
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional).  
 
A política de gestão de pessoas contempla um amplo elenco de benefícios, quais sejam, o Plano de 
Assistência Patronal - PAP, através da rede credenciada de instituições e profissionais de saúde, 
atendimento médico e de enfermagem nos ambulatórios da Empresa, previdência privada, 
assistência materno-infantil e educacional para filhos, auxílio educacional para empregados, vale 
transporte, vale refeição e alimentação e, ainda, pecúlio por morte ou invalidez decorrente de 
acidente de trabalho. 
 
De modo a identificar as expectativas e necessidades dos empregados, a Empresa realiza pesquisa, 
periodicamente, e implementa ações para melhoria do clima organizacional sendo, portanto, a 
Pesquisa de Clima, instrumento para subsidiar a definição de políticas e práticas de gestão de 
pessoas, visando ao comprometimento dos empregados com os valores, objetivos e metas 
empresariais.  
 
Em 2011, foi realizada a segunda pesquisa de clima unificada do sistema Eletrobras, onde a Chesf 
obteve a 2ª colocação com o Índice de Favorabilidade do Clima - IF de 71,18% e com um 
percentual de participação dos empregados 55,4% de participação. Registre-se que a meta 
estabelecida, pela Eletrobras, para as empresas foi de 63% de favorabilidade.  
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Essa pesquisa fará parte da rotina das empresas do Sistema, sendo anual a sua periodicidade.   
 
A Chesf tem normatizada a prática de aplicação de medidas disciplinares, que são aquelas dirigidas 
a empregados que, por ação ou omissão, venham a transgredir a lei, normas internas, práticas e 
procedimentos da Companhia e devem ser aplicadas segundo a gradação da falta cometida. 
 
Em 2011, houve 39 ocorrências de aplicação de medidas disciplinares, abrangendo advertência, 
suspensão e demissão por justa causa. 
 
A Empresa desenvolve ações de sustentabilidade social, conscientizando as lideranças e 
empregados para o respeito, valorização da diversidade e equidade de gênero, e explicita suas 
diretrizes nos normativos relativos à gestão de pessoas e no Código de Ética e de Conduta 
Empresarial. 
 



88 
 

 
5. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE GARANTIA, 
TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 
REFERÊNCIA 

5.1 Instrumentos de transferências vigentes 
 
5.1.1  Relação dos instrumentos de transferências vigentes no exercício 

Quadro A.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Chesf - Companhia HidroElétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/001-16 UG/GESTÃO: 

Informações sobre as transferências  

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 
Sit. 

Global Contrapartida  No exercício Acumulado até exercício 
Início Fim 

3 CVNE010009226000 59008190001-29  R$            245.550,24   R$                      -     R$         100.712,28   R$                     191.868,57  29/12/2009 27/01/2012 1 
3 CVNE922011121000 40645680001-27  R$         1.507.440,00   R$                      -     R$         221.910,40   R$                     221.910,40  26/04/2011 26/10/2013 1 
3 CVNE032009681000 14513340001-44  R$            498.002,15   R$            9.000,00   R$         132.025,17   R$                     332.001,60  30/12/2009 28/05/2013 1 
3 CVNE032007824000 40147320001-91  R$            379.963,96   R$          64.200,00   R$                        -     R$                     332.492,08  28/12/2007 25/06/2011 4 
1 CVNE922009626000 87992720001-05  R$            770.211,15   R$                      -     R$         256.737,05   R$                     450.914,83  17/12/2009 15/05/2013 1 
3 CVNE922006651000 130174620001-63  R$              13.175,92   R$          13.175,92   R$                        -     R$                       13.175,92  28/12/2006 28/12/2011 7 
3 CVNE922007899000 11235850001-08  R$            320.716,41   R$                      -     R$           48.000,00   R$                                    -    28/12/2007 28/07/2011 4 
3 CVNE922006317000 87783260001-56  R$              51.269,00   R$          24.400,00   R$                        -     R$                       51.269,00  12/03/2007 12/01/2013 1 
3 CVNE922007880000 88067210001-03  R$            335.563,78   R$        556.924,19   R$                        -     R$                     254.106,38  28/12/2007 29/05/2013 1 
3 CVNE922009701000 85996660001-10  R$            240.300,60   R$                      -     R$           77.730,60   R$                     162.570,00  30/12/2009 30/05/2013 1 
1 CVNE922009148000 421601920001-43  R$     292.316.000,00   R$     6.312.000,00   R$    80.997.677,70   R$              179.198.987,46  27/07/2009 27/07/2014 1 
3 CVNI922007889000 103581820001-20  R$         3.366.599,00   R$                      -     R$         235.365,00   R$                  3.042.799,00  28/12/2007 30/06/2012 1 
3 CVNI922007878000 139156570001-20  R$         1.431.375,49   R$                      -     R$                        -     R$                  1.402.671,50  27/12/2007 27/12/2012 1 
3 CVNI922007884000 139156570001-20  R$            724.106,17   R$                      -     R$                        -     R$                     501.230,59  27/12/2007 27/12/2012 1 
3 CVNI922007886000 139156570001-20  R$            221.040,00   R$                      -     R$                        -     R$                       52.497,00  28/12/2007 24/09/2012 1 
3 CVNI922007071000 3998570001-26  R$     300.885.975,00   R$                      -     R$    58.188.000,00   R$              232.815.244,72  20/03/2007 20/03/2013 1 
3 CVNE922007888000 54674760001-50  R$            998.892,00   R$                      -     R$                        -     R$                     399.558,00  21/02/2008 13/04/2013 1 
3 CVNE922011739000 109138610001-14  R$            240.016,08   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 17/05/2014 1 
3 CVNE922007850000 3480030001-10  R$         3.141.319,00   R$                      -     R$         362.410,35   R$                  1.702.887,75  20/12/2007 20/12/2012 1 
3 CVNE922011725000 122255460001-20  R$         1.400.000,00   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    22/12/2011 20/05/2014 1 
3 CVNE922011760000 29786210001-70  R$            300.000,00   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/11/2014 1 
3 CVNE922011730000 46384480001-96  R$            779.105,56   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/05/2014 1 
3 CVNE922011737000 108752920001-60  R$            139.200,00   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/05/2014 1 
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3 CVNE922009694000 109138610001-14  R$            144.000,00   R$                      -     R$           72.000,00   R$                     144.000,00  29/12/2009 29/05/2012 4 
1 CVNE922009703000 108752920001-60  R$              58.233,84   R$                      -     R$           22.210,85   R$                       58.233,84  30/12/2009 30/11/2011 7 
3 CVNI922011710000 353289130001-16  R$         1.598.845,85   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/05/2014 1 
3 CVNE922009521000 3480030041-08  R$         6.954.039,00   R$                      -     R$      1.660.000,00   R$                  2.561.400,00  28/12/2009 28/12/2014 1 
3 CVNE922009717000 29786210001-70  R$            202.050,00   R$                      -     R$         101.024,96   R$                     202.049,92  30/12/2009 30/05/2012 7 
3 CVNE922009702000 104248100001-29  R$            357.264,00   R$                      -     R$         148.860,00   R$                     327.492,00  30/12/2009 30/05/2012 1 
3 CVNE922011735000 104248100001-29  R$            410.401,68   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/05/2014 1 
3 CVNE922011756000 36703920001-94  R$            393.739,55   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/11/2012 1 
3 CVNE922009710000 60350730001-03  R$         8.297.505,00   R$                      -     R$      1.772.178,00   R$                  8.290.451,00  30/12/2009 31/08/2012 1 
3 CVNE922009697000 46384480001-96  R$            356.357,04   R$                      -     R$         175.835,52   R$                     356.357,04  29/12/2009 29/05/2012 4 
3 CTNE092009648000 30423240001-80  R$            531.855,71   R$                      -     R$         275.852,30   R$                     519.569,65  30/12/2009 04/01/2012 4 
1 CVNE082009274000 76161620001-06  R$            362.973,77   R$          31.562,94   R$           71.627,75   R$                     362.973,77  10/12/2009 02/06/2011 1 
3 CVNE082009220000 76552690001-55  R$              19.004,00   R$                      -     R$                        -     R$                       19.004,00  24/11/2009 24/11/2014 1 
3 CVNE082009331000 77076800001-27  R$              20.894,00   R$                      -     R$                        -     R$                       20.894,00  30/12/2009 30/05/2015 1 
3 CVNE082009332000 76808460001-69  R$              25.174,00   R$                      -     R$                        -     R$                       25.174,00  30/12/2009 30/12/2014 1 
3 CVNE082011368000 76839560001-84  R$              34.924,00   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    28/12/2011 26/12/2016 1 
3 CVNE082011367000 76552770001-00  R$              16.557,50   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    28/12/2011 26/12/2016 1 
1 CVNE122011235000 65548690001-64  R$            100.000,00   R$          12.359,55   R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/12/2012 1 
3 CVNE922009630000 134530060001-66  R$              23.456,00   R$          10.000,00   R$                        -     R$                       23.456,00  30/12/2009 30/12/2011 1 
3 CVNE922009677000 139110520001-61  R$              37.238,92   R$        275.174,20   R$                        -     R$                       37.238,92  30/12/2009 30/12/2011 1 
3 CVNE922009682000 55760260001-04  R$              19.553,45   R$                      -     R$                        -     R$                       19.553,45  30/12/2009 30/05/2012 2 
1 CVNE922011744000 136478540001-06  R$            385.940,57   R$          42.882,29   R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/12/2012 1 
3 CVNE922009639000 35857530001-02  R$            294.816,00   R$                      -     R$           79.846,00   R$                     141.266,00  30/12/2009 02/03/2014 1 
3 CVNE922009704000 9399950001-50  R$            586.140,00   R$                      -     R$         261.446,47   R$                     586.134,00  29/12/2009 29/05/2012 1 
3 CVNE922011736000 9399950001-50  R$            673.000,00   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/05/2014 1 
3 CVNE922011729000 52144150001-81  R$            408.795,80   R$                      -     R$                        -     R$                                    -    29/12/2011 29/05/2014 1 
3 CVNE922009706000 52144150001-81  R$            371.698,52   R$                      -     R$         185.849,27   R$                     371.698,52  29/12/2009 29/05/2012 1 
3 CVNE922007821000 25393470001-32  R$            400.500,00   R$                      -     R$           90.000,00   R$                     292.500,00  27/12/2007 27/12/2012 1 
3 CVNE922009390000 108697820001-53  R$            528.330,97   R$                      -     R$         180.404,42   R$                     391.082,50  16/11/2009 16/11/2012 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, nº 93191818 e nº 9319795, além dos questionários respondidos pelos administradores dos contratos 
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5.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebradas e valores repassados nos 
últimos exercícios 

Quadro A.5.2 Resumo dos Instrumentos celebrados nos três últimos exercícios 
 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf 
CNPJ: 33.541.368/001-16 UG/GESTÃO: 

Modalidade 

Quantidade de 
instrumentos 
celebrados em 
cada exercício 

Valores repassados em cada exercício 

(Valores em R$ 1,00) 
2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Convênio 2 0 4  R$        81.348.253,35   R$       73.488.351,34   R$         63.168.554,18  
Contrato de Repasse 0 0 0  R$                            -     R$                          -     R$                            -    
Termo de Cooperação 13 0 21  R$        64.369.450,74   R$       66.050.187,18   R$         52.972.197,02  
Termo de Compromisso 0 0 0  R$                            -     R$                          -     R$                            -    

Totais 15 0 25  R$      145.717.704,09   R$     139.538.538,52   R$       116.140.751,20  

Fonte: Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, nº 93191818 e nº 9319795, além dos questionários respondidos 
pelos administradores dos contratos 

 

5.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 
2012 e seguintes 

Quadro A.5.3 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Chesf - Companhia HidroElétrica do São Francisco 
CNPJ: 33.541.368/001-16 UG/GESTÃO: 

Modalidade 

Qtd.  de 
instrumentos com 
vigência em 2012 e 

seguintes 

Valores (R$ 1,00) 
% do Valor 

global 
repassado até o 

final do 
exercício de 

2010 
Contratados Repassados até 

2011 Previstos para 2012 

Convênio 4  R$    
293.572.151,72  

 R$   
179.649.902,29   R$       87.305.236,89  61%

Contrato de Repasse 0  R$                          -    R$                        -    R$                           -      

Termo de Cooperação 36  R$    
337.490.047,62  

 R$   
253.767.866,15   R$       59.152.083,06  75%

Termo de Compromisso 0  R$                          -    R$                        -    R$                           -      
Fonte: Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, nº 93191818 e questionários respondidos pelos administradores 
dos contratos 
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5.2  Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e 
contratos de repasse 
Quadro A.5.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas na modalidade de 

convênio, termo de cooperação e de contratos repasse 
Unidade Concedente 

Nome: Chesf - Companhia HidroElétrica do São Francisco 
CNPJ: 33.541.368/001-16       

Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Termo de 
Cooperação 

Contratos 
de Repasse

2011 

Ainda no prazo 
de prestação de 

contas 

Quantidade 0 2 0 

Montante Repassado  R$                       -    R$       60.694,92   R$          -   

Com prazo de 
prestação de 

contas vencido 

Contas 
prestadas 

Quantidade 2 5 0 
Montante 
Repassado 
(R$) 

 R$        421.207,61   R$     931.414,52   R$          -   

Contas 
NÃO 

prestadas 

Quantidade 0 0 0 
Montante 
Repassado 
(R$) 

 R$                       -    R$                   -     R$          -   

2010 

Contas prestadas 

Quantidade 2 10 0 
Montante 
Repassado 
(R$) 

 R$ 276.145.351,49   R$ 2.255.315,07   R$          -   

Contas NÃO prestadas 

Quantidade 0 0 0 
Montante 
Repassado 
(R$) 

 R$                       -    R$                   -     R$          -   

2009 

Contas prestadas 

Quantidade 2 5 0 
Montante 
Repassado 
(R$) 

 R$     2.125.910,62   R$ 1.153.310,16   R$          -   

Contas NÃO prestadas 

Quantidade 0 0 0 
Montante 
Repassado 
(R$) 

 R$                       -    R$                   -     R$          -   

Anteriores a 
2009 Contas NÃO prestadas 

Quantidade 0 0 0 
Montante 
Repassado 
(R$) 

 R$                       -    R$                   -     R$          -   

Fonte: Questionários respondidos pelos administradores dos contratos 
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5.2.1 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e contratos de repasse 

Quadro A.5.5 – Visão geral da análise das prestações de contas 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Chesf - Companhia HidroElétrica do São Francisco 
CNPJ: 33.541.368/001-16 UG/GESTÃO: 

Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios Contratos 
de Repasse

2011 

Quantidade de contas prestadas 2 0

Com prazo de 
análise ainda não 

vencido 

Quantidade 
Contas analisadas 0 0
Contas não analisadas 0 0 

Montante repassado (R$)  R$         -     R$  
-  

Com prazo de 
análise vencido 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 2 0
Quantidade 
Reprovada 0 0

Quantidade de TCE 0 0

Contas NÃO analisadas
Quantidade 0 0
Montante repassado 
(R$)  R$         -     R$  

-  

2010 

Quantidade de contas prestadas 2 0

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 2 0
Quantidade Reprovada 0 0
Quantidade de TCE 0 0

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 0 0

Montante repassado (R$)  R$         -     R$  
-  

2009 

Quantidade de contas prestadas 2 0

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 2 0
Quantidade Reprovada 0 0
Quantidade de TCE 0 0

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 0 0

Montante repassado   R$         -     R$  
-  

Exercícios 
anteriores a 

2009 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 0 0

Montante repassado   R$         -     R$  
-  

Fonte: Questionários respondidos pelos administradores dos contratos 

 

5.3 Análise Crítica 
 
▪ Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de inadimplente: 
 Em 31 de outubro de 2011 foi publicado o Decreto nº 7.592, de 28 de outubro de 2011, que 

determinou a avaliação da regularidade da execução dos convênios, contratos de repasse e termos 
de parceria celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos e de outras providências. 

  Considerando o disposto no referido decreto, o Diretor-Presidente da Companhia Hidro Elétrica do 
São Francisco – Chesf, no uso das suas atribuições estatutárias, resolveu criar, por meio da 
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Portaria PR-46/2011, de 04 de novembro de 2011, a “Comissão Decreto n.° 7592/2011”, 
composta por sete membros, para avaliar a regularidade da execução dos instrumentos contratuais 
da Chesf, celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos, que se enquadram nos termos do 
citado decreto. 

  A Comissão analisou os documentos, entrevistou vários administradores de contratos e como 
consequência, julgou o Termo de Cooperação CVNE922009682000 irregular, informação já 
declarada no Relatório de Gestão 2010. 

  Atualmente foi dado prazo para saneamento das irregularidades ou o ressarcimento do valor do 
recurso, conforme estabelecido no Decreto. Caso não ocorra regularização, serão feitos os 
encaminhamentos para instauração de processo de Tomada de Contas Especial – TCE, registro da 
irregularidade do SICONV e informação sobre o TCE para Controladoria Geral da União – CGU. 

 
▪ Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e volume 

de recursos transferidos: 
   Entre 2009 e 2011 foram assinados seis Convênios e 34 Termos de Cooperação, totalizando 40 

instrumentos, que corresponderam a R$ 401.396.933,81 em transferências. De 2009 para 2010 
houve uma queda na quantidade de termos assinados em 4%, contudo o montante repassado 
aumentou em 4%. Isto reflete o interesse da Chesf em dedicar recursos ao desenvolvimento sócio-
cultural e ambiental, firmando menos instrumentos, mas com foco na qualidade dos serviços 
prestados pelas entidades envolvidas, favorecendo um maior montante de recursos para serem 
revertidos à sociedade. 

  
▪ Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2011: 
   A Chesf tem trabalhado no aperfeiçoamento dos profissionais responsáveis por fiscalizar e 

administrar os instrumentos de transferências. Este trabalho proporcionou maior acompanhamento 
das transferências para cumprimento e entendimento dos procedimentos legais. 

 
▪ Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2011, 

quanto à conformidade das prestações de contas com os prazos regulamentares: 
   Só existem duas prestações de contas pendentes que serão entregues dentro do prazo estabelecido, 

com o processo sendo acompanhado pelo administrador do instrumento. 
 
▪ Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas 

até 2011, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à 
disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto: 

   Faz parte do Plano de Ação da Chesf instruir e capacitar os administradores de contratos e fiscais 
de serviços, assim, em 2010 foi intensificado o volume de treinamentos e de orientações a respeito 
dos melhores procedimentos quanto ao acompanhamento dos instrumentos. O resultado é aferido 
por 100% das contas em 2011 analisadas e aprovadas. 

 
▪ Estruturas de controle definida para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive, a 

capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados: 
 Com a reestruturação da Superintendência de Suprimento, foi definido um núcleo, cuja atividade 

principal é gerenciar as transferências, foi feita revisão da norma interna sobre os procedimentos 
utilizados para transferências e até Junho de 2012 serão estabelecidos padrões mínimos de 
fiscalização “in loco”. 
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6. DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 

 
A declaração de inserção de dados e atualização de dados no SIASG e SCONV encontra-se no 
Anexo VI. 
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7. INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS 
NA LEI Nº 8730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993, RELACIONADAS À ENTREGA E AO 
TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS 

7.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8730/93 
Quadro A.7.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da Chesf, 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 
Função ou 

Cargo 

Final do 
exercício da 
Função ou 

Cargo 

Final do 
exercício 

financeiro 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 499 N/A N/A

Entregaram a DBR 499 N/A N/A

Não cumpriram a obrigação 0 N/A N/A

Fonte: Este quantitativo considera os empregados que atualmente estão com função gratificada efetiva ou interina 
(gerentes, assessores e secretárias), incluindo também os diretores e conselheiros, em conformidade com a Instrução 
Normativa – TCU Nº 67, de 06 de julho de 2011. 

7.2 Análise Crítica  
  
No exercício 2011, as informações referentes às Declarações de Imposto de Renda dos empregados 
que ocupam função gratificada estão acessíveis para consulta, sendo controladas pelo indicador de 
entrega no Sistema de Gestão de Pessoal – RHSIN. 
 
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 Pessoal de 
cada Regional. 
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8. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO 

8.1 Estrutura de Controles Internos 
Quadro A.8.1 – Estrutura de Controles Internos 

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. Os altos dirigentes da UJ percebem 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 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 níveis de 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 transformações nos 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. Existe histórico de fraudes e perdas 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  

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

    X 

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionados 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 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

    X 

25. A informação disponível à 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 
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27. A comunicação das informações perpassa 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  
Considerações gerais: 
 
LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 
afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no 
contexto da UJ. 
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9. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS 

9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
A.9.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações 
que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e 
descarte dos produtos e matérias primas. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados? Conforme consta no item 6.4 
Meio Ambiente da Cartilha Princípios e Normas de Conduta Empresarial 
na Relação da Chesf com os Fornecedores (Edição Maio/2008), distribuída 
com os fornecedores, apresentada nos eventos Encontros com 
Fornecedores e disponível em 
http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/conteudos_portal/
docs/Etica_fornecedores.pdf; Documento Anexo aos Editais “Ações 
Ambientais para a Construção de Linhas de Transmissão”; Documento 
Anexo aos Editais “Ações Ambientais para a Construção de Subestações”. 

  X   

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos 
atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de 
matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. 

  X   

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles 
fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam 
a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). 

  X   

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido 
considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas 
participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo 
condição na aquisição de produtos e serviços. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação 

ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?Segundo orientação 
do TCU a consideração de Certificações nos procedimentos licitatórios é 
restrita as licitações do tipo Técnica e Preço.  

  X   

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o 
menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas 
econômicas). 
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da 

aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? A Chesf 
tem procurado a eficientização do consumo de água e energia, por meio da 
utilização de torneiras e lâmpadas mais eficientes, contudo, o impacto no 
consumo não é mensurado em sua totalidade. 

  X   

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel 
reciclado). 
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 

adquiridos? Papel, Envelopes e Formulários. 

    X 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais 
eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Foi considerada na 
Especificação Técnica para aquisição de veículos da frota Chesf, ser 
bicombustível e que atenda a norma P5-EURO III do PROCONVE 
referente a emissão de poluentes e ruídos. 

    X 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de 
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência 

tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? 

X     

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de 
durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. 

  X   
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10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de 
engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e 
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à 
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

  X   

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem 
como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

 X    

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores 
visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa 

campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Semana do 
Meio Ambiente 2011, Divulgações e Ações dentro do Programa de Meio 
Ambiente na Empresa (MAE). 

  X   

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da 
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais 
voltadas para os seus servidores. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa 

campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Semana do 
Meio Ambiente 2011, Divulgações e Ações dentro do Programa de Meio 
Ambiente na Empresa (MAE). 

   X  

Considerações Gerais:  
• A metodologia usada foi composta pela análise dos aspectos tratados no 

Quadro A.10.1, Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis e a posterior 
identificação de outras áreas envolvidas em cada um deles; 

• Consultas às áreas envolvidas para obtenção das respostas;  
• Consolidação das respostas pela área de Meio Ambiente (DMA) e 

Suprimento (SSU/DCC) da Chesf. 

     

LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na 
afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na 
afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de 
aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na 
afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na 
afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

     

LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 
afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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10. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

10.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 
Quadro A.10.1 – Gestão da Tecnologia da Informação 

Quesitos a serem avaliados Avaliação 
1 2 3 4 5 

Planejamento da área           
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como 
um todo.         X 
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.          X  
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.     X  
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos           
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 128 próprio e  

35 prestadores de 
serviço que atuam na 

Chesf  
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.          X 
Segurança da Informação           
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente 
com segurança da informação.       X    
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída 
mediante documento específico.         X  
Desenvolvimento e Produção de Sistemas           
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as 
necessidades da UJ.        X   
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.          X 
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade 
oferecidas aos seus clientes.    X        
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.     X  
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao 
desenvolvimento interno da própria UJ. 27% 
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.       X    
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de 
gestão de contratos de bens e serviços de TI.       X    
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos 
e serviços de TI terceirizados?      X     
Considerações Gerais: 
 
 
LEGENDA 
Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em 
sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa 
no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua 
maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 
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11. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS 
DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE 
AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE A CHESF SE VINCULA 
OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO CUMPRIMENTO 

 

11.1 Deliberações do TCU atendidas em 2011 
 
No exercício de 2011 foram recebidos 22 acórdãos do TCU, havendo determinações ou 
recomendações à Companhia em apenas 9 deles. 

Quadro A.11.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas em 2011 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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-005.920/2006-4 Nº 3426/2010-Plenário 
20/01/2011 9.3.1 Determinação Ofício nº 30/2011 

de 20/01/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

9.3.1. fundamente a concessão de patrocínios de modo a assegurar a transparência dos critérios utilizados para tanto, 
em especial justifique a escolha da entidade ou evento a ser patrocinado, bem como faça constar dos autos as análises 
de custo/benefício ou outros exames que demonstrem a razoabilidade dos valores envolvidos; 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

Os critérios de concessão de patrocínio estão divulgados no site da Chesf. Quanto à análise custo/benefício, foi 
elaborada uma planilha para avaliação dos projetos para concessão de patrocínio que, com base em seus critérios, 
demonstra a razoabilidade dos valores envolvidos. Essa planilha está sendo mantida autuada ao processo de concessão 
do patrocínio. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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-005.920/2006-4 Nº 3426/2010-Plenário 
20/01/2011 9.3.2 Determinação Ofício nº 30/2011 

de 20/01/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

9.3.2. disponibilize, no prazo de 60 (sessenta) dias, e mantenha atualizado mensalmente em seu endereço eletrônico na 
internet, com vistas a atender aos princípios da publicidade, impessoalidade e moralidade, as seguintes informações 
quanto a todos os patrocínios culturais, esportivos e institucionais da empresa: evento/projeto/entidade; nome da 
beneficiária, valor e vigência, bem como sua política de patrocínios, informando ao TCU no referido prazo as medidas 
adotadas;; 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

Encontram-se disponibilizados no site da Chesf todos os projetos aprovados em 2011. A periodicidade da atualização 
dessas informações é mensal. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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-005.920/2006-4 Nº 3426/2010-Plenário 
20/01/2011 9.3.3 Determinação Ofício nº 30/2011 

de 20/01/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

9.3.3. nos contratos de patrocínio que vier a celebrar, inclua cláusula vedando o beneficiário associar o evento ao 
nome de autoridades ou servidores públicos, em observância ao disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal; 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

As minutas dos contratos de patrocínio foram adequadas a essa recomendação. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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-005.920/2006-4 Nº 3426/2010-Plenário 
20/01/2011 9.3.4 Determinação Ofício nº 30/2011 

de 20/01/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

9.3.4. observe estritamente, nos contratos de patrocínio que vier a celebrar, o disposto na Lei nº 9.504/97, em especial 
o seu art. 73, que se refere às condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais; 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

As minutas dos contratos de patrocínio foram adequadas a essa recomendação. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 
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05 TC-005.920/2006-4 Nº 3426/2010-Plenário 
20/01/2011 9.3.5 Determinação Ofício nº 30/2011 

de 20/01/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
9.3.5. faça constar de todo processo de patrocínio motivação bastante que justifique a escolha da entidade ou evento a 
ser patrocinado, bem como análises de custo/benefício ou outros exames que demonstrem a razoabilidade dos valores 
envolvidos; 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

Como mencionado na providência ao Item 9.3.1, foi elaborada uma planilha para avaliação dos projetos para 
concessão de patrocínio que, com base em seus critérios, demonstrada a razoabilidade dos valores envolvidos. Esta 
planilha está sendo mantida autuada ao processo de concessão do patrocínio. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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-017.355/2005-1 Nº 287/2011-Plenário 
01/04/2011 9.3.1 Determinação Ofício nº 221/2011 

de 18/02/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

9.3.1. encaminhe ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os pareceres técnico e financeiro da análise detalhada 
das prestações de contas mensais do Termo de Cooperação Técnico-Financeira CV-I-92.2007.0710.00, a partir de 
março/2007, contendo informações quanto à execução física e ao alcance dos seus objetivos, bem como quanto à 
correta aplicação dos recursos, nos termos do art. 31, § 1º, da IN/STN nº 1/97, e da Cláusula Quarta "DAS 
OBRIGAÇÕES DA CHESF", inciso VI, alíneas 'e' e 'f', do referido termo; 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica - CEI  

Síntese da providência adotada:  

Em 01.08.2011 foi emitida a Correspondência CE-PR-252/2011, ao TCU, encaminhando cópia dos pareceres relativos 
à análise das prestações de contas mensais do Termo de Cooperação Técnico-Financeira dos recursos aplicados no 
período de março de 2007 a abril de 2011, no caso da 6ª Superintendência Regional de Juazeiro, e de março de 2007 a 
fevereiro de 2011 referentes à 3ª Superintendência Regional de Petrolina. 

Síntese dos resultados obtidos: 
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Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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-017.355/2005-1 Nº 287/2011-Plenário 
01/04/2011 9.3.2 Determinação Ofício nº 221/2011 

de 18/02/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

9.3.2. passe a informar, em seus próximos Relatórios de Gestão Anuais, o andamento das pendências relativas ao 
Programa de Reassentamento de Itaparica, informando, para as próximas contas, em especial acerca de: 

9.3.2.1. o adimplemento de todas as obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta e respectivos aditivos, celebrados nos autos da Ação Civil Pública nº 1999.33.00.010342-0, 
encaminhando, na ocasião, o documento comprobatório desse adimplemento a ser emitido pelo Ministério 
Público Federal; 

9.3.2.2. o andamento do programa alternativo para reposição de áreas descartadas nos perímetros irrigados de 
Itaparica; 

9.3.2.3. as medidas gerenciais adotadas em face da recente aprovação e reconhecimento dos estudos de 
identificação e delimitação da Terra Indígena Tumbalalá, cujos limites incluem parte da área de chapada que 
incide parcialmente na área agricultável do Projeto de Reassentamento Pedra Branca; 

9.3.2.4. o início da execução do Termo de Cooperação Técnico-financeira CV-I-92.2007.8860.00, celebrado 
com a Prefeitura Municipal de Abaré/BA para a operação e manutenção do sistema de distribuição de água 
potável nas agrovilas do Perímetro Irrigado de Pedra Branca, uma vez que, até maio/2010, os serviços não 
haviam sido iniciados pela Prefeitura porque as Estações de Tratamento de Água estavam sendo recuperadas 
pela Chesf; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica - CEI  

Síntese da providência adotada:  

A Correspondência CE-PR-252/2011, de 01.08.2011, mencionada no Item 9.3.1, atualizou o TCU com informações 
sobre os pontos levantados nos subitens 9.3.2.1 a 9.3.2.4. Adicionalmente, a Coordenadoria Especial do 
Empreendimento Itaparica (CEI), por meio da Correspondência CI/CEI-040/2011, de 11.11.2011, informou que 
fornecerá informações atualizadas por ocasião da elaboração do próximo Relatório de Gestão. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

08 TC-017.355/2005-1 Nº 287/2011-Plenário 
01/04/2011 9.4.1 Determinação Ofício nº 221/2011 

de 18/02/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

Determinar à CHESF e à CODEVASF que encaminhem no prazo de 120 dias: 
 
9.4.1. o detalhamento do cronograma de execução constante no Plano de Trabalho do Termo de Cooperação Técnico-
financeira CV-I-92.2007.0710.00 (Anexo VI, item 4), de modo a contemplar as metas a serem atingidas, com 
definição de etapas e fases de execução, com os respectivos períodos, nos termos do que dispõe o art. 2º da IN/STN nº 
1/97, em especial os incisos III e IV; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica - CEI  

Síntese da providência adotada:  

A Correspondência CE-PR-252/2011, de 01.08.2011, mencionada no Item 9.3.1 encaminhou ao TCU uma proposta de 
Plano de Trabalho mais detalhada, elaborada pela CODEVASF, e que seria objeto de avaliação para posterior inclusão 
nos ajustes da execução do Termo de Cooperação. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

09 TC-017.355/2005-1 Nº 287/2011-Plenário 
01/04/2011 9.4.2 Determinação Ofício nº 221/2011 

de 18/02/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Determinar à CHESF e à CODEVASF que encaminhem no prazo de 120 dias: 
 
9.4.2. o Plano de Monitoramento das atividades do Termo de Cooperação Técnico financeira CV-I-92.2007.0710.00, 
previsto na sua Cláusula Quarta, item VII, §§ 1º, 2º e 3º, objeto da determinação constante nos subitens 9.1.3 e 9.2 do 
Acórdão Nº 1.693/2009 - Plenário, uma vez que os documentos encaminhados pelas duas Companhias, a título de 
Plano de Monitoramento, são os modelos de Relatório Mensal de Monitoramento; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica - CEI  

Síntese da providência adotada:  

O Plano de Monitoramento foi encaminhado pela CODEVASF à SECEX-PE, em 26.07.2011, por meio do Ofício nº 
521/2011/PR/GB. Adicionalmente, a CHESF encaminhou à SECEX-PE esse Plano de Monitoramento com todas as 
informações relativas ao andamento das ações objeto do Termo de Cooperação, por meio da Correspondência CE-
CEI-056/2011, de 14.12.2011. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

10 TC-003.257/2010-0 Nº 3257/2011-1ª Câmara 
10/06/2011  Determinação Ofício nº 31233/2011 

de 30/05/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

1.5. Determinar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Eletrobrás que se abstenha de nomear candidatos 
aprovados em concurso público após o prazo de validade do certame, atentando-se para que a nomeação dos mesmos 
deva ser publicada no DOU ainda na vigência do certame. 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da providência adotada:  

Atualmente não há Concurso Público vigente na Companhia. Quando do recebimento do Acórdão, o concurso que 
estava vigente foi o realizado em 2007, pelo Edital nº 01/2007, destinado à formação de Cadastro de Reserva de 
Pessoal, que teve seu resultado homologado em 30.10.2007 no Diário Oficial da União (DOU), e que em 07.10.2009 
teve sua validade prorrogada até 30.10.2011. 

Quanto às admissões, a última autorização foi expedida em 21.10.2011 pela Portaria PR-47/2011, que relacionou 39 
candidatos, tendo sido admitidos em 26.10.2011. 

Registre-se que não se aplica à CHESF o ato de “nomeação” previsto no art. 8º da Lei nº 8112/90, haja vista que seus 
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servidores são empregados regidos pela CLT. Ainda, os atos de admissão, que correspondem a assinatura dos 
Contratos de Trabalho, não são publicados no DOU. 
 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

11 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.1 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.5.1.1. acerca da necessidade de autuarem processos administrativos contra as empresas que praticarem atos ilegais 
tipificados no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, alertando-os de que a não autuação sem justificativa dos referidos 
processos poderá ensejar a aplicação de sanções a seus gestores, conforme previsão do art. 82 da Lei nº 8.666/1993, 
bem como representação por parte do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 71, inciso XI, da Constituição 
Federal c/c o art. 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.443/1992; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

12 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.2 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.5.1.2. quando se tratar de contratações mediante o Serviço de Registro de Preço (SRP), a respeitarem os limites 
previstos no art. 8º, caput e §3º, do Decreto nº 3.931/2001; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

13 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.3 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
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Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.5.1.3. quando se tratar de contratação mediante adesão a ata de registro de preço, a realizarem ampla pesquisa de 
mercado, visando caracterizar sua vantajosidade sob os aspectos técnicos, econômicos e temporais, sem prejuízo de 
outras etapas do planejamento, conforme previsto no art. 15, §1º, da Lei nº 8.666/1993 c/c os arts. 3º e 8º, caput, do 
Decreto nº 3.931/1999 e no item 9.2.2 do Acórdão nº 2.764/2010-TCU-Plenário; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

14 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.4 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.5.1.4. acerca da impossibilidade de adesão a atas de registro de preços provenientes de licitações de administração 
estadual, municipal ou distrital, por falta de amparo legal, em atenção ao princípio da legalidade previsto no caput do 
art. 37 da Constituição Federal; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

15 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.5 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.5.1.5. a verificarem, durante a fase de habilitação das empresas, em atenção ao art. 97, caput e parágrafo único, da 
Lei nº 8.666/1993, além da habitual pesquisa já realizada no módulo Sicaf do sistema Siasg, a existência de registros 
impeditivos da contratação: 

9.5.1.5.1. no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br); 
9.5.1.5.2. por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

16 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.6 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.5.1.6. a verificarem a composição societária das empresas a serem contratadas no sistema Sicaf a fim de certificarem 
se entre os sócios há servidores do próprio órgão/entidade contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas 
condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

17 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.7 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.5.1.7. a executarem adequadamente o processo de planejamento de suas contratações a fim de bem estimarem os 
quantitativos de bens e serviços a serem contratados, evitando a necessidade de firmar aditivos com acréscimo de 
valor em prazo exíguo, baseado no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

18 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.8 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.5.1.8. a verificarem no Portal da Transparência (http://www.portaldatransparencia.gov.br), quando da habilitação de 
microempresa e de empresa de pequeno porte, que tenha utilizado a prerrogativa de efetuar lance de desempate, 
conforme Lei Complementar nº 123/2006, art. 44, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, 
relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição 
para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

19 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.1.9 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.5.1.9. a cadastrarem seus contratos no Siasg, em atenção ao art. 19, § 3o, da Lei nº 12.309/2010; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

20 TC-011.643/2010-2 Nº 1793/2011-Plenário 
01/09/2011 9.5.2 Recomendação Ofício nº 590/2011 

de 24/08/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Nota:  
O Processo TC-011.643/2010-2 refere-se a uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (SEFTI) nos sistemas SIASG E COMPRASNET. O Acórdão em questão exarou 
recomendações para diversos órgãos e entidades da Administração Pública, dentre elas o Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Ao DEST foram emitidas duas recomendações: 

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação: 9.5.1.1 a 9.5.1.9. 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de 
registro de preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.5.2. oriente os gestores das entidades sob sua atuação, quando atuarem como gerenciadores de atas de registro de 
preço, a não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 4º, caput e § 2º, do Decreto nº 
3.931/2001; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação do TCU foi divulgada no âmbito da Chesf por meio da correspondência circular CIRC-DCC-
004/2011, de 24/11/2011. 
 
Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

21 TC-005.551/2010-2 Nº 6317/2011-1ª Câmara 
09/09/2011 1.6.1 Recomendação Ver Nota 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

Nota:  
Esse Acórdão não foi recebido diretamente do TCU, mas encaminhado pelo Ministério de Minas e Energia, 
por meio dos Ofícios nº 163/2011-AECI/GM-MME e 164/2011-AECI/GM-MME, ambos de 09.09.2011, 
respectivamente dos Presidentes dos Conselhos de Administração e Fiscal da CHESF. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.6. Recomendar à unidade jurisdicionada que: 

1.6.1. a readmissão de pessoal por força de decisão judicial não seja submetida à apreciação do Tribunal de Contas da 
União, por não representar nova admissão e estar isenta de exame e registro, nos termos do art. 71 da Constituição 
Federal; 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação está sendo cumprida. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

22 TC-005.551/2010-2 Nº 6317/2011-1ª Câmara 
09/09/2011 1.6.2 Recomendação Ver Nota 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

Nota:  
Esse Acórdão não foi recebido diretamente do TCU, mas encaminhado pelo Ministério de Minas e Energia, 
por meio dos Ofícios nº 163/2011-AECI/GM-MME e 164/2011-AECI/GM-MME, ambos de 09.09.2011, 
respectivamente dos Presidentes dos Conselhos de Administração e Fiscal da CHESF. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.6. Recomendar à unidade jurisdicionada que: 

1.6.2. mantenha, nos processos de reintegração de servidores, os elementos pertinentes às decisões judiciais 
(comprovação do trânsito em julgado da sentença definitiva que determinou a reintegração, relatórios e acórdãos de 
recursos, entre outros), com vistas a subsidiar futuras fiscalizações pelo TCU; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação está sendo cumprida. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 



119 
 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

23 TC-015.815/2009-1 Nº 7653/2011-1ª Câmara 
28/09/2011 1.6.1 (a) Determinação Ofício nº 1322/2011 

de 14/09/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

1.6. Determinar: 

1.6.1. à Chesf que, no prazo de noventa dias: 

a) instaure ações judiciais de ressarcimento junto às empresas que deram causa a danos ao erário devido à falta de 
execução dos eventos patrocinados pela Chesf pelos seguintes contratos de patrocínio (CTPAT): CTPAT 2005.1689, 
CTPAT 2005.1113, CTPAT 2005.1538, CTPAT 2006.1301, CTPAT 2006.1207, CTPAT 2006.1300, CTPAT 
2006.1299, CTPAT 2005.1504, CTPAT 2005.1484 e CTPAT 2005.1093; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Departamento Jurídico - DJU  

Síntese da providência adotada:  

Foram ajuizadas ações de ressarcimento na Justiça Estadual de Pernambuco para todos os contratos: 
 

Contrato Número do Processo 

CTPAT-2005.1689 0012381-72.2012.8.17.0001 
0012375-65.2012.8.17.0001 

CTPAT-2005.1113 0007898-67.2010.8.17.0001 
 CTPAT-2005.1538 0012373-95.2012.8.17.0001 
CTPAT-2006.1301 0007905-59.2010.8.17.0001 
CTPAT-2006.1207 0007905-59.2010.8.17.0001 
CTPAT-2006.1300 0007905-59.2010.8.17.0001 
CTPAT-2006.1299 0007905-59.2010.8.17.0001 
CTPAT-2005.1504 0012361-81.2012.8.17.0001 
 CTPAT-2005.1484 0012352-22.2012.8.17.0001 
CTPAT-2005.1093 0012357-44.2012.8.17.0001 

 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
Unidade Jurisdicionada 
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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 

24 TC-015.815/2009-1 Nº 7653/2011-1ª Câmara 
28/09/2011 1.6.1 (b) Determinação Ofício nº 1322/2011 

de 14/09/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

1.6. Determinar: 

1.6.1. à Chesf que, no prazo de noventa dias: 

b) inclua o contrato CTPAT 2006.1096 e acrescente o seu respectivo valor, R$ 16.000,00, à relação de contratos 
apresentados na tabela "E" do RFA/Chesf, bem como instaure a devida ação judicial de ressarcimento junto à empresa 
responsável pelo dano ao erário; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Departamento Jurídico - DJU  

Síntese da providência adotada:  

Foi ajuizada ação de ressarcimento na Justiça Estadual de Pernambuco: 
 

Contrato Número do Processo 

CTPAT-2006.1096 0012618-09.2012.8.17.0001 
 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

25 TC-015.815/2009-1 Nº 7653/2011-1ª Câmara 
28/09/2011 1.6.1 (c) Determinação Ofício nº 1322/2011 

de 14/09/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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1.6. Determinar: 

1.6.1. à Chesf que, no prazo de noventa dias: 

c) reanalise o CTPAT 2005.1114 quanto à efetiva aplicação do seu valor integral, R$ 150.000,00, e, em caso de 
constatação de sobrepreço, inclua o contrato à tabela "E" do RFA/Chesf e acrescente o valor de R$ 95.000,00 aos 
danos, bem como instaure a devida ação judicial de ressarcimento junto à empresa responsável pelo dano ao erário; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Departamento Jurídico - DJU  

Síntese da providência adotada:  

O contrato foi reanalisado e em seguida ajuizada ação de ressarcimento na Justiça Estadual de Pernambuco: 
 

Contrato Número do Processo 

CTPAT-2005.1114 0012375-65.2012.8.17.0001 
 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

26 TC-015.815/2009-1 Nº 7653/2011-1ª Câmara 
28/09/2011 1.6.1 (d) Determinação Ofício nº 1322/2011 

de 14/09/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

1.6. Determinar: 

1.6.1. à Chesf que, no prazo de noventa dias: 

d) analise o contrato CTPAT 2004.1307, não avaliado pela comissão de sindicância PR-13/2008 e, em sendo 
comprovado superfaturamento ou outra irregularidade, acrescente o respectivo montante, ou o valor de R$ 60.000,00, 
à relação de contratos apresentados na tabela "E" do RFA/Chesf e instaure as devidas ações judiciais de ressarcimento 
junto à empresa responsável pelo dano ao erário; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Departamento Jurídico - DJU  

Síntese da providência adotada:  
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O contrato foi reanalisado e em seguida ajuizada ação de ressarcimento na Justiça Estadual de Pernambuco: 
 

Contrato Número do Processo 

CTPAT 2004.1307 0012381-72.2012.8.17.0001 
 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

27 TC-015.815/2009-1 Nº 7653/2011-1ª Câmara 
28/09/2011 1.6.1 (e) Determinação Ofício nº 1322/2011 

de 14/09/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 

1.6. Determinar: 

1.6.1. à Chesf que, no prazo de noventa dias: 

e) comunique ao Tribunal, no prazo de 120 dias, conforme determina o art. 3º da Portaria Segecex nº 13/2011, as 
providências adotadas, ou, excepcionalmente, no caso de situações mais complexas, apresente de plano de ação com 
vistas a sanear as irregularidades apontadas; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Presidência - PR  

Síntese da providência adotada:  

As providências adotadas foram comunicadas ao TCU por meio da correspondência CE-PR-103/2012 em 06/03/2012. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG
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Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

28 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.12 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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 fundamento no art. 250, III, do 
Regimento Interno, que providencie: 

9.1.12. a continuidade dos estudos com vistas ao aperfeiçoamento do procedimento de escolha de projetos de 
patrocínios incentivados ou não, no que se refere à otimização da utilização dos recursos para fins de benefícios 
fiscais; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

A Chesf já participa do Edital de Seleção Pública que prioriza a utilização do benefício fiscal junto à Eletrobras. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

29 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.13 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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 fundamento no art. 250, III, do 
Regimento Interno, que providencie: 

9.1.13. a elaboração de procedimento formal, para projetos de patrocínio, que defina de forma clara o detalhamento 
dos documentos a enviar quando da prestação de contas, incluindo o cotejamento entre as despesas previstas no 
orçamento constante da proposta e as despesas efetivamente realizadas; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

A Chesf já adota procedimento formal para projetos de patrocínio que define de forma clara o detalhamento dos 
documentos a enviar quando da prestação de contas. Esse procedimento está definido no documento Relatório Final 
de Execução do Projeto, enviado ao proponente para a sua prestação de contas. Com relação ao cotejamento entre as 
despesas previstas no orçamento constante da proposta e as despesas efetivamente realizadas, a Chesf já adota 
critérios rígidos junto aos seus proponentes. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

30 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.15 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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 fundamento no art. 250, III, do 
Regimento Interno, que providencie: 

9.1.15. a inclusão nos autos dos processos físicos de patrocínio, cópias dos registros de pagamentos realizados pela 
Chesf aos beneficiários, com o objetivo de dar maior transparência ao processo;”; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

Estão sendo anexados aos processos de patrocínio cópias dos registros de pagamentos realizados aos beneficiários.  

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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. 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG
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Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

31 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.17 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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 fundamento no art. 250, III, do 
Regimento Interno, que providencie: 

9.1.17. a verificação do retorno obtido pela Companhia por meio da avaliação global de sua política de patrocínio 
mediante pesquisas quantitativas que ponderem o retorno e a aceitação do público em relação aos patrocínios 
concedidos; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

A Chesf realizará anualmente, a partir de 2012, pesquisas quantitativas que ponderem o retorno e a aceitação do 
público em relação aos patrocínios concedidos.  

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

32 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.18 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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 fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno, que providencie: 

9.1.18. implemente, na norma específica da estatal, critérios equânimes de dispersão dos recursos destinados ao patrocínio entre os Estados da Federação em que atue ou em que 
conceda esse tipo de apoio financeiro, bem como entre os municípios de cada Estado; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

A Chesf já adota como critério a demanda de solicitações de concessão de projetos de patrocínio por regiões e estados mais desenvolvidos e de maior população do Nordeste.  

Síntese dos resultados obtidos: 
Atendimento pleno às determinações 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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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

33 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.2 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, 
que: 

9.2.2. providencie a numeração e rubricas nas páginas dos processos administrativos de patrocínios, conforme o disposto no § 3.5, art. 3º da Instrução Normativa 1010/2007 da 
Chesf; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

A Chesf já adota essa determinação em seus processos. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Atendimento pleno às determinações 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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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

34 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.4 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, 
que: 

9.2.4. verifique a apresentação, quando da solicitação de patrocínio via escolha direta, das propostas analíticas dos custos envolvidos nos eventos patrocinados, conforme 
previsto no art. 19 da Lei 8.313/1991; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

A Chesf já adota em seus processos o procedimento de análise de seus custos envolvidos nos projetos de patrocínio. Entretanto, iniciará ações visando otimizar esse processo. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Atendimento pleno às determinações 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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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

35 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.10 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, 
que: 

9.2.10. observe na assinatura de contratos de patrocínios os procedimentos de verificação da compatibilidade dos preços previstos com os de mercado, em atenção ao previsto na 
Lei 8.666/1993, art. 15, inciso V e art. 26, parágrafo único, inciso III; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Síntese da providência adotada:  

A Chesf já adota em suas concessões de patrocínio a análise dos preços frente de mercado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Atendimento pleno às determinações 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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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 
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 

36 TC-030.508/2011-8 Nº 9272/2011-2ª Câmara 
04/11/2011 b Determinação Ofício nº 42251/2011 

de 27/10/2011 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 
Descrição da Deliberação: 

b) Determinar ao Órgão de Pessoal que cadastre novos atos no sistema Sisac, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, e encaminhe-os via Controle Interno, 
corrigindo as falhas apontadas por esse Tribunal ou preenchendo o campo de "Esclarecimentos do Gestor de Pessoal", detalhando a situação concreta, caso as falhas aqui 
apontadas sejam confirmadas pelo gestor de pessoal; 

 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da providência adotada:  

Foram realizados novos atos de admissão no SISAC e encaminhados ao TCU em 16.11.2011 pela correspondência CE-PR-420/2011. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Atendimento pleno às determinações 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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11.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
           Quadro A.11.2 – Situação das Deliberações do TCU que permanecem pendentes de 

atendimento 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-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.1 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.1. a inclusão, na instrução normativa que vier a substituir a IN-AS.05.004, de critérios formais para a seleção dos 
beneficiários dos patrocínios na modalidade de escolha direta; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Já são adotados critérios formais para a modalidade de escolha direta. A instrução normativa IN-AS.05.004 está em 
processo de revisão para, dentre outras coisas, incorporar esses critérios. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

A revisão da IN-AS.05.004 importa em outras alterações além daquelas recomendadas pelo TCU, razão porque esta 
revisão não foi concluída até o final de 2011. Registre-se que não há determinação de prazo para atendimento. 

 

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-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.2 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.2. a definição de competências e cargos para os funcionários da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais 
(CER) que atuam na área de patrocínios; 
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Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

A instrução normativa IN-AS.05.004 está em processo de revisão para, dentre outras coisas, otimizar as competências 
na área de patrocínios. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

A revisão da IN-AS.05.004 importa em outras alterações além daquelas recomendadas pelo TCU, razão porque esta 
revisão não foi concluída até o final de 2011. Registre-se que não há determinação de prazo para atendimento. 

 

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-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.3 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.3. a definição de indicadores de desempenho no planejamento e na execução dos patrocínios; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

O processo de definição e implantação dos indicadores de desempenho no planejamento e na execução dos patrocínios 
está em fase de conclusão. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 
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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-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.4 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.4. a adequação da estrutura organizacional da área de patrocínios da CER às suas necessidades; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Uma nova estrutura para a CER foi elaborada e encontra-se em fase de aprovação. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.5 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.5. a atualização de normativo interno que defina e regulamente as funções e responsabilidades do coordenador da 
CER. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  
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Justificativa para o seu não cumprimento:  

A instrução normativa IN-AS.05.004 está em processo de revisão para, dentre outras coisas, definir e regulamentar as 
responsabilidades do Coordenador da CER. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

A revisão da IN-AS.05.004 importa em outras alterações além daquelas recomendadas pelo TCU, razão porque esta 
revisão não foi concluída até o final de 2011. Registre-se que não há determinação de prazo para atendimento. 

 

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-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.6 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.6. o estabelecimento dos objetivos estratégicos para a área de patrocínios, bem como a criação de critérios de 
mensuração; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

O estabelecimento dos objetivos estratégicos para a área de patrocínios está em fase de elaboração. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.7 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 
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Descrição da Deliberação: 

9.1. recomendar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), com fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.7. o estabelecimento da gestão de riscos para a área de patrocínios; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

A gestão de riscos para a área de patrocínios será implantada com o apoio da Coordenadoria de Sustentabilidade 
Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos – CSR. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

08 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.8 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.8. o atendimento às necessidades identificadas de recursos humanos, conforme solicitação registrada na 
Correspondência Interna - CI - CER - 010/2008; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

As necessidades de pessoal estão sendo atendidas pela Superintendência de Recursos Humanos – SRH. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 
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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 

09 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.9 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.9. a definição formal das atividades de controle para os processos de patrocínio; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Foi elaborado um documento formal sobre as atividades de controle para os processos de patrocínio, estando em fase 
de implantação. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

10 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.10 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.10. o desenvolvimento de indicadores que permitam avaliar o alcance de seus objetivos relacionados à concessão de 
patrocínios e que constatem a eficácia das atividades de controle dos patrocínios e de seus mecanismos de concessão, 
capazes de promover o aperfeiçoamento da respectiva área da CER; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  
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Justificativa para o seu não cumprimento:  

Os indicadores que visam avaliar o alcance dos objetivos relacionados à concessão de patrocínios encontram-se em fase 
de elaboração. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

11 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.11 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.11. o estabelecimento de estratégia de monitoramento para os processos de concessão de patrocínios que preveja a 
definição formal de atividades de controle, incluindo as inspeções in loco; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Após as definições relativas à segregação de funções foram estabelecidas as estratégias de monitoramento para os 
processos de concessão de patrocínios, incluindo a realização de inspeções “in loco”. Essas estratégias encontram-se 
em fase de implantação. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

12 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.14 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 
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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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.14. a inclusão na nova Instrução Normativa sobre concessão de patrocínios, que se encontra em fase de 
preparação/aprovação, descrição detalhada dos procedimentos a serem executados quando da falta/insuficiência de 
prestação de contas e quando não há a realização do evento patrocinado, incluindo responsáveis pelas medidas e prazos 
para a sua adoção; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

A instrução normativa IN-AS.05.004 está em processo de revisão para, dentre outras coisas, incluir penalidade quando 
da falta ou  insuficiência de prestação de contas e quando não há a realização do evento patrocinado, incluindo prazos 
para a sua adoção. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

A revisão da IN-AS.05.004 importa em outras alterações além daquelas recomendadas pelo TCU, razão porque esta 
revisão não foi concluída até o final de 2011. Registre-se que não há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

13 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.1.16 Recomendação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 fundamento no art. 250, III, do Regimento 
Interno, que providencie: 

9.1.16. passe a incluir em contratos de concessão de patrocínios exigência para que os beneficiários realizem os seus 
pagamentos a terceiros com cheques ou por ordem bancária, de forma a identificar o credor da despesa;” 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

A instrução normativa IN-AS.05.004 está em processo de revisão para, dentre outras coisas, incluir a exigência de que 
os beneficiários realizem os seus pagamentos a terceiros com cheques ou por ordem bancária, de forma a identificar o 
credor da despesa. 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

A revisão da IN-AS.05.004 importa em outras alterações além daquelas recomendadas pelo TCU, razão porque esta 
revisão não foi concluída até o final de 2011. Registre-se que não há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

14 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.1 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento 
Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, que: 

9.2.1. adote a segregação de funções na operacionalização dos patrocínios, em observância ao Princípio da Segregação 
de Funções, este derivado do Princípio da Moralidade Administrativa, explicitado no caput do artigo 37 da Constituição 
Federal; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Estão em andamento, junto à Superintendência de Suprimento – SSU, os entendimentos objetivando a segregação de 
funções em relação as atividades de contratação e administração dos  contratos de patrocínio. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

15 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.3 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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9.2. determinar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento 
Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, que: 

9.2.3. verifique, no envio de recibos à Chesf pelos patrocinados, a existência de assinatura e data, conforme o disposto 
no modelo do contrato de patrocínio, clásula 4ª, alínea "g"; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Encontra-se em fase de implantação junto à Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro  – SEF, o 
procedimento de verificação da existência de assinatura nos recibos associados aos contratos de patrocínio.  

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

16 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.5 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento 
Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, que: 

9.2.5. discrimine nos contratos de patrocínio o crédito para a realização da despesa, conforme previsto no inciso V do 
art. 55 da Lei 8.666/1993; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Encontra-se em fase de implantação nos contratos de patrocínio a discriminação dos crédito para a realização das 
despesas.  

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 
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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 

17 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.6 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento 
Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, que: 

9.2.6. inclua nos contratos de patrocínio a restrição à utilização de mão de obra escrava e de trabalho infantil, em  
observância ao caput do art. 29 da IN Secom-PR-1/2009; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Encontra-se em fase de implantação nos contratos de patrocínio a restrição à utilização de mão de obra escrava e de 
trabalho infantil.  

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

18 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.7 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento 
Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, que: 

9.2.7. inclua nos contratos de patrocínio previsão de sanções a serem aplicadas nos casos de inexecução total ou parcial 
dos seus objetos, conforme o § 3º do art. 29 da IN Secom-PR-1/2009; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
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Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Encontra-se em fase de implantação nos contratos de patrocínio a previsão de sanções a serem aplicadas nos casos de 
inexecução total ou parcial dos seus objetos. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

19 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.8 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento 
Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, que: 

9.2.8. evidencie nos contratos de patrocínio a proibição da associação do evento patrocinado a autoridades ou 
servidores públicos, bem como a qualquer modalidade de veiculação eleitoral, em consonância com o Princípio da 
Impessoalidade, o art. 37 caput da Constituição Federal/1988, e os prazos previstos no art. 73 da Lei 9.504/1997; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Foi elaborada minuta de contrato contemplando a proibição da associação do evento patrocinado a autoridades ou 
servidores públicos, bem como a qualquer modalidade de veiculação eleitoral. Esta minuta está em fase de 
implantação. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 
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20 TC-005.804/2011-6 Nº 2523/2011-Plenário 
05/10/2011 9.2.9 Determinação Ofício nº 1373/2011 

de 23/09/2011 

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 (Chesf), com fundamento no art. 250, II, do Regimento 
Interno, sem prejuízo ao Acórdão 3426/2010-Plenário, que: 

9.2.9. publique no Diário Oficial da União (DOU) os contratos administrativos firmados entre a Chesf e as entidades 
patrocinadas, em obediência ao Princípio da Publicidade, explicitado no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 
1988, ao § 6º do art.19 da Lei 8.313/1991 e ainda ao parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

A publicação no Diário Oficial da União - DOU dos extratos dos contratos de patrocínio está em fase de implantação. 

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. Registre-se que não 
há determinação de prazo para atendimento. 

 

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 

21 TC-018.563/2010-4 Nº 5429/2011-Plenário 
16/11/2011 9.2 Determinação Ofício nº 1649/2011 

de 31/10/2011 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação: 
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Nota: 

O Processo TC-018.563/2010-4 trata de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do 
Estado da Paraíba (SECEX/PB) em razão da identificação, após consulta à Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS) e ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), de possíveis casos de 
acumulação indevida de cargos e empregos, por servidores públicos federais lotados naquela unidade 
federativa.  

Nesse contexto foi emitido o Acórdão nº 5492/2011, que dentre suas determinações figura o item 9.3: 
“determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
ciência desta deliberação, estude a conveniência e oportunidade de estender o escopo da presente 
representação, a toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, assim como às empresas 
públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias que recebem recursos da União para 
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, para fins de controle das possíveis acumulações 
indevidas de funções, cargos e empregos públicos, nos termos referidos no subitem anterior, de forma a incluí-
la em processo de contas ou de tratá-la em processo(s) autuado(s) especificamente para a questão, ficando 
desde já autorizada a realização de fiscalização nesse sentido;” (grifos nossos). 
Com base nessa recomendação, a SECEX/PB encaminhou o Acórdão nº 5492/2011 para cumprimento pela 
CHESF do seu item 9.2 

 
9.2. determinar aos órgãos e entidades federais jurisdicionados, sediados no Estado da Paraíba, por meio da Secretaria 
de Controle Externo daquela unidade federativa, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência desta 
deliberação, confirmem junto aos respectivos servidores ou empregados as possíveis acumulações indevidas de 
funções, cargos e empregos públicos relacionadas nas planilhas do CD anexo aos autos, e, em caso de procedência das 
irregularidades, deem cumprimento ao art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal (nas redações dadas pelas 
Emendas Constitucionais nºs 19/1998 e 34/2001) c/c o art. 133 da Lei nº 8.112/1993, informando a este Tribunal, findo 
aquele prazo e nas respectivas contas anuais, os resultados alcançados; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais - CER  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

O trabalho junto aos empregados sobre  possíveis acumulações indevidas de funções, cargos ou empregos públicos está 
em andamento. O prazo estabelecido pelo TCU se encerra em 16/05/2012. 

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. 

 
11.3  Recomendações do OCI efetuadas no período 
 

Quadro A.11.3 – Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201108787 1.1.1.1 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 
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Descrição da Recomendação: 
001 - Realizar análises sobre as ações trabalhistas de que a Companhia é parte, com vistas ao aprimoramento da 
gestão de recursos humanos e da atuação do Departamento Jurídico. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Departamento Jurídico - DJU  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Em vista da análise e recomendações propostas, o DJU informa que o aumento de aproximadamente 50% no 
indicativo de 2009, teve por causa mediata principal a propositura de diversas ações discutindo índices econômicos 
aplicados aos cálculos de suplementação de aposentadoria nas quais a CHESF é citada como litisconsorte passiva, 
ampliando, assim, e sem o efetivo controle pela CHESF, o número de seu passivo judicial. Adicionalmente, diversas 
outras ações versando sobre verbas rescisórias de empresas terceirizadas também contribuíram para o acréscimo do 
passivo, o que vem sendo acompanhado pelos órgãos jurídicos da empresa. Foram realizadas reuniões específicas com 
a Fachesf, nas quais foram estabelecidos procedimentos para acompanhamento das ações em referência, bem como 
vem sendo realizado encontro anual de administradores de contratos, tudo isso objetivando a redução do passivo 
judicial. 

A SRH também enfatiza que no exercício de 2009, com o objetivo de instrumentalizar gestores para atuar 
preventivamente, foram realizadas 05 turmas do curso Prevenção de Demandas Judiciais, nas localidades de 
Fortaleza, Recife Salvador, Paulo Afonso e Teresina, tendo-se um total de 187 participantes, com perspectiva de 
realização de novas turmas, para o exercício de 2012. 

Síntese dos resultados obtidos 
Considerando as providências adotadas espera-se uma redução no passivo judicial da Companhia. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201108787 1.1.2.1 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
001 - Assegurar-se de que o Relatório de Gestão expresse adequadamente as fórmulas utilizadas para o cálculo dos 
indicadores. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos - CSR  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos - CSR reitera a sua posição, já 
informada na CI-CSR-037/2011, encaminhada à Auditoria Interna, que envidará esforços junto às áreas responsáveis 
pelos conteúdos que originaram as recomendações contidas nos itens 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.4 constantes do Relatório 
de Auditoria em referência, de modo a garantir que estas sejam consideradas na elaboração do Relatório de Gestão 
relativo ao ano de 2012. Adicionalmente, informamos que a Chefe de Gabinete da Presidência da CHESF encaminhou 
a CI/PR-114/2011 aos demais Chefes de Gabinete de Diretoria, com o seguinte teor: “Para cumprimento das 
recomendações da Controladoria Geral da União – CGU solicitamos que, nos próximos Relatórios de Gestão, os 
indicadores apresentados: (i) tenham suas fórmulas de cálculo adequadamente expressas; (ii) sejam acompanhados do 
devido detalhamento e, também, dos parâmetros e metas utilizados para sua avaliação”. 

A Diretoria de Operação - DO atenderá à recomendação assegurando a correção na descrição da fórmula utilizada nos 
próximos relatórios de gestão. 

Síntese dos resultados obtidos 
Comprometimento com a implantação de melhorias na descrição das fórmulas dos indicadores para o próximo 
exercício. 
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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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 201108787 1.1.2.2 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Assegurar-se de que os indicadores institucionais constantes do Relatório de Gestão sejam acompanhados do devido 
detalhamento.  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos - CSR  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos - CSR reitera a sua posição, já 
informada na CI-CSR-037/2011, que envidará esforços junto às áreas responsáveis pelos conteúdos que originaram as 
recomendações contidas nos itens 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.4 constantes do Relatório de Auditoria em referência, para 
garantir que as mesmas sejam consideradas na elaboração do Relatório de Gestão relativo ao ano de 2011. 
Adicionalmente, informamos que o Gabinete da presidência da CHESF encaminhou a CI/PR-114/2011 aos Chefes de 
Gabinete de Diretoria, com o seguinte teor: “Para cumprimento das recomendações os da Controladoria Geral da 
União – CGU solicitamos que, nos próximos Relatórios de Gestão, os indicadores apresentados: (i) tenham suas 
fórmulas de cálculo adequadamente expressas; (ii) sejam acompanhados do devido detalhamento e , também, dos 
parâmetros e metas utilizados para sua avaliação”. 

Na análise da SRH, a recomendação foi no sentido de “Assegurar-se de que os indicadores institucionais constantes 
do Relatório de Gestão serão acompanhados do devido detalhamento”. Esta questão já foi respondida pela CSR não 
havendo comentários adicionais da nossa parte. Conforme consta do documento em referência, houve o seguinte 
posicionamento pela CSR, através da CI-CSR-037/2011 de 05.09.2011: “Informamos que a Coordenadoria de 
Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos – CSR envidará esforços junto às áreas 
responsáveis pelos conteúdos que originaram as recomendações contidas nos itens abaixo, constantes do Relatório de 
Auditoria em referência, para garantir que as mesmas sejam consideradas na elaboração do Relatório de Gestão 
relativo ao ano de 2011”. 

Síntese dos resultados obtidos 
Comprometimento com a implantação de melhorias na descrição das fórmulas dos indicadores para o próximo 
exercício.  
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 201108787 1.1.2.3 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Utilizar, para o indicador gerencial sobre recursos humanos "Índice de Realização do Exame Médico Periódico", uma 
fórmula de cálculo que reflita adequadamente a situação a ser mensurada. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 Superintendência de Recursos Humanos - SRH 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
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A análise do controle interno afirma que “não foi demonstrado que o indicador sob análise seja adequado para 
subsidiar o acompanhamento da saúde dos empregados a partir da realização dos exames médicos periódicos, 
conforme as diversas especificidades das funções desempenhadas, em observância à Norma Regulamentadora Nº 7 do 
Ministério do Trabalho e Emprego”. 

A SRH informa que a CHESF adota, também, o Indicador de Absenteísmo-Doença, que possibilita o diagnóstico e a 
avaliação das ausências ao trabalho motivadas por doença. As informações decorrentes deste monitoramento 
possibilitam um melhor acompanhamento da saúde dos empregados, além dos resultados dos Exames Médicos 
Periódicos, podendo subsidiar ações empresariais. 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 201108787 1.1.2.4 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Fazer constar do Relatório de Gestão os parâmetros e metas utilizados para avaliar os indicadores institucionais, 
ambientais e gerenciais sobre recursos humanos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos – CSR, 
Departamento de Meio Ambiente – DMA e Diretoria de Operação – DO 

------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
a) A Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos - CSR reitera a sua 

posição, já informada na CI-CSR-037/2011, que envidará esforços junto às áreas responsáveis pelos conteúdos 
que originaram as recomendações contidas nos itens 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.4 constantes do Relatório de 
Auditoria em referência, para garantir que as mesmas sejam consideradas na elaboração do Relatório de Gestão 
relativo ao ano de 2011. Adicionalmente, informamos que o Gabinete da presidência da CHESF encaminhou a 
CI/PR-114/2011 aos Chefes de Gabinete de Diretoria, com o seguinte teor: “Para cumprimento das 
recomendações os da Controladoria Geral da União – CGU solicitamos que, nos próximos Relatórios de Gestão, 
os indicadores apresentados: (i) tenham suas fórmulas de cálculo adequadamente expressas; (ii) sejam 
acompanhados do devido detalhamento e, também, dos parâmetros e metas utilizados para sua avaliação”. 

b) O Departamento de Meio Ambiente – DMA informou como meta o estabelecimento de meta com base nos 
valores apurados dos últimos quatro anos e comunicação circular com os órgãos internos do DMA divulgando os 
parâmetros do indicador ambiental – IAC. 

c) A Diretoria de Operação - DO atenderá à recomendação detalhando os parâmetros e as metas utilizadas para 
avaliar os indicadores institucionais nos próximos relatórios de gestão. 

Síntese dos resultados obtidos 
Comprometimento com a implantação de melhorias na descrição das fórmulas dos indicadores para o próximo 
exercício.   
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 201108787 2.1.1.1 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 
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Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF busque o cumprimento das determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, ainda no exercício 
de 2011, em especial no que se refere à substituição dos funcionários terceirizados que se encontram em situação 
irregular, por servidores contratados por meio de concurso público. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Recursos Humanos – SRH 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A SRH informa que a CHESF emitiu, em 22/09/2011 com vigência a partir de 01/09/2011, a Resolução Normativa 
RN-03/2011 SU-32 “Políticas para Contratação de Serviços” que no seu item 10 estabelece que "... caberá à 
Superintendência de Suprimento – SSU e aos órgãos que processam licitações nas Regionais, assegurar o 
cumprimento das Políticas de Contratação de Serviços". Adicionalmente, o DEST, através da CE-PR-311/2011 de 
05/09/2011, e a Eletrobrás, através da CE-PR-312/2011 de 05/09/2011, foram devidamente informados quanto aos 
questionamentos do TCU no Acórdão Nº 2.132/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 201108787 4.1.1.2 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Exigir das entidades recebedoras de recursos por meio de transferências, nos prazos pactuados, a apresentação da 
prestação de contas ou o recolhimento dos recursos transferidos e, em caso de inadimplência, registrá-la e instaurar 
tomada de contas especial. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
No tocante ao Termo de Cooperação Técnica-Financeira firmado com a Codevasf, a CEI entende que não se trata de 
transferência voluntária1, e sim repasse de recursos para que aquela empresa pública execute a administração dos 
perímetros irrigados de Itaparica, implantados pela CHESF para reassentamento populacional. 

Os repasses periódicos somente são realizados após a apresentação da prestação de contas das parcelas anteriores, não 
havendo retardo no encaminhamento desses documentos por parte da Codevasf, assim como não se registram 
interrupção na execução das ações previstas no Termo de Cooperação em comento (CV-I-92.2007.0710.00). 

Síntese dos resultados obtidos: 
Recomendação atendida. 
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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Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

08 201108787 4.1.1.3 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
01 - Que a CHESF passe a definir critérios para a avaliação da oportunidade de se proceder às inspeções "in loco", a 
fim de aprimorar os instrumentos de verificação do desempenho das entidades parceiras e do nível de alcance dos 
objetivos pretendidos quando da celebração das avenças.  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento – SSU e Coordenadoria Especial do Empreendimento 
Itaparica – CEI  

------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A SSU emitiu, em 20/06/2011, em complementação à Instrução Normativa – IN-SU.04.003 – Administração de 
Instrumentos Contratuais, a correspondência circular CIRC-SSU-001/2011, solicitando, a todos os órgãos da CHESF, 
orientar suas unidades organizacionais para que atendam às recomendações da CGU, no Relatório de Auditoria no 
244098, entre as quais incluía: 

a) Proceder a fiscalização conforme previsto no item 5.4.6 da IN-SU.04.003, objetivando incluir na rotina, 
inspeções “in loco” junto aos Convênios, Termos de Parcerias e Termos de Cooperação firmados, e identificar 
as falhas, adotando medidas necessárias a sua correção, de forma  a garantir o cumprimento pelos convenentes 
e partícipes das atividades aprovadas no Plano de Trabalho correspondente, devendo tais inspeções serem 
registradas em documentos específicos, quais sejam: relatórios, atas de reunião e registro fotográfico, quando 
necessário, que devem ser arquivados na pasta do administrador do instrumento contratual. 

Desta forma, considerando que cada instrumento de transferência de recursos tem as suas características específicas e 
que a circular já recomendou a inclusão de inspeções “in loco” na rotina e estabeleceu os procedimentos básicos e a 
forma de registro, a recomendação já foi atendida. 

A CEI – Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica mantém o entendimento de que a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVAF é a empresa pública habilitada para 
fiscalizar a execução das atividades de operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de 
Assistência técnica e Extensão Rural – ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola, aparecendo como 
superposição e desperdício de recursos a contratação de uma outra empresa especializada para fiscalizar os trabalhos 
prestados por aquele empresa pública. 

 
Sintese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

09 201108787 4.1.1.3 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
02 – Que a CHESF busque se utilizar de meios de acompanhamento da evolução das metas dos convênios e outros 
instrumentos de transferência, em complementação às análises das prestações de contas, oportunidade que passa a ter 
foco a apreciação dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, a exemplo dos procedimentos de 
fiscalização "in loco". 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Em complementação aos Anexos IV a VIII da IN-SU.04.003, que devem ser apresentados nas prestações de contas, a 
CHESF, por meio do Departamento de Administração de Contratos-DAC, elaborará documento visando orientar os 
administradores dos instrumentos de transferência no acompanhamento da evolução das metas, com modelos de 
documentos para fiscalização planejada e registro do diligenciamento. 

Síntese dos resultados obtidos 
Oportunidade de melhoria com recomendação acatada. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 201108787 4.1.1.4 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF passe a acompanhar índices de resultado no plano de monitoramento de Itaparica. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CHESF, através da CEI, já acompanha os indicadores apontados no Plano de Monitoramento dos Perímetros 
Irrigados administrados pela Codevasf. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação já atendida.  
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 201108787 4.1.1.5 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
01 - Que a CHESF promova o desenvolvimento de instrumentos de controle da qualidade dos serviços de assistência 
técnica e extensão rural, tendo por referência a própria atuação dos reassentados ao lidarem com os recursos naturais e 
materiais disponíveis, de maneira a que seja possível, a partir dessa avaliação periódica, decidir sobre temas a serem 
tratados junto aos irrigantes pelas prestadoras de serviços de ATER.  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CEI – Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica mantém o entendimento de que a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVAF é a empresa pública habilitada para 
fiscalizar a execução das atividades de operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de 
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Assistência técnica e Extensão Rural – ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola, aparecendo como 
superposição e desperdício de recursos a contratação de outra empresa especializada para fiscalizar os trabalhos 
prestados por aquela empresa pública.  

Síntese dos resultados obtidos 
O entendimento é de que já existem instrumentos de controle da qualidade dos serviços de assistência técnica e 
extensão rural.    
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Possível desperdício de recursos com a contratação de outra empresa para fiscalizar os serviços prestados. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 201108787 4.1.1.5 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
02 - Que a CHESF busque a utilização do procedimento de verificação física "in loco", de forma a atestar a 
confiabilidade das informações registradas em relatórios de acompanhamento periódicos elaborados pelas empresas 
contratadas pela CODEVASF, e com base nesse instrumento possa aferir a execução dos contratos de aquisição de 
equipamentos e materiais hidráulicos quanto à existência dos bens, sua efetiva instalação e entrada em operação. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CEI – Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica mantém o entendimento de que a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVAF é a empresa pública habilitada para 
fiscalizar a execução das atividades de operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de 
Assistência técnica e Extensão Rural – ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola, aparecendo como 
superposição e desperdício de recursos a contratação de outra empresa especializada para fiscalizar os trabalhos 
prestados por aquela empresa pública. 
Síntese dos resultados obtidos 
Não aplicável 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A Chesf entende que a CODEVAF é a empresa pública habilitada para fiscalizar a execução das atividades de 
operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de Assistência técnica e Extensão Rural – 
ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 201108787 4.1.1.6 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF promova, juntamente com a CODEVASF, a criação de mecanismos gerenciais tendo em vista o 
acompanhamento do processo de transferência da gestão, definindo previamente as etapas pelas quais os perímetros 
terão de passar até se tornarem distritos irrigados independentes financeira e administrativamente dos recursos 
públicos federais. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
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 A CHESF já dispõe de mecanismo de acompanhamento do processo de transferência de patrimônio e gestão, como 
integrante do Comitê criado para tal finalidade. Observa ainda que não existem obras ou serviços a serem realizados 
na infra-estrutura de uso comum que seja restritivo à transferência patrimonial, para que se possa implementar o 
sistema oneroso de fornecimento de água de irrigação, por parte da Codevasf.                

 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação já atendida. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 201108787 4.1.1.7 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF desenvolva instrumentos gerenciais tendo em vista avaliar sistematicamente os benefícios trazidos 
pelos serviços de assistência técnica aos reassentados do Termo de Cooperação 
CV-I-92.2007.0710.00. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Transmitida a orientação, conforme recomendado, através das CE-SESI-710/2009 e 725/2009. 
Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 201108787 4.1.1.8 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
01- Que a CHESF adote medidas para transferir o patrimônio de uso comum dos perímetros irrigados do 
Reassentamento de Itaparica para a CODEVASF, considerando que essa é uma condição sem a qual não poderão ser 
cobradas quaisquer tarifas pela utilização da água pelos irrigantes. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CHESF aguarda apresentação de nova proposta da Codevasf para a fixação dos termos de um Plano de Trabalho 
para cada perímetro, para subsidiar a celebração de Termos de Cooperação específicos de acordo com o grau de 
maturação de cada um com relação à transferência da gestão para os irrigantes; a CHESF condicionou a celebração 
desses ajustes à solicitação imediata por parte da Codevasf dos imóveis relativos às infra-estruturas de uso comum. 

Síntese dos resultados obtidos 
Aguardando proposta da Codevasf  para dar andamento ao atendimento da recomendação.   
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
As providências encontravam-se em andamento no aguardo de nova proposta da Codevasf. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 201108787 4.1.1.8 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
02 - Concluída a etapa de transferência do patrimônio de uso comum dos perímetros irrigados para a CODEVASF, 
acompanhar o processo segundo o qual deverão ser apresentados os estudos sobre os preços das tarifas d'água a serem 
cobradas dos reassentados, definidos os montantes que serão subsidiados pela CHESF, e, finalmente, a efetiva 
implementação da cobrança contra os irrigantes pela utilização dos referidos recursos naturais a eles postos à 
disposição. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CHESF aguarda apresentação de nova proposta da Codevasf para a fixação dos termos de um Plano de Trabalho 
para cada perímetro, para subsidiar a celebração de Termos de Cooperação específicos de acordo com o grau de 
maturação de cada um com relação à transferência da gestão para os irrigantes; a CHESF condicionou a celebração 
desses ajustes à solicitação imediata por parte da Codevasf dos imóveis relativos às infra-estruturas de uso comum. 
Síntese dos resultados obtidos 
Aguardando proposta da Codevasf  para dar andamento ao atendimento da recomendação.   
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
As providências encontravam-se em andamento no aguardo de nova proposta da Codevasf. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 201108787 4.1.1.8 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
03 - Após concluída a etapa de transferência do patrimônio de uso comum dos perímetros irrigados do reassentamento 
de Itaparica, proceder à avaliação da necessidade de serem mantidos os vínculos jurídicos com as empresas 
contratadas para prestação de serviços de administração, operação e manutenção da infra-estrutura dos referidos 
perímetros e, na hipótese de sua continuidade, condicionada a prévia justificativa para tal decisão, proceder a estudos 
técnicos que viabilizem a redução proporcional dos custos com as atividades terceirizadas pela CODEVASF, em face 
dos serviços que aquela sociedade de economia mista tiver condições financeiras e operacionais de assumir. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

  Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A Codevasf em reunião mantida em 17/10/2011, já concordou na celebração de instrumentos específicos para cada 
perímetro e está ultimando o levantamento das condições para cada um. 

Síntese dos resultados obtidos 
A implementação da recomendação estava dependendo de um levantamento das condições pela CODEVASF.  

  



154 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
As providências encontravam-se em andamento no aguardo de um levantamento das condições pela CODEVASF. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 201108787 4.1.1.9 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição das Recomendações: 
01 – Que a CHESF exija da CODEVASF a conclusão da implantação dos equipamentos adquiridos, ou, caso tal 
medida seja inviável, a apuração do prejuízo financeiro, com valor histórico de R$ 2.909.393,93, decorrente da 
aquisição dos equipamentos para os sistemas de irrigação dos perímetros do reassentamento de Itaparica, que não 
foram instalados nem utilizados, e da ausência de prestação dos correspondentes serviços de supervisão da montagem 
das válvulas, bem como acompanhe a devolução dos respectivos recursos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

  Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A recomendação não tem amparo nos termos do ajuste celebrado, que não prevê penalidades entre os partícipes. 

Síntese dos resultados obtidos 
Não Aplicável 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não Aplicável 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

19 201108787 4.1.1.9 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
02 - Que a CHESF, juntamente com a CODEVASF, ultime as tratativas no sentido de elaborar um planejamento para 
a implementação de sistemas de automação nos sistemas de irrigação dos perímetros do reassentamento, considerando 
a iminência do encerramento do Termo de cooperação CVNE 92.2007.0710.00, em 20/03/12, e que ainda deverá 
ocorrer os procedimentos licitatórios para escolha das empresas fornecedoras e prestadoras de serviços com vistas ao 
alcance da referida meta, que tem por objetivo último melhorar a eficiência na utilização dos recursos naturais e 
energéticos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Quanto à implantação do sistema de automação, trata-se de um melhoramento que nada impede a transferência 
patrimonial para fins de se iniciar o processo de fornecimento tarifado de água para irrigação naqueles perímetros. 

Síntese dos resultados obtidos 
Não aplicável 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não aplicável 
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Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

20 201108787 4.1.1.10 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF proceda à reavaliação dos custos dos serviços de administração, manutenção e operação nos lotes e 
perímetros do Reassentamento de Itaparica, com base nos parâmetros apresentados nos preços dos mesmos serviços 
prestados em perímetros irrigados já implantados, em sua maioria sob regime de cogestão, utilizando-se dos 
respectivos resultados para subsidiar as renovações contratuais que vierem a acontecer até o final do termo de 
cooperação, ou mesmo na hipótese de prorrogação da vigência do CVNE 92.2007.0710.00. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Inicialmente, vale pontuar novamente que a adoção dos perímetros do Baixo São Francisco como paradigma na 
questão de custos operacionais é inteiramente equivocada, em razão das características daqueles perímetros (culturas 
exploradas, alturas geométricas, períodos de bombeamento, regime hidrológico, estado de abandono em que se 
encontram etc.). Portanto, os paradigmas devem ser procurados em infraestruturas de mesmo gênero, características 
técnicas e agronômicas, além da região e condições edafoclimáticas onde os mesmos estão implantados.  

Quanto às comparações efetuadas pelos técnicos da CGU, parece estar equivocada a comparação do custo médio de 
operação e manutenção por hectare, que alcança R$ 222,00/ha/mês, com os custos anuais correspondentes. Tomando 
como exemplos os indicados pela CGU, verifica-se que o custo da operação e manutenção do Perímetro Brígida 
registrado em 12 meses (para se compensar a sazonalidade daqueles custos) foi de R$ 260,54, e o do Perímetro 
Fulgêncio de R$ 262,13. Portanto, a comparação descrita no texto não guarda coerência com os custos apurados (“sete 
vezes a média...” ou “24 vezes a média indicada...;” (pg.87/155).  

Síntese dos resultados obtidos 
Não Aplicável 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não Aplicável 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

21 201108787 4.1.1.11 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Exigir da CODEVASF que, nas prestações de contas a serem apresentadas à CHESF, se faça constar da 
documentação comprobatória das despesas, a discriminação dos quantitativos dos serviços executados no período, 
sobretudo os que se refiram à administração, manutenção e operação dos perímetros beneficiários, bem como os de 
assistência técnica e extensão rural aos reassentados em face da construção do empreendimento de Itaparica. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI ------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CEI – Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica mantém o entendimento de que a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVAF é a empresa pública habilitada para 
fiscalizar a execução das atividades de operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola, a quem cabe o 
poder fiscalizatório para proceder à verificação dos boletins de medição, diários de obras, relatórios e todos os 
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serviços e documentos gerados para registro dos mesmos, como contratante dos serviços.  

A CHESF procede à verificação da documentação nos locais onde as mesmas são arquivadas (3ª e 6ª SR), e cópias 
dos documentos fiscais são apensadas às prestações de contas dos recursos repassados. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação Atendida 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

22 201108787 4.1.1.12 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF oriente a CODEVASF no sentido de reunir-se periodicamente com os representantes das empresas de 
administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum dos perímetros do sistema Itaparica, tendo em 
vista discutir os problemas de gerenciamento registrados nos relatórios de acompanhamento mensais, e determinar a 
responsabilidade pela adoção de medidas corretivas, sem prejuízo de utilizar essas informações para demandar as 
empresas de assistência técnica na execução de campanhas e ações de reforço no mister de ministrar conhecimentos 
técnicos aos reassentados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Como dito na manifestação a esse ponto de auditoria, a CHESF já promove reuniões periódicas com representantes da 
Codevasf para tratar das questões relacionadas com a operação e manutenção dos perímetros, ocasião que aponta 
eventuais desconformidades, como por exemplo: a operação em horário de ponta, ou a mobilização de mão-de-obra 
para ações que poderiam ser desassistidas, ou a premente necessidade de se buscar alternativas de automação das 
estações de modo a racionalizar os custos operacionais e impedir que sejam as estações operadas mediante pressão de 
grupos organizados para que a demanda de água seja acima da planejada para aquele perímetro.   

Síntese dos resultados obtidos 
A Recomendação já é praticada. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

23 201108787 4.1.1.13 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF, anteriormente à celebração de instrumento de transferência com ente público para realização de obras 
de infra-estrutura, promova análise criteriosa dos aspectos técnicos do projeto básico, manifestando-se quanto à sua 
suficiência e nível de precisão, de forma a prevenir a ocorrência de dúvidas e omissões que impactem a execução do 
objeto ou mesmo acarrete a inclusão de itens por meio de aditivos posteriores. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 
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Síntese da providência adotada:  
A CHESF promoverá a análise criteriosa dos aspectos técnicos do projeto básico antes da celebração de instrumento 
de transferência com ente público para realização de obras de infra-estrutura. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação Acatada. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

24 201108787 4.1.1.14 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Assegurar-se de que nos termos de cooperação que venham a ser celebrados haja demonstração da existência de 
interesses comuns entre a CHESF e a contraparte compatíveis com o objeto pactuado. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência Econômico-Financeira - SEF  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Com relação à opção de não empreender as atividades pactuadas no Termo de Cooperação com membros do quadro 
funcional próprio, tal fato já foi esclarecido, pois inexistia equipe disponível à época da realização dos serviços 
(Correspondência Interna SEF-010/2011, de 17/06/2011).   

Quanto ao interesse mútuo (CHESF e CEASA/PE) em se firmar o Termo de Cooperação, podemos citar: 

a) Interesse geral: construção de um hospital público para uma população cada vez mais carente na área de saúde 
pública. Com a ocupação da faixa de servidão, obstruindo o acesso à área de localização do hospital, a CHESF 
seria a responsável pelo atraso que porventura ocorresse na construção do mesmo e, dentro de sua política de 
responsabilidade social, tinha interesse em atender, com a máxima brevidade possível, a solicitação da Secretaria 
de Saúde do Estado de Pernambuco. O CEASA/PE, por sua vez, como entidade ligada ao governo estadual, tinha 
interesse e a obrigação de atender as necessidades da política governamental na área de saúde, uma vez que o 
hospital se localiza no seu entorno. 

b) Interesse individual da CHESF: desocupação da faixa de servidão, ocupada há décadas, evitando riscos de 
acidentes elétricos. 

c) Interesse individual do CEASA/PE: a desocupação das áreas no entorno do CEASA/PE já vinha sendo trabalhada 
por aquele centro, com a substituição das ocupações irregulares por hortas comunitárias. A retirada das ocupações 
na faixa de servidão da CHESF surgiu como uma oportunidade de ampliação dos trabalhos que já vêm sendo 
realizados pelo CEASA/PE. 

A recomendação já consta do Instrumento Normativo que versa sobre o assunto (IN – SU 01.009). 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

25 201108787 4.1.1.15 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
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Observar a exigência de emissão de parecer pelo órgão jurídico previamente à celebração de termos de cooperação 
financeira. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 Superintendência Econômico-Financeira - SEF 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Providências estão implementadas conforme determinado pelo item 4.1.2 da Instrução Normativa IN-SU-001.09, que 
trata de Convênio e Termo de Cooperação. 

Não há providência a ser implementada, pois os órgãos de contratação da CHESF só emitem contratos após a prévia 
aprovação do Departamento Jurídico - DJU. A excepcionalidade ocorrida no Termo de Cooperação Financeira nº. 
CV-E-92.2009.7100.00 foi objeto das correspondências internas n.ºs SEF-014/2010 e SEF-011/2011. Mesmo assim, a 
Superintendência de Suprimento emitiu a Correspondência Interna - CI SSU-044/2011, de 05/07/2011, alertando 
sobre a determinação do normativo de que toda solicitação de Convênio ou Termo de Cooperação deverá ser 
acompanhada do devido parecer jurídico. 

Síntese dos resultados obtidos 
Procedimento já é contemplado em Normativo Interno. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não há providências a serem tomadas. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

26 201108787 4.1.1.16 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
 Proceder a análises detalhadas dos planos de trabalho propostos para a pactuação de termos de cooperação e de 
convênios.                                      

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento – SSU  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A Superintendência de Suprimento emitiu correspondência circular CIRC-SSU-003/2011, em 04/07/2011, alertando 
os órgãos requisitantes da CHESF sobre a necessidade de procederem à análise detalhada dos Planos de Trabalho 
propostos, visando a pactuação de Convênios e de Termos de Cooperação. 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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.  
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

27 201108787 4.1.1.17 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Analisar as prestações de contas de convênios e de termos de cooperação quanto à regularidade dos processos 
licitatórios e à capacidade técnica das entidades contratadas, bem como empreender ações de controle concomitantes 
com a execução dos serviços que, pela sua natureza, não possam ser inspecionados posteriormente.                                 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A posição da CHESF sobre esta questão está explicitada na Correspondência Interna SSU-044/2011, de 05/07/2011, 
cujo teor está reproduzido no próprio relatório da CGU. 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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.  
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

28 201108787  4.1.1.18 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
01 – No tocante às 315 unidades já indenizadas e demolidas, diligenciar a CEASA/PE sobre a existência de 
informações adicionais sobre a identificação dos imóveis, bem como sobre a comprovação da posse dos beneficiários 
sobre as edificações. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência Econômico-Financeira - SEF  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Obtidas informações adicionais sobre a identificação dos proprietários dos imóveis por meio de “Declarações de 
Residência e Posse” fornecidas pelos pastores das igrejas “Pentecostal Assembléia de Cristo”, “Evangélica 
Assembléia de Deus em Pernambuco”, “IAB – Igreja Apostólica Batista Viva”, Pentecostal Chama Viva”, 
“Evangélica Assembléia de Deus Convenção Abreu e Lima” e “Evangélica Cristã Ministério Rio de Águas Vivas”, 
com os devidos comprovantes de identidade e de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Dificuldade da obtenção da identificação dos proprietários visto que a maioria dos moradores foram transferidos para 
locais diversos, tendo o CEASA-PE se comprometido em manter gestões junto aos pastores das diversas igrejas 
evangélicas que existiam no local para que ratifiquem, pelo cadastro, os moradores da comunidade. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

29 201108787  4.1.1.18 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
02 - No que concerne às unidades objeto do Termo Aditivo nº CV-E- 92.2009.7100.02, no intuito de sanar as falhas 
relativas à identificação dos imóveis e à caracterização da posse, recomenda-se anexar aos cadastros cópias dos 
documentos de identificação do ocupante da edificação a ser indenizada (RG e CPF) e comprovante de residência ou 
outro documento que o substitua, a exemplo de testemunhos de vizinhos reduzidos a termo, declarações emitidas por 
associações de moradores, cópias de faturas de consumo de energia elétrica e de água. 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A recomendação foi transmitida ao CEASA/PE que, já na prestação de contas da 3ª parcela, ora em análise, procedeu 
conforme recomendado.   

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

30 201108787  6.1.1.1 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Assegurar-se de que a celebração de pré-contratos fundamentados no art. 32 da Lei nº. 9.074/95 seja baseada em 
projetos básicos elaborados nos moldes preconizados pela Lei nº 8.666/93, que propiciem o conhecimento pleno e 
detalhado do objeto que se pretende contratar. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 Superintendência de Suprimento – SSU 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Reafirmamos que o projeto básico elaborado pela ANEEL, para o processo licitatório, relatórios R1, R2, R3 e R4, 
adicionado de nossas especificações técnicas para os serviços, os materiais e os equipamentos, atendem ao que requer 
a Lei nº 8.666/93. 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

31 201108787  6.1.1.3 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Observar o disposto nos arts. 3°, §1°, inciso I, e 23, §§1° e 2°, da Lei n° 8.666/1993, promovendo o parcelamento do 
objeto a ser licitado com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade. A impossibilidade técnica e econômica de parcelar o objeto da licitação, caso ocorra, deve ser 
fundamentada nos autos do procedimento licitatório. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento – SSU 
------------X-----------
- 
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Síntese da providência adotada:  
A qualidade do aproveitamento dos recursos disponíveis está consagrada ao se vencer o certame licitatório. Estamos 
fazendo pelo menor preço do mercado. Mantemos nossa resposta. 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

32 201108787  6.1.1.4 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Estabelecer critérios técnicos para a aceitabilidade das propostas a serem recebidas em procedimentos de seleção para 
pré-contratação fundamentada no art. 32 da Lei nº 9.074/95. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Os critérios de aceitabilidade das propostas estão referendados no projeto básico, padrão Lei 8.666, elaborado pela 
ANEEL, adicionado pelas nossas especificações técnicas de serviços, materiais e equipamentos. Mantemos o 
entendimento do cumprimento da Lei. 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

33 201108787  6.1.1.5 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Assegurar-se de que as planilhas de quantitativos e preços propostas sejam compatíveis com o orçamento de 
referência elaborado pela CHESF. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Reiteramos que a proposta apresentada pela SADEFEM permitiu a identificação dos itens de serviços, que compõem 
o objeto do contrato em referência. 

A CHESF acata a recomendação trazida e efetuará a padronização de formulários para preenchimento pelos 
proponentes em formatação idêntica àquela utilizada na elaboração do Orçamento Básico.  

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
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gestor 

Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram /prejudicaram a adoção de providências. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

34 201108787  6.1.1.6 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Abster-se de utilizar orçamentos estimativos apresentando itens com a indicação genérica da respectiva unidade, 
como, por exemplo, "GLOBAL" ou "verba". 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Haja vista o acatamento anterior – através da Correspondência Interna SPT-078/2011, de 06/09/2011, da 
recomendação acima, observamos que será adotada a prática, com vistas a não utilizar orçamentos estimados com 
indicação genérica da respectiva unidade, como, por exemplo, "GLOBAL" ou "verba". 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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.  
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

35 201108787 6.1.1.7 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Abster-se de elaborar projetos básicos dos processos licitatórios sem empreender estudos técnicos preliminares 
específicos para os objetos demandados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento – SSU 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Sobre os estudos feitos para elaboração do projeto básico e emissão dos elementos para elaboração do orçamento 
básico, a CHESF entende que atendem a exigência do Art. 6º, Inciso IX da Lei 8.666/93. Contudo há detalhamentos 
que só podem ser realizados após a aquisição dos equipamentos, que ocorre em uma etapa após o início da contratação 
dos serviços. Assim, mantemos a posição informada. 

Síntese dos resultados obtidos 
Atendimento pleno à recomendação. 
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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11.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201108787 4.1.1.2 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Exigir das entidades recebedoras de recursos por meio de transferências, nos prazos pactuados, a apresentação da 
prestação de contas ou o recolhimento dos recursos transferidos e, em caso de inadimplência, registrá-la e instaurar 
tomada de contas especial. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
No tocante ao Termo de Cooperação Técnica-Financeira firmado com a Codevasf, a CEI entende que não se trata de 
transferência voluntária2, e sim repasse de recursos para que aquela empresa pública execute a administração dos 
perímetros irrigados de Itaparica, implantados pela CHESF para reassentamento populacional. 

Os repasses periódicos somente são realizados após a apresentação da prestação de contas das parcelas anteriores, não 
havendo retardo no encaminhamento desses documentos por parte da Codevasf, assim como não se registram 
interrupção na execução das ações previstas no Termo de Cooperação em comento (CV-I-92.2007.0710.00). 

Síntese dos resultados obtidos: 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201108787 4.1.1.3 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
01 - Que a CHESF passe a definir critérios para a avaliação da oportunidade de se proceder às inspeções "in loco", a 
fim de aprimorar os instrumentos de verificação do desempenho das entidades parceiras e do nível de alcance dos 
objetivos pretendidos quando da celebração das avenças.  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento – SSU e Coordenadoria Especial do Empreendimento 
Itaparica – CEI  

------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A SSU emitiu, em 20/06/2011, em complementação à Instrução Normativa – IN-SU.04.003 – Administração de 
Instrumentos Contratuais, a correspondência circular CIRC-SSU-001/2011, solicitando, a todos os órgãos da CHESF, 
orientar suas unidades organizacionais para que atendam às recomendações da CGU, no Relatório de Auditoria no 
244098, entre as quais incluía: 

b) Proceder a fiscalização conforme previsto no item 5.4.6 da IN-SU.04.003, objetivando incluir na rotina, 
inspeções “in loco” junto aos Convênios, Termos de Parcerias e Termos de Cooperação firmados, e identificar 
as falhas, adotando medidas necessárias a sua correção, de forma  a garantir o cumprimento pelos convenentes 
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e partícipes das atividades aprovadas no Plano de Trabalho correspondente, devendo tais inspeções serem 
registradas em documentos específicos, quais sejam: relatórios, atas de reunião e registro fotográfico, quando 
necessário, que devem ser arquivados na pasta do administrador do instrumento contratual. 

Desta forma, considerando que cada instrumento de transferência de recursos tem as suas características específicas e 
que a circular já recomendou a inclusão de inspeções “in loco” na rotina e estabeleceu os procedimentos básicos e a 
forma de registro, a recomendação já foi atendida. 

A CEI – Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica mantém o entendimento de que a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVAF é a empresa pública habilitada para 
fiscalizar a execução das atividades de operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de 
Assistência técnica e Extensão Rural – ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola, aparecendo como 
superposição e desperdício de recursos a contratação de uma outra empresa especializada para fiscalizar os trabalhos 
prestados por aquele empresa pública. 

 
Sintese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 201108787 4.1.1.3 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
02 – Que a CHESF busque se utilizar de meios de acompanhamento da evolução das metas dos convênios e outros 
instrumentos de transferência, em complementação às análises das prestações de contas, oportunidade que passa a ter 
foco a apreciação dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, a exemplo dos procedimentos de 
fiscalização "in loco". 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Em complementação aos Anexos IV a VIII da IN-SU.04.003, que devem ser apresentados nas prestações de contas, a 
CHESF, por meio do Departamento de Administração de Contratos-DAC, elaborará documento visando orientar os 
administradores dos instrumentos de transferência no acompanhamento da evolução das metas, com modelos de 
documentos para fiscalização planejada e registro do diligenciamento. 

Síntese dos resultados obtidos 
Oportunidade de melhoria com recomendação acatada. A ser certificada a sua implementação. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 201108787 4.1.1.5 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
01 - Que a CHESF promova o desenvolvimento de instrumentos de controle da qualidade dos serviços de assistência 
técnica e extensão rural, tendo por referência a própria atuação dos reassentados ao lidarem com os recursos naturais e 
materiais disponíveis, de maneira a que seja possível, a partir dessa avaliação periódica, decidir sobre temas a serem 
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tratados junto aos irrigantes pelas prestadoras de serviços de ATER.  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CEI – Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica mantém o entendimento de que a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVAF é a empresa pública habilitada para 
fiscalizar a execução das atividades de operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de 
Assistência técnica e Extensão Rural – ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola, aparecendo como 
superposição e desperdício de recursos a contratação de outra empresa especializada para fiscalizar os trabalhos 
prestados por aquela empresa pública.  

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Possível desperdício de recursos com a contratação de outra empresa para fiscalizar os serviços prestados. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 201108787 4.1.1.5 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
02 - Que a CHESF busque a utilização do procedimento de verificação física "in loco", de forma a atestar a 
confiabilidade das informações registradas em relatórios de acompanhamento periódicos elaborados pelas empresas 
contratadas pela CODEVASF, e com base nesse instrumento possa aferir a execução dos contratos de aquisição de 
equipamentos e materiais hidráulicos quanto à existência dos bens, sua efetiva instalação e entrada em operação. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CEI – Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica mantém o entendimento de que a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVAF é a empresa pública habilitada para 
fiscalizar a execução das atividades de operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de 
Assistência técnica e Extensão Rural – ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola, aparecendo como 
superposição e desperdício de recursos a contratação de outra empresa especializada para fiscalizar os trabalhos 
prestados por aquela empresa pública. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A Chesf entende que a CODEVAF é a empresa pública habilitada para fiscalizar a execução das atividades de 
operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de Assistência técnica e Extensão Rural – 
ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 201108787 4.1.1.6 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF promova, juntamente com a CODEVASF, a criação de mecanismos gerenciais tendo em vista o 
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acompanhamento do processo de transferência da gestão, definindo previamente as etapas pelas quais os perímetros 
terão de passar até se tornarem distritos irrigados independentes financeira e administrativamente dos recursos 
públicos federais. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
 A CHESF já dispõe de mecanismo de acompanhamento do processo de transferência de patrimônio e gestão, como 
integrante do Comitê criado para tal finalidade. Observa ainda que não existem obras ou serviços a serem realizados 
na infra-estrutura de uso comum que seja restritivo à transferência patrimonial, para que se possa implementar o 
sistema oneroso de fornecimento de água de irrigação, por parte da Codevasf.                

 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 201108787 4.1.1.7 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF desenvolva instrumentos gerenciais tendo em vista avaliar sistematicamente os benefícios trazidos 
pelos serviços de assistência técnica aos reassentados do Termo de Cooperação 
CV-I-92.2007.0710.00. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Transmitida a orientação, conforme recomendado, através das CE-SESI-710/2009 e 725/2009. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

08 201108787 4.1.1.8 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
03 - Após concluída a etapa de transferência do patrimônio de uso comum dos perímetros irrigados do reassentamento 
de Itaparica, proceder à avaliação da necessidade de serem mantidos os vínculos jurídicos com as empresas 
contratadas para prestação de serviços de administração, operação e manutenção da infra-estrutura dos referidos 
perímetros e, na hipótese de sua continuidade, condicionada a prévia justificativa para tal decisão, proceder a estudos 
técnicos que viabilizem a redução proporcional dos custos com as atividades terceirizadas pela CODEVASF, em face 
dos serviços que aquela sociedade de economia mista tiver condições financeiras e operacionais de assumir. 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 

  Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A Codevasf em reunião mantida em 17/10/2011, já concordou na celebração de instrumentos específicos para cada 
perímetro e está ultimando o levantamento das condições para cada um. 

Síntese dos resultados obtidos 
A implementação da recomendação estava dependendo de um levantamento das condições pela CODEVASF. A ser 
certificada. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
As providências encontravam-se em andamento no aguardo de um levantamento das condições pela CODEVASF. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

09 201108787 4.1.1.9 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
02 - Que a CHESF, juntamente com a CODEVASF, ultime as tratativas no sentido de elaborar um planejamento para 
a implementação de sistemas de automação nos sistemas de irrigação dos perímetros do reassentamento, considerando 
a iminência do encerramento do Termo de cooperação CVNE 92.2007.0710.00, em 20/03/12, e que ainda deverá 
ocorrer os procedimentos licitatórios para escolha das empresas fornecedoras e prestadoras de serviços com vistas ao 
alcance da referida meta, que tem por objetivo último melhorar a eficiência na utilização dos recursos naturais e 
energéticos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Quanto à implantação do sistema de automação, trata-se de um melhoramento que nada impede a transferência 
patrimonial para fins de se iniciar o processo de fornecimento tarifado de água para irrigação naqueles perímetros. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não aplicável 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 201108787 4.1.1.10 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Que a CHESF proceda à reavaliação dos custos dos serviços de administração, manutenção e operação nos lotes e 
perímetros do Reassentamento de Itaparica, com base nos parâmetros apresentados nos preços dos mesmos serviços 
prestados em perímetros irrigados já implantados, em sua maioria sob regime de cogestão, utilizando-se dos 
respectivos resultados para subsidiar as renovações contratuais que vierem a acontecer até o final do termo de 
cooperação, ou mesmo na hipótese de prorrogação da vigência do CVNE 92.2007.0710.00. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 
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Síntese da providência adotada:  
Inicialmente, vale pontuar novamente que a adoção dos perímetros do Baixo São Francisco como paradigma na 
questão de custos operacionais é inteiramente equivocada, em razão das características daqueles perímetros (culturas 
exploradas, alturas geométricas, períodos de bombeamento, regime hidrológico, estado de abandono em que se 
encontram etc.). Portanto, os paradigmas devem ser procurados em infraestruturas de mesmo gênero, características 
técnicas e agronômicas, além da região e condições edafoclimáticas onde os mesmos estão implantados.  

Quanto às comparações efetuadas pelos técnicos da CGU, parece estar equivocada a comparação do custo médio de 
operação e manutenção por hectare, que alcança R$ 222,00/ha/mês, com os custos anuais correspondentes. Tomando 
como exemplos os indicados pela CGU, verifica-se que o custo da operação e manutenção do Perímetro Brígida 
registrado em 12 meses (para se compensar a sazonalidade daqueles custos) foi de R$ 260,54, e o do Perímetro 
Fulgêncio de R$ 262,13. Portanto, a comparação descrita no texto não guarda coerência com os custos apurados (“sete 
vezes a média...” ou “24 vezes a média indicada...;” (pg.87/155).  

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não Aplicável 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 201108787 4.1.1.11 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Exigir da CODEVASF que, nas prestações de contas a serem apresentadas à CHESF, se faça constar da 
documentação comprobatória das despesas, a discriminação dos quantitativos dos serviços executados no período, 
sobretudo os que se refiram à administração, manutenção e operação dos perímetros beneficiários, bem como os de 
assistência técnica e extensão rural aos reassentados em face da construção do empreendimento de Itaparica. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI ------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A CEI – Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica mantém o entendimento de que a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVAF é a empresa pública habilitada para 
fiscalizar a execução das atividades de operação e manutenção de perímetros irrigados, prestação de serviços de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER e implantação e manutenção de drenagem agrícola, a quem cabe o 
poder fiscalizatório para proceder à verificação dos boletins de medição, diários de obras, relatórios e todos os 
serviços e documentos gerados para registro dos mesmos, como contratante dos serviços.  

A CHESF procede à verificação da documentação nos locais onde as mesmas são arquivadas (3ª e 6ª SR), e cópias 
dos documentos fiscais são apensadas às prestações de contas dos recursos repassados. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 201108787 4.1.1.17 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Analisar as prestações de contas de convênios e de termos de cooperação quanto à regularidade dos processos 



169 
 

licitatórios e à capacidade técnica das entidades contratadas, bem como empreender ações de controle concomitantes 
com a execução dos serviços que, pela sua natureza, não possam ser inspecionados posteriormente.                                 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
A posição da CHESF sobre esta questão está explicitada na Correspondência Interna SSU-044/2011, de 05/07/2011, 
cujo teor está reproduzido no próprio relatório da CGU. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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.  
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 201108787  6.1.1.1 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Assegurar-se de que a celebração de pré-contratos fundamentados no art. 32 da Lei nº. 9.074/95 seja baseada em 
projetos básicos elaborados nos moldes preconizados pela Lei nº 8.666/93, que propiciem o conhecimento pleno e 
detalhado do objeto que se pretende contratar. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 Superintendência de Suprimento – SSU 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Reafirmamos que o projeto básico elaborado pela ANEEL, para o processo licitatório, relatórios R1, R2, R3 e R4, 
adicionado de nossas especificações técnicas para os serviços, os materiais e os equipamentos, atendem ao que requer 
a Lei nº 8.666/93. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 201108787  6.1.1.3 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Observar o disposto nos arts. 3°, §1°, inciso I, e 23, §§1° e 2°, da Lei n° 8.666/1993, promovendo o parcelamento do 
objeto a ser licitado com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade. A impossibilidade técnica e econômica de parcelar o objeto da licitação, caso ocorra, deve ser 
fundamentada nos autos do procedimento licitatório. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento – SSU 
------------X-----------
- 
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Síntese da providência adotada:  
A qualidade do aproveitamento dos recursos disponíveis está consagrada ao se vencer o certame licitatório. Estamos 
fazendo pelo menor preço do mercado. Mantemos nossa resposta. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 201108787  6.1.1.4 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Estabelecer critérios técnicos para a aceitabilidade das propostas a serem recebidas em procedimentos de seleção para 
pré-contratação fundamentada no art. 32 da Lei nº 9.074/95. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Os critérios de aceitabilidade das propostas estão referendados no projeto básico, padrão Lei 8.666, elaborado pela 
ANEEL, adicionado pelas nossas especificações técnicas de serviços, materiais e equipamentos. Mantemos o 
entendimento do cumprimento da Lei. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
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. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 201108787 6.1.1.7 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Abster-se de elaborar projetos básicos dos processos licitatórios sem empreender estudos técnicos preliminares 
específicos para os objetos demandados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento – SSU 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Sobre os estudos feitos para elaboração do projeto básico e emissão dos elementos para elaboração do orçamento 
básico, a CHESF entende que atendem a exigência do Art. 6º, Inciso IX da Lei 8.666/93. Contudo há detalhamentos 
que só podem ser realizados após a aquisição dos equipamentos, que ocorre em uma etapa após o início da contratação 
dos serviços. Assim, mantemos a posição informada. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação não atendida. Discordância de entendimento. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
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Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram /prejudicaram a adoção de providências. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 201108787 5.1.1.1 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Ausência nos autos do Processo CD-1.92.2010.3610, de documentação referente à memória de cálculo que serviu de 
base para a estimativa dos quantitativos a serem contratados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento – SSU 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Não houve manifestação da área  

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação ainda não atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 201108787 6.1.1.2 
Ofício nº 

30.540/2011/AUD/CGU-
Regional/PE, de 13.10.2011  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 60.702 

Descrição da Recomendação: 
Ausência de comprovação nos autos do Processo CD-90.2010.5000.00 e CD-1.92.2010.6300.00, do cumprimento do 
comando contido no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 9.074/95, no que tange à obrigatoriedade de serem submetidos 
os contratos definitivos à apreciação dos competentes órgãos de controle externo e de fiscalização específica. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento – SSU 
------------X-----------
- 

Síntese da providência adotada:  
Não houve manifestação da área 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação ainda não atendida. 
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12. RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, 
CASO EXISTA NA ESTRUTURA DO ÓRGÃO, APRESENTANDO AS JUSTIFICATIVAS 
PARA OS CASOS DE NÃO ACATAMENTO 

 
12.1 Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Atendidas no 
Exercício 

Quadro A.12.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria 
interna atendidas no exercício de 2011 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-01/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Sistema de Informações de Demandas Ambientais – SDA 
Comunicação Expedida/Data 07/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão – SPE 

Descrição da Recomendação 

Dotar o DMA de um sistema informatizado adequado às necessidades de controle 
do processo de licenciamento ambiental que permita o fiel cumprimento dos 
procedimentos descritos nas Instruções Normativas IN-MA.01.008; IN-
MA.01.009 e IN-MA.01.010. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão – SPE 
Síntese das providências adotadas  
- Em Maio de 2011 foi realizada reunião técnica entre o DMA e a STI na qual foram avaliadas as alternativas de 
manter o SDA na versão I e introduzir as correções e melhorias pendentes ou migrar para a versão II, disponível 
naquele momento no seu estágio de teste. Ao final da referida reunião foi concluído que a melhor alternativa seria a 
manutenção da versão I com a implementação das correções e melhorias. 
- Em seguida foram sendo implementadas gradativamente as correções e melhorias no SDA versão I.  
- Como decorrência das correções e melhorias realizadas no referido período o SDA versão I recuperou as suas 
funcionalidades essenciais. A partir deste momento foi possível voltar a utilizar este sistema de informação na gestão 
ambiental dos empreendimentos/instalações. 
- O DMA, juntamente com a STI, estão envidando esforços para atendimento das demandas anteriormente solicitadas, 
listadas como não essenciais ao funcionamento do referido sistema a época, bem como outros pontos de adequação e 
melhorias que atendam as necessidades atuais. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-01/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Licenças Ambientais Vencidas 
Comunicação Expedida/Data 07/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Manutenção – SMN e SPE 

Descrição da Recomendação 

i) informar as razões para o não atendimento das condicionantes acima; e ii) 
adotar as medidas necessárias para seus atendimentos e para a renovação das 
licenças de acordo com o estabelecido nas Instruções Normativas IN-MA.01.009 
e IN-MA.01.010, buscando, também, evitar a aplicação das penalidades previstas 
no artigo 60 da Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
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Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Manutenção – SMN e SPE 
Síntese das providências adotadas  
As áreas elaboraram 02 Relatórios de levantamento para identificação de processos erosivos com a finalidade de 
atender as condicionantes ambientais e conseqüente obtenção da renovação das licenças ambientais. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-01/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. Outras Constatações (Autuação de Processos de Licenciamento) 
Comunicação Expedida/Data 07/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação Orientar suas áreas subordinadas para que procedam em conformidade com o que 
determinam as mencionadas instruções normativas. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
A área acatou a recomendação, informando que tomou as providências necessárias ao cumprimento dos normativos 
internos no que tange à autuação de processos de licenciamento. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1 a 5, 6.2, 6.3. Melhorias dos Controles Internos 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gabinetes das Diretorias 

Descrição da Recomendação 
Orientar os órgãos subordinados a observarem o cumprimento da IN-EF.02.002 
quanto aos procedimentos relativos a viagens a serviço no país com o objetivo de 
aprimorar os controles internos. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gabinetes de Diretoria 
Síntese das providências adotadas  
Os Chefes de Gabinete das Diretorias emitiram orientações às áreas subordinadas sobre as recomendações constantes 
do Relatório de Auditoria. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 6.1. Ausência de Documento Hábil para Prestação de Contas de Viagem 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento de Alternativas de Geração - 
DTG 

Descrição da Recomendação 

i) alertar às gerencias subordinadas de que a aprovação das PCV deve ser 
realizada com base em documentos fiscais, em observância ao subitem 3.1.5 letra 
“d1” da IN-EF.02.002; e ii) providenciar o ressarcimento dos valores cobrados 
indevidamente face a falta dos comprovantes fiscais. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento de Alternativas de Geração - DTG 
Síntese das providências adotadas  
Resposta enviada através da CI-DTG-002/2011 de 24.05.2011. 
i) "...solicitamos observar o atendimento aos normativos internos vigentes: RN-07/98 EF-09, de 01.02.2004; RN-
19/93 EF-05, de 19.10.2009; IN-EF.02.002, 2ª edição, de 01.08.2007, e IN-SG.03.015, 3ª edição, de 24.08.2009, 
quando da prestação de contas de viagens no país dos empregados da DEFA e DEED." 
ii) anexo a esta CI foi enviado o comprovante de depósito no valor de R$ 245,10 referente aos ajustes das prestações 
de contas constantes nos itens 6.1, 7.1.1 e 7.1.2 do relatório de auditoria. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 6.4. Ausência de Documento Hábil para Prestação de Contas de Viagem 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Proteção e Automação da Operação - DPA 

Descrição da Recomendação 

i) justificar os pontos registrados pela AUD e informar das providências adotadas 
visando as devidas regularizações; e ii) alertar às gerencias subordinadas de que a 
aprovação da PCV deve ser realizada com base em documentos exigidos na IN-
EF.02.002. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Proteção e Automação da Operação - DPA 
Síntese das providências adotadas  
Resposta encaminhada através da CI -STC-004/2011 enviada pela Superintendência de Telecomunicações e Sistemas 
de Controle – STC. 
Foram dadas orientações aos empregados e à secretaria do Órgão visando evitar novas falhas relacionadas a cartões de 
embarque. 
Solicitada exclusão da despesa indevida. Empregados envolvidos orientados sobre os procedimentos para evitar novas 
falhas. 
Foram dadas orientações gerais a respeito do cumprimento da IN-EF.02.002 a todos os Gerentes da Superintendência 
visando evitarmos ocorrências dessa natureza no futuro."  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 7.1 a 7.7. Prestação de Contas de Viagem com Divergência de Cálculo 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Gabinete da Diretoria de Operação – GDO, Gabinete da Diretoria de Engenharia 
e Construção – GDE e Divisão de Habilitação de Pagamentos e Recebimentos – 
DFPR 

Descrição da Recomendação 

Ao GDO e GDE: Alertar as gerências subordinadas de que as aprovações das 
Prestações de Contas de Viagens devem ser realizadas com base na 
documentação/informação apresentada, em observância aos subitens 4.2.3 e 5.2 
da IN-EF.02.002.  
À DFPR: Revisar as mencionadas prestações de contas constantes do item 6 e 
subitens e, caso esteja de acordo, providenciar os devidos ajustes junto às 
correspondentes áreas. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gabinetes das Diretorias de Operação e de Engenharia e Construção e DFPR 
Síntese das providências adotadas  
Em resposta ao relatório de auditoria o DTG enviou em anexo à CI-DTG-002/2011 de 24.05.2011, comprovante de 
depósito no valor de R$ 245,10 referente aos ajustes das prestações de contas constantes nos itens 6.1, 7.1.1 e 7.1.2 do 
relatório de auditoria. 
GDO - O GDO enviou Nota Notes, em 21/03/2011, encaminhando as recomendações aos diversos órgãos da DO 
referentes aos pontos de auditoria constantes do RA-AUD-03/2011. 
GDE - O GDE enviou Nota Notes, em 23/02/2011, aos Gerentes da DE, dando conhecimentos aos pontos de auditoria 
constantes do RA-AUD-03/2011 e solicitando as providências necessárias.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 7.8. Prestação de Contas de Viagem com Divergência de Cálculo 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Proteção e Automação da Operação – DPA 

Descrição da Recomendação 
Conhecer do ponto registrado pela AUD, sem manifestação da Divisão de 
Sistemas de Medição e Controle de Processo – DOMC, e informar das 
providências adotadas, mesmo reconhecendo a irrelevância do valor envolvido. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DPA 
Síntese das providências adotadas  
A STC através da CI-STC-004/2011, de 21.03.2011, informou: 
"Divergência de despesas referente a gastos pessoais. Devido ao elevado número de prestações de contas de viagem a 
serem processadas na DOMC houve falha na planilha de cálculo criada para a gestão de viagem. A planilha foi 
corrigida e solicitada a retificação junto à DFPR, excluindo os R$ 2,00. Os empregados envolvidos foram orientados 
para evitar esse tipo de falha." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 7.9. Prestação de Contas de Viagem com Divergência de Cálculo 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Projetos e Construção de Transmissão – SPT 

Descrição da Recomendação Conhecer do ponto registrado pela AUD, sem manifestação do DSE, e informar 
das providências adotadas visando à devida regularização. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Projetos e Construção de Transmissão – SPT  
Síntese das providências adotadas  
Através de Nota Notes recebida em 27/04/2011 foi informado foi efetuado o ajuste recomendado na PCV do 
empregado através do PCV 100227229 de 17/03/2011. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 8. Indenização por Utilização de Veículo Próprio sem Aprovação Gerencial 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Testes e Comissionamento de Subestações – DETC 

Descrição da Recomendação 

Atentar, doravante, de que o pagamento da verba indenizatória correspondente ao 
uso do veículo próprio em deslocamento a serviço e que só deverá ser efetuado 
mediante o preenchimento do formulário “Relatório de Utilização do Veículo do 
Empregado em Deslocamento a Serviço”, com a autorização da chefia. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Testes e Comissionamento de Subestações – DETC  
Síntese das providências adotadas  
Através de Nota Notes recebida em 27/04/2011 o Gerente do Departamento de Projeto e Construção de Subestações - 
DSE informou que seguiu na íntegra a recomendação contida na RA-AUD-03/2011. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 9.1 e 9.2. Locação de Veículo sem Autorização Gerencial 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento de Alternativas de Geração - 
DTG / Departamento de Engenharia de Sistemas de Controle de Usinas e 

Subestações – DSC 
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Descrição da Recomendação 

Alertar as gerências subordinadas sobre a obrigatoriedade de anexar à PCV, a 
análise da viabilidade econômica, com autorização prévia, mínima, do gerente do 
Departamento subordinante, ou cargo equivalente, observando o valor limite 
máximo de R$ 4.000,00. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DTG / DSC 
Síntese das providências adotadas  
O DSC, através da CI-DSC-0010/2011, de 24.05.2011, assim se posicionou: 
"Realizada reunião específica neste DSC, dia 23.05.2011, para tratarmos do alerta para cumprimento desta 
recomendação, com a presença dos Gerentes das Divisões deste Departamento. Recomendamos observar IN-
EF.02.002, item 3, subitens 3.1 - 3.1.5, d 1). Por cópia desta CI, oficializamos a determinação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 9.3. Locação de Veículo sem Autorização Gerencial 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Proteção e Automação da Operação – DPA 

Descrição da Recomendação Justificar os pontos registrados pela AUD, sem resposta da DOMC, e informar 
das providências adotadas visando às devidas regularizações. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Proteção e Automação da Operação – DPA 
Síntese das providências adotadas  
A STC, através da CI-STC-004/2011, de 26/04/2011, assim se posicionou: 
PCV 100223430 e PCV 100217357 
a. Houve falha na gerência do processo devido a não observância da necessidade de autorização pela chefia superior. 
Foi orientada a chefia a observar com rigor o disposto no subitem 3.1.5 da IN-EF 02.02; Foi emitido documento de 
recomendação a todas as gerências à observância dessa autorização. 
b. Analise de viabilidade econômica: Devido às características das viagens da DOMC com duração entre duas  a 
quatro semanas é utilizado o critério de transporte aéreo combinado com a locação de veículos terrestre para viagens 
superiores a 600 km. Isso foi feito e dentro dessa metodologia tem-se constatado um ganho com relação a outra 
estratégia. No caso explicitado utilizou-se a Locadora Hertz que pratica tarifa com desconto entre 30 a 40% devido a 
convênio com a CHESF. 
(...) 
Ressaltamos que foram dadas orientações gerais a respeito do cumprimento da IN-EF.02.002 a todos os Gerentes da 
Superintendência visando evitarmos ocorrências dessa natureza no futuro. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 

Item do Relatório de Auditoria 10. Divergências entre valores destacados nas Notas Fiscais e os informados nas 
Prestações de Contas 
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Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Telecomunicações – DTL 

Descrição da Recomendação 
Alertar as gerências subordinadas de que as aprovações das Prestações de Contas 
de Viagens devem ser realizadas com base na documentação apresentada, em 
observância à alínea “a” do subitem 3.4.2 da IN-EF.02.002. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Telecomunicações – DTL 
Síntese das providências adotadas  
A STC, pela CI/ STC-004/2011,  recebida em 26/04/2011, assim se posicionou: 
"PCV 100215920 e PCV 100231517: 
Valores de hospedagens divergentes entre nota fiscal e PCV. Houve falha quando do registro na PCV visto que na 
tabela CHESF  não são consideradas as taxas de serviço. As correções associadas à PCV 100231517 foram realizadas. 
O ressarcimento da PCV 100215920 está sendo avaliado junto À DFPR (...) 
Ressaltamos que foram dadas orientações gerais a respeito do cumprimento da IN-EF.02.002 a todos os Gerentes da 
Superintendência visando evitarmos ocorrências dessa natureza no futuro." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 11. Ausência de Identificação do Usuário em Nota Fiscal de Hospedagem 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Telecomunicações – DTL 

Descrição da Recomendação 
Alertar as gerências subordinadas de que as aprovações das Prestações de Contas 
de Viagem devem ser realizadas com base em documentos hábeis exigidos na 
Instrução Normativa IN-EF.02.002. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Telecomunicações – DTL 
Síntese das providências adotadas  
A STC, através da CI-STC-004/2001, de 26/04/2011, assim se posicionou: 
"PCV 100215920 e PCV 100231517: 
O Hotel não colocou o nome na Nota gerando essa falha. Considerando que o Hotel se recusou a emitir uma nova 
Nota a DOES está avaliando solução junto à DFPR. 
Ressaltamos que foram dadas orientações gerais a respeito do cumprimento da IN-EF.02.002 a todos os Gerentes da 
Superintendência visando evitarmos ocorrências dessa natureza no futuro." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-03/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria 12. Credenciamento dos Hotéis Conveniados 
Comunicação Expedida/Data 15/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Serviços Gerais - DSG 
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Descrição da Recomendação 
Verificar a possibilidade de manter em arquivo a documentação referente aos 
credenciamentos dos hotéis, bem como as alterações de valor e vigência das 
tarifas. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais - DSG 
Síntese das providências adotadas  
Através da CI-DSG-054/2011, de 03.05.2011, o Chefe do DSG registrou que o processo de negociação dos 
credenciados dos hotéis é feito via troca de e-mails entre o gestor de viagens e os hotéis e que estes e-mails são 
arquivados no desktop do gestor de viagens, que desde já colocamos à disposição da Auditoria. 
O DSG informou ainda que, doravante manterá em arquivo físico cópia destes e-mails, acatando a recomendação da 
auditoria. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-05/2011 

Data do Relatório de Auditoria 21/03/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.1. Descumprimento de Normas de Segurança do Trabalho 
Comunicação Expedida/Data 21/03/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Serviços Gerais – DSG 

Descrição da Recomendação 

i) orientar o administrador do contrato para que, doravante, observe com rigor os 
normativos da Companhia referentes à administração de contratos, assim como as 
cláusulas contratuais; e ii) encaminhar a esta AUD a comprovação das ações 
empreendidas junto a contratada com vistas à regularização das não 
conformidades apontadas, informando, também, as medidas adotadas, visando 
evitar a repetição das ocorrências registradas. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Síntese das providências adotadas  
O DSG, através da CI-DSG-063/2011, de 24.05.2011, posicionou-se conforme a seguir: 
i) O DSG orientou o Administrador do Contrato para que, doravante, observe com rigor os normativos da companhia 
referentes à administração de contratos, assim como as cláusulas contratuais. 
ii) Foram tomadas ações junto à contratada, inclusive com aplicação de penalidade, com vistas à regularização das não 
conformidades relativas a Segurança e Saúde do Trabalho, conforme documentos anexados à pasta do administrador 
do contrato (ASO's, Certificados de Treinamento em Altura, designado da CIPA, etc.). Adicionalmente, 
intensificamos a gestão do contrato e a fiscalização das manutenções. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-05/2011 

Data do Relatório de Auditoria 21/03/2011 

Item do Relatório de Auditoria 
1.2. Divergências na Quantidade de Empregados Vinculados ao Contrato (Falta 

de ASO’s) 
1.3. Programa de Treinamento e Cronogramas Executivos 

Comunicação Expedida/Data 21/03/2011 
Nome da unidade interna da UJ Departamento de Serviços Gerais – DSG 
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destinatária da recomendação 

Descrição da Recomendação 

Orientar o administrador do contrato para certificar-se da entrega dos EPI’s a 
todos os empregados vinculados ao contrato, bem como constatar o cumprimento 
do Programa de Treinamento com os cronogramas executivos e os 
correspondentes certificados dos cursos realizados pelos empregados da 
contratada vinculados ao contrato. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Síntese das providências adotadas  
O DSG, através da CI-DSG-063/2011, de 24.05.2011, posicionou-se conforme a seguir: 
Informamos que foram anexados à Pasta do administrador do contrato os comprovantes de entrega dos EPI's de todos 
os empregados e os certificados dos treinamentos realizados. 
Informamos também que devido à incerteza e à flexibilidade na movimentação de entrada e saída de funcionários, 
inerente à natureza do contrato de manutenção civil, o SAAA entende que ao contrário da elaboração de um 
cronograma executivo de treinamentos, se faz necessária a reciclagem do Programa de Treinamento, inclusive 
treinamento para trabalhos em altura. 
Estas ações podem ser evidenciadas através de treinamentos ministrados por técnicos de segurança aprovados pela 
DAST com entrega de certificados, autuados na pasta do contrato, conforme cópias anexadas à pasta do administrador 
do contrato. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-06/2011 

Data do Relatório de Auditoria 31/03/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.2. TBT2 – Apuração e Obrigações Acessórias (Retenções na Fonte: Lei 10.833, 
artigo 30 a 36 e INSS) 

Comunicação Expedida/Data 31/03/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de 
Riscos – CSR 

Descrição da Recomendação Definir um Plano de Ação, juntamente com o DTF, com o objetivo de mitigar a 
ineficiência identificada. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos – CSR 
Síntese das providências adotadas  
A CSR, através da CI-CSR-020/2011, assim se posicionou: 
O coordenado do subsistema GEF - TAB - LEGAIS, apresentou evidências de que a ineficiência apontada foi 
corrigida. 
Elaborado o formulário de liberação de controle. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-06/2011 

Data do Relatório de Auditoria 31/03/2011 

Item do Relatório de Auditoria 5.1. MAT3 – Compras Convencionais e de Combustível/Contratação de 
Serviços/Gestão Fornecedores/Recebimento 
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Comunicação Expedida/Data 31/03/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de 
Riscos – CSR 

Descrição da Recomendação Definir um Plano de Ação, juntamente com a SSU, com o objetivo de mitigar a 
ineficiência identificada. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos – CSR 
Síntese das providências adotadas  
A CSR, através da CI-CSR-20/2011, assim se posicionou: 
O Gerente da SSU apresentou, através da CI-SSU-023/2011, de 04.05.2011, as justificativas e providências adotadas 
para corrigir as ineficiências apontadas. 
Elaborado o formulário de liberação de controles. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-06/2011 

Data do Relatório de Auditoria 31/03/2011 
Item do Relatório de Auditoria 7.3. FIN3 – Pagamento (todas as naturezas) 
Comunicação Expedida/Data 31/03/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de 
Riscos – CSR 

Descrição da Recomendação 
Definir um Plano de Ação, juntamente com a Divisão de Habilitação de 
Pagamentos e Recebimentos - DFPR, com o objetivo de mitigar a ineficiência 
identificada. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos – CSR 
Síntese das providências adotadas  
A CSR, através da CI-CSR-020/2011, assim se posicionou: 
A gerente da DFPR informou que as duas Notas Fiscais são relativas a material, tendo sido habilitadas e pagas 
corretamente, nos termos do item 4.4.1 da IN-EF.02.006 e item 4.1.13.3 da IN-SU.01.010. 
Solicitado ajuste do controle na narrativa e matriz de objetivos e controle que fora realizado pela área, além da 
emissão do formulário de liberação de controle.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-06/2011 

Data do Relatório de Auditoria 31/03/2011 
Item do Relatório de Auditoria 10.1. CTB1 – Lançamentos Manuais 
Comunicação Expedida/Data 31/03/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de 
Riscos – CSR 

Descrição da Recomendação Definir um Plano de Ação, juntamente com a Divisão de Escrituração e Análise 
Contábil – DFEA, com o objetivo de mitigar a ineficiência identificada. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
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Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos – CSR 
Síntese das providências adotadas  
A CSR, através da CI-CSR-020/2011, posicionou-se nos seguintes termos: 
O gerente da DFEA já corrigiu a ineficiência identificada e adotou mecanismos automáticos de controle para 
mitigação desse risco. 
Formulário de liberação de controle elaborado.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-06/2011 

Data do Relatório de Auditoria 31/03/2011 
Item do Relatório de Auditoria 11.1. CPR2 – Compras do Mercado de Curto Prazo - CCEE 
Comunicação Expedida/Data 31/03/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de 
Riscos – CSR 

Descrição da Recomendação Definir um Plano de Ação com o objetivo de mitigar a ineficiência identificada. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e Gestão de Riscos – CSR 
Síntese das providências adotadas  
A CSR, através da CI-CSR-020/2011, assim se posicionou: 
A área de controle interno da CSR emitiu o formulário de liberação de controle e testes - LCT incorporando o referido 
risco e controle na narrativa. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-09/2011 

Data do Relatório de Auditoria 08/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Preenchimento, Atestação e Aprovação do Boletim de Saída de Veículos  
Comunicação Expedida/Data 08/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Serviços Gerais – DSG 

Descrição da Recomendação 

i) orientar os usuários dos veículos quanto ao correto preenchimento do BSV, em 
especial ao que determinam os subitens 3.2.1 e 6.2 da IN-SG.03.007, bem como 
os subitens 3.11 e 3.15 da IN-SG.03.009; ii) orientar os usuários dos veículos a 
utilizarem apenas um BSV para registrar os deslocamentos referentes a cada RT; 
e iii) orientar os usuários dos veículos quanto a obrigatoriedade de atestação e 
aprovação pelo usuário, condutor/motorista e da gerência do órgão requisitante, 
no BSV, em conformidade ao que determina a alínea “c” do subitem 3.2.1 da IN-
SG.03.007. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Síntese das providências adotadas  
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A área posicionou-se conforme a seguir: 
Orientamos os empregados autorizados a conduzir veículos da frota própria e locada sobre a importância do correto 
preenchimento do BSV. Alertamos também sobre o preenchimento de um único BSV para registrar deslocamentos no 
âmbito de uma RT e da obrigatoriedade do atesto no BSV conforme reza o normativo. Adotamos medidas de 
divulgação aos nossos clientes internos. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-09/2011 

Data do Relatório de Auditoria 08/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Veículos Utilizados sem Cobertura de RT 
Comunicação Expedida/Data 08/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Serviços Gerais – DSG 

Descrição da Recomendação 

Alertar os usuários quanto ao cumprimento do que determina o subitem 3.7 da 
IN-SG.03.009, ou seja, que providenciem a emissão de nova RT quando for 
necessária a utilização do veículo por tempo superior ao previsto na requisição 
inicial. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Síntese das providências adotadas  
A área posicionou-se conforme a seguir: 
Orientamos aos usuários a seguir o que reza o normativo, ou seja, emitir uma nova RT caso o veículo seja utilizado 
por tempo superior ao previsto na requisição inicial."  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-09/2011 

Data do Relatório de Auditoria 08/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. Atualização de Informações no Sistema Frota 
Comunicação Expedida/Data 08/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Serviços Gerais – DSG 

Descrição da Recomendação Orientar a equipe de inspeção quanto ao correto preenchimento do Termo de 
Vistoria em atendimento ao que determina o subitem 4.1.8 da IN-SG.03.007 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Síntese das providências adotadas  
A área posicionou-se conforme a seguir: 
Orientamos a nossa equipe a ter mais atenção na atualização das informações inseridas no sistema Frota. Adotamos 
medidas para corrigir esta não conformidade. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
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Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-09/2011 

Data do Relatório de Auditoria 08/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4. Preenchimento do Termo de Vistoria 
Comunicação Expedida/Data 08/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Serviços Gerais – DSG 

Descrição da Recomendação Orientar a equipe de inspeção quanto ao correto preenchimento do Termo de 
Vistoria em atendimento ao que determina o subitem 4.1.8 da IN-SG.03.007. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Síntese das providências adotadas  
A área informou que a equipe de inspeção foi orientada quanto ao correto preenchimento do termo de vistoria 
conforme reza o normativo. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-09/2011 

Data do Relatório de Auditoria 08/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5. Arquivamento do Termo de Visto 
Comunicação Expedida/Data 08/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Serviços Gerais – DSG 

Descrição da Recomendação Orientar os responsáveis para que, efetivamente, autuem o Termo de Vistoria 
junto com o BSV quando da devolução do veículo. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais – DSG 
Síntese das providências adotadas  
A área posicionou-se conforme a seguir: 
Orientamos a nossa equipe para que os termos de vistoria sejam arquivados juntamente com BSV quando o veículo 
for devolvido. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 

Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.1. Reserva de Poupança 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Recursos Humanos – SRH 
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Descrição da Recomendação 

Analisar e providenciar, se for o caso, a devolução das contribuições devidamente 
atualizadas ao ex-empregado de matrícula 100.757, nos valores de R$ 231,27 e 
R$ 206,19, totalizando o valor de R$ 437,46, registradas em seu Termo de 
Rescisão do Contrato de Trabalho, tendo em vista que esses valores não foram 
informados e nem recolhidos à Fachesf. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Recursos Humanos – SRH 
Síntese das providências adotadas  
Através da CI-DAH-012/2011, de 28.07.2011, a DA informou que: 
Conforme análise efetuada junto ao sistema RHSin e na DFEA, constatamos que em face de um reprocessamento 
indevido após o fechamento do processo rescisório foi gerada uma nova ficha financeira com valores diferentes dos 
calculados no TRCT do empregado, matrícula 100.757, ocasionando divergências entre os valores da Fachesf 
Contribuição Reg. 3, Fachesf Contribuição 13º Sal. Reg. 3, bem como nos valores da Fachesf Contribuição 
Patrocinadora. 
Após as devidas análises e constatação da falha operacional, o processo foi corrigido e as diferenças dos valores 
referentes à Fachesf contribuição Reg. 3 e Fachesf Patrocinadora foram recolhidas através do AVL nº DFEA-
055/2011, de 08.06.2011, no valor de R$ 331,56.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 

Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.1. Reserva de Poupança 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 

Descrição da Recomendação 
Regularizar as divergências encontradas nos cálculos dos ex-empregados de 
matrículas 72.184, 100.773 e 103.527 e encaminhar os respectivos documentos 
comprobatórios à Auditoria Interna. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
Síntese das providências adotadas  
A FACHESF informou através da Correspondência PR-051/2011, de 01.08.2011, que: 
As providências da Diretoria de Benefícios para a regularização das divergências encontradas nos valores do Resgate 
por Desligamento foram: Ex-empregado matrícula 72.184: anexamos a Carta BGC 179/2011 convocando o ex 
participante para comparecimento, cuja confirmação de entrega também anexamos. Até o momento acusamos o não 
comparecimento dele; Ex-empregado matrícula 100.773: anexamos a Carta BGC 177/2011 convocando o ex-
participante para comparecimento, cuja confirmação de entrega também anexamos. Até o momento acusamos o não 
comparecimento dele; e Participante matrícula 103.527: como o resgate solicitado foi de 25% do total da reserva, 
conforme faculta o regulamento do Plano CD, estamos descontando, do seu pagamento mensal, a quantia de 
R$ 147,55 em 10 parcelas, o que corresponde ao débito do participante com a Fachesf. Anexamos os documentos 
comprobatórios desta operação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 
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Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.2. Benefício de Incapacidade – Mat. 095.214 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 

Descrição da Recomendação 
Envidar esforços para que as atualizações de procedimentos dos Regulamentos 
dos Planos administrados pela Fundação sejam realizadas tempestivamente, 
principalmente quando provenientes de exigências de legislação correlata. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
Síntese das providências adotadas  
A FACHESF informou através da Correspondência PR-051/2011, de 01.08.2011, que: 
Recomendação aceita. A DB está observando e cumprindo as normas Regulamentares, inclusive enviando a CHESF 
os Regulamentos 001 e 002, para unificá-los. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 

Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.3. Benefício por Aposentadoria Normal – Mat. 055.760 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 

Descrição da Recomendação 

Encaminhar cópia do contracheque do assistido de matrícula 055.760, relativo ao 
mês de maio de 2011, à Auditoria Interna; e ii) encaminhar cópia à AUD dos 
documentos que comprovem a correção dos benefícios recebidos a maior durante 
todo o período de jul/2010 a fev/2011 pelo assistido, acompanhados de cópias 
dos contracheques correspondentes. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
Síntese das providências adotadas  
A FACHESF informou através da Correspondência PR-051/2011, de 01.08.2011, que: 
1.3 Benefício de Aposentadoria Normal – Mat. 055.760 (item 1.4 da CA-OS-03/2011) Responsável BGC - Estamos 
anexando cópias dos documentos conforme solicitação: i); Solicitação atendida com a anexação do contra-cheque de 
maio/2011; e ii) Solicitação atendida com a carta de encaminhamento à BGM, carta BGC-143/2011 e cópias dos 
contra-cheques do período de Julho/2010 até Fevereiro/2011 da documentação solicitada. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 

Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.4. Benefício por Aposentadoria Normal – Mat. 049.042 e Mat. 079.413 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
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Descrição da Recomendação 

Apresentar à AUD cópia dos contracheques dos assistidos de matrículas 049.042 
e 079.413 dos meses de abril e maio de 2011, respectivamente; e ii) interagir 
junto à SRH para implementar controles sistêmicos que bloqueiem as 
contribuições da Patrocinadora para participantes que completem 65 anos de 
idade em obediência ao estipulado pelo Regulamento do Plano CD. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
Síntese das providências adotadas  
A FACHESF informou através da Correspondência PR-051/2011, de 01.08.2011, que: 
1.4 Benefício por Aposentadoria Normal – Mat. 049.042 e Mat. 079.413 (item 1.5 da CA-OS- 03/2011) - Responsável 
BGC a) i) Apresentamos anexos os contracheques dos meses de Abril e Maio/2011 solicitados; e ii) Já iniciamos as 
tratativas com a Chesf para o bloqueio automático da contribuição da Patrocinadora no mês em que o Participante 
completar 65 anos. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 

Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.4. Benefício por Aposentadoria Normal – Mat. 049.042 e Mat. 079.413 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Recursos Humanos – SRH 

Descrição da Recomendação 

i) viabilizar a implementação de controles sistêmicos que bloqueiem as 
contribuições da Patrocinadora para participantes que completem 65 anos de 
idade em obediência ao estipulado pelo Regulamento do Plano CD; e ii) 
identificar a existência de outros empregados que tenham completado 65 anos de 
idade sem que tenha sido suspensa a contribuição da Patrocinadora, informando a 
esta AUD o resultado. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Recursos Humanos – SRH 
Síntese das providências adotadas  
Através da CI-DAH-012/2011, de 28.07.2011, a DA informou que: 
i) Foi solicitado à STI/DSI/DAMS, através do SGM nº 696/2011, a implementação de um método de controle 
sistêmico para bloqueio no sistema RHSin das contribuições da patrocinadora para participantes acima de 65 anos de 
idade. Além disso, foi solicitado a implementação da rotina de envio de notas automáticas aos gerentes da DAPE, 
DABE e o empregado envolvido com a informação do fim dessa contribuição por parte da patrocinadora. 
ii) Paralelamente, a DAPE levantará todos os empregados e ex-empregados que no período de 06/2001 a 07/2011, 
completaram 65 anos e tiveram recolhimento à FACHESF da contribuição da patrocinadora. 
Caso sejam constatados outros recolhimentos indevidos da Fachesf Contribuição Patrocinadora providenciaremos as 
regularizações junto à área financeira, para fins de cobrança à Fachesf e após a regularização enviaremos as 
comprovações para a auditoria.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 

Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
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Item do Relatório de Auditoria 1.4. Benefício por Aposentadoria Normal – Mat. 049.042 e Mat. 079.413 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 

Descrição da Recomendação Apresentar a esta AUD cópias dos documentos contábeis que comprovem a 
transferência para a CHESF dos valores de R$ 13.488,14 e R$ 16.093,96. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
Síntese das providências adotadas  
A FACHESF, através da Correspondência PR-051/2011, de 01.08.2011, enviou anexas, as cópias dos documentos que 
mostram as devoluções dos valores de R$ 13.488,14 e R$ 16.063,96 para a CHESF, indicados pelas correspondências 
BGC-101/2011 e 148/2011 respectivamente. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 

Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.5. Certificação do RA-AUD-03/2007, de 28.02.2007 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 

Descrição da Recomendação 

i) encaminhar à AUD cópia dos documentos comprobatórios decorrentes do 
mapeamento e padronização de procedimentos do processo de contabilização da 
folha de pagamento; e ii) comunicar à AUD sobre a informatização do 
procedimento de cálculo do abono anual (acerto de ficha financeira). 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
Síntese das providências adotadas  
A FACHESF pela Correspondência PR-051/2011, de 01.08.2011, informou sobre a Certificação do RA-AUD-
03/2007, de 28.02.2007:   
i) O mapeamento solicitado só será concluído após o término do projeto de informatização da Folha de Pagamento, 
previsto para janeiro de 2012 e cuja relação de atividades anexamos a este relatório (MP16 – Gestão de Pagamentos 
de Benefícios (anexo 8); e ii) Anexamos cópia do cronograma do desenvolvimento do Sistema da Folha de Pagamento 
– SPB (anexo 9) , onde podem ser vistos as diversas etapas do projeto, bem como os seus prazos de execução, 
inclusive no que concerne ao processamento do Abono Anual (acerto de ficha financeira). 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-11/2011 

Data do Relatório de Auditoria 30/06/2011 
Item do Relatório de Auditoria Outras Constatações 
Comunicação Expedida/Data 30/06/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
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Descrição da Recomendação 
Verificar a possibilidade de padronizar os critérios para definição das idades a 
serem consideradas no cálculo do fator atuarial para a concessão de benefícios do 
Plano CD. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Diretoria de Benefícios – DB da FACHESF 
Síntese das providências adotadas  
A FACHESF pela Correspondência PR-051/2011, de 01.08.2011, informou que: 
O cálculo da concessão do benefício é feito na Fachesf e o recálculo pelo atuário externo, sendo cada procedimento 
lastreado na nota técnica atuarial e legislação vigente, bem como nas melhores práticas atuariais. Deste modo a 
padronização recomendada não encontra relevância uma vez que se trata de procedimentos diferentes efetuados em 
locais com capacidades operacionais distintas, pautados no princípio da transparência de processos e solvência dos 
planos de benefícios. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.1. CTNE – 92.2009.1640.00 – Serviços de Cozinha Hospitalar para o Hospital 
Nair Alves de Souza em Paulo Afonso-BA 

Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 

i) Providenciar o ressarcimento dos valores pagos a maior, desde o início da 
vigência do citado contrato, referente à previsão do ISSQN sobre o fornecimento 
de materiais; ii) observar nas próximas faturas o mesmo procedimento; e iii) 
atentar para que nas próximas licitações este fato não seja repetido.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A APA, pela CI-APA nº 081/2011, de 03.08.2011, assim se posicionou: 
1.1 CTNE-92.2009.1640 - Serviços de Cozinha Hospitalar do Hospital Nair Alves de Souza em Paulo Afonso - BA 
A Administração do Contrato efetuou um levantamento dos valores pagos a maior, desde o início do contrato até maio 
de 2011, totalizando um montante de 11.300,31. Este valor foi glosado na fatura nº 02980 apresentada pela empresa 
GARD referente aos serviços prestados no mês de junho, conforme notificação realizada através da CE-APA-
852/2011 de 01 de julho de 2011. A Administração do Contrato adotará o mesmo procedimento nas próximas faturas. 
Quanto ao novo contrato CTNE 01.2011.2730.00 iniciado em 16 de julho de 2011, a planilha de custos da Contratada 
foi analisada em conjunto com o Órgão de Suprimento local, de modo a afastar o erro passado. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.2. CTNE – 92.2009.0210.00 – Núcleos de Postos Médicos Hospitalares para o 
Hospital Nair Alves de Souza 

Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
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destinatária da recomendação 

Descrição da Recomendação 

i) solicitar da contratada a comprovação dos recolhimentos do INSS e IRRF 
referentes aos pagamentos efetuados através de recibos de pró-labore durante 
toda a vigência do contrato, bem como apresentar as GFIP referentes às 
Informações à Previdência Social, de acordo com a legislação e os padrões 
estabelecidos pela Previdência Social e Caixa Econômica Federal; ii) realizar 
levantamento da diferença entre o valor da hora com a inclusão dos encargos 
sociais previstos na composição analítica de custos de 82,2% incidentes sobre a 
remuneração dos médicos, e o valor pago das horas trabalhadas aos quatro 
médicos que receberam sob o título de “pró- labore”, excluindo-se o percentual 
de 62,2% relativo aos encargos sociais incluídos no custo da hora, e providenciar 
o ressarcimento do valor pago a maior no período; iii) nas próximas faturas, 
retirar da composição do preço contratado o percentual de 62,2% referente aos 
encargos sociais incidentes sobre as horas dos médicos que recebem “pró- 
labore”. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A APA, pela CI APA 081/2011, de 03.08.2011, assim se posicionou: 
A empresa PRESSAU - Prestadora de Serviços de Saúde LTDA foi notificada das não-conformidades registradas 
nesta Auditoria através da CE-APA-851/2011 de 16 de junho de 2011 e da CE-APA - 886/2011 de 21 de junho de 
2011. Em resposta, a referida empresa apresentou o Ofício S/N de 21 de junho de 2011, cujo teor foi encaminhado em 
04 de julho de 2011 à Auditoria Interna para análise e parecer. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.1. Farmácia 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 
Verificar a viabilidade da implantação de um sistema informatizado que 
possibilite um controle eficiente e eficaz das reais necessidades de consumo de 
medicamentos pelo HNAS. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A APA, pela CI-APA nº 081, de 03.08.2011, assim se posicionou: 
A Administração do HNAS vem realizando com o apoio do SOTI-PAF um estudo das soluções de mercado para 
viabilizar a aquisição de um sistema informatizado que contemple a integração da gestão hospitalar. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
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Item do Relatório de Auditoria 2.2. Contrato com a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 

i) informar as providências adotadas quanto à renovação do contrato entre a 
CHESF e o Município de Paulo Afonso e, em seguida, adotar as medidas 
necessárias para o recebimento dos valores a que faz jus a CHESF desde janeiro 
de 2011 pela prestação dos serviços; e ii) doravante, atentar para a necessária 
antecipação de providências no sentido de que este fato não seja repetido. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A APA, pela CI-APA n° 081/2011, de 03.08.2011, assim se posicionou: 
O Contrato de Credenciamento do HNAS no Sistema Único de Saúde com a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 
encaminhado à Diretoria Administrativa para assinatura retornou à APA para alguns ajustes em atendimento às 
orientações da Superintendência de Suprimento - SSU. Tão logo seja assinado, a APA/HNAS irá adotar as medidas 
pertinentes para o recebimento dos valores atrasados. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.3. Transferência do Hospital Nair Alves de Souza para o Estado da Bahia 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação Informar das providências que vierem a ser adotadas quanto ao processo de 
estadualização. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A APA, pela CI-APA n° 081/2011, de 03.08.2011, informou: 
O projeto de transferência do Hospital Nair Alves de Souza para o Estado da Bahia da forma inicialmente concebida 
foi suspenso. Recentemente, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB apresentou uma nova proposta no 
sentido de transformar o HNAS numa Fundação Estatal, que está sendo analisada pela Diretoria Administrativa - DA. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. Plano de Assistência Patrimonial – PAP 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Recursos Humanos – SRH 
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Descrição da Recomendação 
Verificar a viabilidade de se desenvolver ações com o objetivo de monitorar e 
acompanhar os empregados e/ou dependentes que apresentam, continuamente, 
despesas crescentes com a aquisição de medicamentos. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Recursos Humanos – SRH 
Síntese das providências adotadas  
A SRH, atenta à necessidade de redução de custos com reembolso de medicamentos, inseriu em seu Planejamento 
Estratégico duas ações através das quais há monitoramento e redução das despesas dos empregados com aquisição de 
medicamentos. 
Com o desenvolvimento dessas duas ações, a SRH entende que está contemplando, em duas estratégias de melhoria 
dos processos, a questão das despesas apresentadas com o reembolso de medicamentos. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.1. Arquivamento de Boletins de Saída de Veículos 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação Proceder ao arquivamento dos boletins nas pastas correspondentes aos veículos, 
conforme determina o subitem 4.1.12, da IN-SG.03.007. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A área informou que criará procedimento interno (instrução interna) orientando a equipe de tráfego sobre o controle e 
o processo de arquivamento, padronizando os procedimentos à luz da Instrução Normativa IN-SG.03.007. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.2. Análise de Boletins de Saída de Veículo 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 
Verificar a viabilidade de se desenvolver ações com o objetivo de monitorar e 
acompanhar os empregados e/ou dependentes que apresentam, continuamente, 
despesas crescentes com a aquisição de medicamentos. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
Objetivando alertar os Gerentes da Administração Regional de Paulo Afonso, a gerência da Divisão de Serviços 
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Gerais de Paulo Afonso - DRGP encaminhou e-mail a todos os gerentes de Divisão sobre a necessidade de orientar os 
usuários quanto ao correto preenchimento dos boletins de saída de veículos e de atesto/aprovação pelo usuário, 
condutor/motorista e gerência do órgão requisitante, em conformidade com o que determina a instrução normativa 
infra. Ademais, a fim de reforçar a orientação emanada pela DRGP, o SPTR remeteu a todos os gerentes de Divisão e 
Serviço FEI-CIRC-SPTR-09/2011 solicitando que priorizem a fiel observância do estabelecido no normativo de 
Controle de Utilização de Veículo, em especial aos itens 3.2.1 e 6.2. 
Orientou-se a equipe de tráfego a recusar todo e qualquer boletim de saída de veículo que apresente problemas 
relacionados a preenchimento e atesto/aprovação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.3. Arquivamento e Preenchimento dos Termos de Vistoria 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 

Orientar o órgão de transporte para que atente para a necessidade de se autuar o 
Termo de Vistoria juntamente com o BSV quando da devolução do veículo e, 
ainda, atentar para o correto preenchimento do Termo de Vistoria em 
atendimento ao que determina o subitem 4.1.8 da IN-SG.03.007. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A APA realizou reunião com o objetivo de orientar a equipe para efetuar a vistoria também no momento da devolução 
do veículo, após o atendimento à requisição de transporte. 
Outro ponto abordado em reunião, diz respeito ao arquivamento da vistoria veicular. Salientou-se a necessidade de 
autuação do termo de vistoria junto com o BSV. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.4. Inconsistência do Sistema Frota 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 
Alertar o órgão de transporte para a necessidade da atualização das informações 
inseridas no Sistema Frota, de forma que os relatórios reflitam a realidade 
presente. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A área informou a realização de reunião com a equipe de tráfego com o objetivo de orientar sobre a necessidade de se 
manter atualizadas as informações do sistema de gestão da frota. 
Síntese dos resultados obtidos 
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Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.5. Transferência de Unidade da Federação 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 

Alertar o órgão de transporte quanto às providências que deverão ser adotadas 
para a realização da transferência, junto ao órgão de trânsito competente, dos 
veículos de prefixos antes mencionados, informando a esta AUD quando de suas 
regularizações. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A área informou que envidará esforços para a consecução da transferência de Unidade de Federação dos veículos que 
foram transferidos para a Regional Paulo Afonso. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-12/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5. Controle de Estoques 
Comunicação Expedida/Data 04/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 
i) informar a esta AUD quando da conclusão do processo de desativação do posto 
de combustível; e ii) alertar o órgão de transporte sobre as reais condições de uso 
dos pneus acima referenciados. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
Posicionamento da área: 
Em relação à conclusão do processo de desativação do posto de combustível, informamos que ao término de seu 
descomissionamento informaremos à AUD. No tocante aos pneus, solicitamos a imediata retirada de pneus inservíveis 
do estoque, haja vista não haver mais possibilidade de utilização dos mesmos em virtude da expiração de seu prazo de 
validade. Salientamos ainda que foi solicitado ao encarregado da oficina a proceder vistorias periódicas nas datas de 
fabricação dos pneus estocados, a fim de evitar a aplicação de pneus em condições inadequadas de uso. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
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Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-13/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Ausência de Justificativa para viagem 
Comunicação Expedida/Data 07/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gabinetes de Diretoria 

Descrição da Recomendação 
Orientar as áreas subordinadas para que, doravante, os empregados apresentem 
nas prestações de contas justificativas sobre alterações porventura ocorridas no 
processo de viagem ao exterior. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gabinetes de Diretoria 
Síntese das providências adotadas  
A Diretoria de Engenharia, encaminhou nota notes a todas as áreas subordinadas, solicitando que fossem conhecidas e 
cumpridas, por todas as áreas da DE, as Recomendações constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do mencionado Relatório 
de Auditoria. 
A Diretoria Administrativa, DA, através de nota notes encaminhada em 19.07.2011 solicitou às áreas subordinadas s 
que orientassem os funcionários para o cumprimento das recomendações constantes dos itens 1,2, 3, 4 e 5. 
A Diretoria de Operação, DO, através de nota notes encaminhada às áreas subordinadas no dia 29.07.2011 reforçou 
aos gerentes a necessidade de atender as recomendações levantadas nos itens 1 a 5 do referido Relatório de Auditoria. 
A Diretoria Financeira - DF, através de nota notes, datada de 26.07.2011, emitida pelo GDF, orientou as áreas 
subordinadas a atenderem as recomendações relativas aos itens 1 a 5 do Relatório.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-13/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Divergência no Valor do Adiantamento de Viagem 
Comunicação Expedida/Data 07/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gabinetes de Diretoria 

Descrição da Recomendação 
Orientar as áreas subordinadas para que o adiantamento seja solicitado em 
conformidade com a Solicitação de Afastamento e registrado em uma Decisão de 
Diretoria. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gabinetes de Diretoria 
Síntese das providências adotadas  
A Diretoria de Engenharia, DE, encaminhou nota notes a todas as áreas subordinadas, solicitando que fossem 
conhecidas e cumpridas, por todas as áreas da DE, as Recomendações constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do 
mencionado Relatório de Auditoria. 
A Diretoria Administrativa, DA, através de nota notes encaminhada em 19.07.2011 solicitou às áreas subordinadas s 
que orientassem os funcionários para o cumprimento das recomendações constantes dos itens 1,2, 3, 4 e 5. 
A Diretoria de Operação, DO, através de nota notes encaminhada às áreas subordinadas no dia 29.07.2011 reforçou 
aos gerentes a necessidade de atender as recomendações levantadas nos itens 1 a 5 do referido Relatório de Auditoria. 
A Diretoria Financeira - DF, através de nota notes, datada de 26.07.2011, emitida pelo GDF, orientou as áreas 
subordinadas a atenderem as recomendações relativas aos itens 1 a 5 do Relatório.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-13/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Divergência no Valor do Adiantamento de Viagem 
Comunicação Expedida/Data 07/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 

Descrição da Recomendação Somente liberar o adiantamento em conformidade com a Solicitação de 
Afastamento e registrado em uma Decisão de Diretoria. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 
Síntese das providências adotadas  
A SEF, através da CI-DCF-12/2011, de 18/08/2011, informou que a Recomendação havia sido acatada e apresentou 
na ocasião uma nota notes  datada de 26.07.2011, emitida pelo GDF, orientando as diversas áreas da companhia para 
que: "quando não for possível o fornecimento do valor idêntico ao aprovado pela Decisão de Diretoria que autorizou a 
viagem, por envolver moeda estrangeira, deve ser adiantado valor compatível com a quantidade de diárias aprovada." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-13/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. Ausência de Ticket de Embarque 
Comunicação Expedida/Data 07/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gabinetes de Diretoria 

Descrição da Recomendação 

Orientar as áreas subordinadas a atentarem para o cumprimento do estabelecido 
no Instrumento Normativo, no tocante à apresentação dos tickets de embarque 
quando da prestação de contas dos viajantes. Na ocorrência de perda ou extravio, 
que se busque junto à Companhia aérea o comprovante correspondente. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gabinetes de Diretoria 
Síntese das providências adotadas  
A Diretoria de Engenharia, encaminhou nota notes a todas as áreas subordinadas solicitando que fossem conhecidas e 
cumpridas, por todas as áreas da DE, as Recomendações constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do mencionado Relatório 
de Auditoria. 
A Diretoria Administrativa, DA, através de nota notes encaminhada em 19.07.2011 solicitou às áreas subordinadas s 
que orientassem os funcionários para o cumprimento das recomendações constantes dos itens 1,2, 3, 4 e 5. 
A Diretoria de Operação, DO, através de nota notes encaminhada às áreas subordinadas no dia 29.07.2011 reforçou 
aos gerentes a necessidade de atender as recomendações levantadas nos itens 1 a 5 do referido Relatório de Auditoria. 
A Diretoria Financeira - DF, através de nota notes, datada de 26.07.2011, emitida pelo GDF, orientou as áreas 
subordinadas a atenderem as recomendações relativas aos itens 1 a 5 do Relatório.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
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Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-13/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4. Situação de Férias (Falta de Informação) 
Comunicação Expedida/Data 07/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gabinetes de Diretoria / Secretaria Geral 

Descrição da Recomendação 
Registrar nos correspondentes Encaminhamentos de Assunto à Diretoria Plena – 
EADP, a situação de férias dos empregados conforme estabelece o item 23 da 
RN-03/98 EF-07 e a alínea "c" do subitem 3.1.1 da IN-EF.02.007. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gabinetes de Diretoria / Secretaria Geral 
Síntese das providências adotadas  
A Diretoria de Engenharia, encaminhou nota notes a todas as áreas subordinadas, informando que fossem conhecidas 
e cumpridas, por todas as áreas da DE, as Recomendações constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do mencionado Relatório 
de Auditoria. 
A Diretoria Administrativa, através de nota notes encaminhada em 19.07.2011 solicitou às áreas subordinadas que 
orientassem os funcionários para o cumprimento das recomendações constantes dos itens 1,2, 3, 4 e 5. 
A Diretoria de Operação, através de nota notes encaminhada às áreas subordinadas no dia 29.07.2011 reforçou aos 
gerentes a necessidade de atender as recomendações levantadas nos itens 1 a 5 do referido Relatório de Auditoria. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-13/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5. Cancelamento de Viagem 
Comunicação Expedida/Data 07/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gabinetes de Diretoria / Secretaria Geral 

Descrição da Recomendação Observar e cumprir o que determina o subitem 3.4.2 da IN-EF.02.007, quando da 
ocorrência de cancelamento de uma viagem. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gabinetes de Diretoria / Secretaria Geral 
Síntese das providências adotadas  
A Diretoria de Engenharia, encaminhou nota notes a todas as áreas subordinadas, solicitando que fossem conhecidas e 
cumpridas, por todas as áreas da DE, as Recomendações constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do mencionado Relatório 
de Auditoria. 
A Diretoria Administrativa, através de nota notes encaminhada em 19.07.2011 solicitou às áreas subordinadas s que 
orientassem os funcionários para o cumprimento das recomendações constantes dos itens 1,2, 3, 4 e 5. 
A Diretoria de Operação, através de nota notes encaminhada às áreas subordinadas no dia 29.07.2011 reforçou aos 
gerentes a necessidade de atender as recomendações levantadas nos itens 1 a 5 do referido Relatório de Auditoria. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-13/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011 
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Item do Relatório de Auditoria 6. Encaminhamento de Solicitação de Afastamento à Eletrobras 
Comunicação Expedida/Data 07/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 

Descrição da Recomendação Providenciar a revisão da Instrução Normativa IN-EF.02.007, adequando-a à 
determinação da Norma EAG-02 da Eletrobras. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 
Síntese das providências adotadas  
A SEF, através da CI-DCF-12/2011, de 18.08.2011, informou que as Recomendações foram acatadas e que a minuta 
da Resolução RN-03/98 EF-07 estava sendo encaminhada para aprovação da Diretoria. Após aprovação da RN a 
IN.EF.02.007 seria encaminhada para aprovação da SEF. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-13/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011 
Item do Relatório de Auditoria 7. Despesas Reembolsáveis (Falta de Comprovação) 
Comunicação Expedida/Data 07/07/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 

Descrição da Recomendação Observar e cumprir o que determina o subitem 3.4.2 da IN-EF.02.007, quando da 
ocorrência de cancelamento de uma viagem. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 
Síntese das providências adotadas  
A SEF, pela CI-DCF-12/2011, de 18.08.2011, informou que as Recomendações haviam sido acatadas e que a minuta 
da Resolução da RN-03/98 EF-07 estava sendo encaminhada para aprovação da Diretoria. Após aprovação da RN a 
IN.EF.02.007 seria encaminhada para aprovação da SEF. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-14/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/08/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Avisos de Lançamento de Débito 
Comunicação Expedida/Data 15/08/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 

Descrição da Recomendação Informar quanto às providências que estão em andamento visando ao 
recebimento dos AVL mencionados. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 
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Síntese das providências adotadas  
A SEF informou que do total questionado (R$ 1.407.311,40) foram pagos R$ 621.940,47, restando o saldo ainda 
pendente de R$ 785.370,93. As entidades devedoras foram cobradas ou colocadas no CADIN. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-14/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/08/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Termo de Cessão 
Comunicação Expedida/Data 15/08/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Administração de Recursos Humanos e Benefícios – DAH 

Descrição da Recomendação Reavaliar oportunamente a utilização do Termo de Cessão como instrumento que 
formalize todas as cessões de empregados da Companhia. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Administração de Recursos Humanos e Benefícios – DAH 
Síntese das providências adotadas  
O DAH informou que "A Chesf estará discutindo com as demais empresas do Sistema Eletrobras este procedimento, 
uma vez que existe um Grupo de Trabalho - GT que está definindo diretrizes para regulamentar os critérios para a 
mobilidade entre as empresas do Sistema. As reuniões estavam sendo retomadas em Outubro/11." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-14/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/08/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. Renovação de Cessão 
Comunicação Expedida/Data 15/08/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Administração de Recursos Humanos e Benefícios – DAH 

Descrição da Recomendação 
Doravante, ao final dos prazos das cessões de empregados sem registro de 
renovação, em conseqüência de atos de responsabilidade do cessionário, adotar 
providências visando o retorno do empregado. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Administração de Recursos Humanos e Benefícios – DAH 
Síntese das providências adotadas  
O DAH informou que faria gestão junto às áreas envolvidas na cessão dos empregados para que os fatores internos 
não interfiram em atrasos nos procedimentos das renovações." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
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Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-15/2011 

Data do Relatório de Auditoria 24/08/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.1. Aprovação de Prestações de Contas de Viagens em Atraso 
Comunicação Expedida/Data 24/08/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Norte - GRN 

Descrição da Recomendação 

Alertar as áreas com maior concentração de PCV em atraso, e orientar a todas as 
áreas subordinadas a atentarem para o prazo máximo de cinco dias úteis após o 
término da viagem para a apresentação da prestação de contas, em atendimento 
ao subitem 4.4.1 da IN-EF-02.002. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Norte – GRN 
Síntese das providências adotadas  
Encaminhado pela GRN e-mail de alerta às áreas subordinadas. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-15/2011 

Data do Relatório de Auditoria 24/08/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.2. Despesas de Hospedagem 
Comunicação Expedida/Data 24/08/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Construção e Montagem de Subestações - DECS 

Descrição da Recomendação Providenciar o ressarcimento ao empregado do valor de R$ 31,50, referente a 
despesas de ISS e Taxa de Turismo, glosadas indevidamente. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Construção e Montagem de Subestações - DECS 
Síntese das providências adotadas  
Verificou-se que foi elaborada nova prestação de contas para devolver o valor ao empregado. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-15/2011 

Data do Relatório de Auditoria 24/08/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.1. Rotatividade dos Fundos Fixos de Caixa 
Comunicação Expedida/Data 24/08/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeira - SEF 

Descrição da Recomendação Informar as razões do não atendimento à solicitação da GRN, constante da 
FEI-GRN-124/2009, de 15/10/2009, encaminhada a essa SEF. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
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Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeira - SEF 
Síntese das providências adotadas  
O DCF, pela CI-DCF-18/2011, informou que o FFCX estava encerrado desde 01.09.2009, conforme comprovação. 
Por falha no Sistema GEF o referido FFCX configurava como ativo. A falha já foi solucionada. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-15/2011 

Data do Relatório de Auditoria 24/08/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.1. Rotatividade dos Fundos Fixos de Caixa 
Comunicação Expedida/Data 24/08/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Norte - GRN 

Descrição da Recomendação 
Providenciar junto à SEF para que seja efetivada a extinção do FFCX no 03 em 
atendimento à solicitação de 15/09/2009, informando a esta AUD quando do seu 
efetivo encerramento. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Norte – GRN 
Síntese das providências adotadas  
O DCF pela CI-DCF-18/2011, informou que O FFCX estava encerrado desde 01.09.2009, conforme comprovação. 
Por falha no Sistema GEF, o referido FFCX configurava como ativo. Esta falha já foi solucionada. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-15/2011 

Data do Relatório de Auditoria 24/08/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3.1. Materiais de Investimento e de Exploração (Almoxarifado) 
Comunicação Expedida/Data 24/08/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Administração de Almoxarifados – DEAA 

Descrição da Recomendação 
Providenciar a regularização das inconsistências apresentadas para os materiais 
de códigos 0026802 e 0028032 no Relatório de Inventário-Investimento, e 
encaminhar documentação comprobatória à Auditoria Interna. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Administração de Almoxarifados – DEAA 
Síntese das providências adotadas  
A SSU através da CI-SSU-076/2011, de 20.09.2011, informou que "os materiais que não constavam no relatório em 
questão foram identificados no sistema, e assim sendo, eles estão registrados corretamente na Chesf. Em virtude da 
não conformidade apresentada no relatório gerado em 09/06/2011, foi solicitada pelo instrumento interno SMP-
0849/2011, a correção da inconsistência que será realizada pela Informa, empresa mantenedora do SIGA.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-16/2011 

Data do Relatório de Auditoria 12/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Prazo de Entrega de Declaração de Bens e Rendas 
Comunicação Expedida/Data 12/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Recursos Humanos - SRH 

Descrição da Recomendação 

Atentar para o que determina a legislação, na forma da IN-TCU nº 67/11, em seu 
Artigo 4º, e não formalizar atos de posse ou de entrada em exercício, sem que 
haja a prévia apresentação da Declaração de Bens e Rendas ou da Autorização de 
Acesso às Informações de Bens e Rendas. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Recursos Humanos - SRH 
Síntese das providências adotadas  
O DAH através da CI-DAH nº18/2011, de 05.10.2011, assim se posicionou: 
"Informamos que os casos ocorridos foram pontuais, pois essas ocorrências se deram durante o período da 
reestruturação da SRH, na qual a atividade de análise e encaminhamento de Relatório de Ocorrência - RO de 
investidura e exoneração estava em transição entre as áreas da DACR e DAPH. Ressaltamos que essa questão já está 
regularizada, logo atendendo os termos da citada legislação." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-17/2011 

Data do Relatório de Auditoria 13/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Prestações de Contas Parciais 
Comunicação Expedida/Data 13/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI 

Descrição da Recomendação 

Envidar esforços no sentido de proceder à análise e aprovação das prestações de 
contas parciais de acordo com o previsto de forma a permitir que as parcelas 
subseqüentes sejam liberadas nos prazos estabelecidos nos respectivos planos de 
trabalho. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da FEI/CEI-037/2011, de 01.11.2011, a CEI assim se posicionou:. 
"Trata-se de instrumentos frágeis, celebrados com o objetivo precípuo de desonerar a Chesf de estar à frente de 
serviços públicos para os quais não têm competência legal, estatutária ou administrativa. A única penalidade prevista 
nesses ajustes refere-se à possibilidade de se denunciar o mesmo, voltando os serviços à responsabilidade da Chesf, 
condição indesejável sob todas as óticas que se analise o problema. 
Resta, portanto, a atuação persistente da Chesf, por seu administrador dos ajustes e demais empregados que atuam no 
acompanhamento das ações previstas nos mesmos, de forma a levar a termo, e, dentro do possível, com o recebimento 
e análise das prestações de contas de todos os recursos repassados, ainda que o prazo de sua execução supere aquele 
inicialmente previsto, e sem qualquer aumento de custo para a Chesf no atingimento desses desiderato, por diversas 
vezes objeto de recomendação por parte dos órgãos de controle externo. 
Portanto, a CEI vem incansavelmente procurando interceder junto às administrações municipais, no sentido de obter 
as prestações de contas com documentos hábeis, de forma a habilitar a transferências das parcelas subsequentes, o que 
tem ocorrido, sempre com significativos atrasos, contudo sem haver interrupção na prestação dos serviços que as 
Prefeituras assumem imediatamente após a transferência da primeira parcela prevista para cada Termo de Cooperação.
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Assim, a CEI reitera que tem buscado junto àquelas municipalidades o fiel cumprimento dos prazos constantes dos 
ajustes, e que o seu não cumprimento decorre única e exclusivamente de dificuldades enfrentadas por ambos os 
Municípios com relação a suas administrações, e que tal fato não implica em qualquer ônus adicional para a 
Empresa." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-17/2011 

Data do Relatório de Auditoria 13/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Execução Físico-Financeira 
Comunicação Expedida/Data 13/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI 

Descrição da Recomendação 
Envidar esforços para que os cronogramas físico-financeiros dos Termos de 
Cooperação sejam cumpridos de acordo com o previsto nos respectivos planos de 
trabalho. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica – CEI 
Síntese das providências adotadas  
Pela FEI/CEI-037/2011, de 01.11.2011, a CEI assim se posicionou, tendo a resposta sido considerada satisfatória. 
"Trata-se de instrumentos frágeis, celebrados com o objetivo precípuo de desonerar a Chesf de estar a frente de 
serviços públicos para os quais não têm competência legal, estatutária ou administrativa. A única penalidade prevista 
nesses ajustes refere-se a possibilidade de se denunciar o mesmo, voltando os serviços à responsabilidade da Chesf, 
condição indesejável sob todas as óticas que se analise o problema. 
Resta, portanto, a atuação persistente da Chesf, por seu administrador dos ajustes e demais empregados que atuam no 
acompanhamento das ações previstas nos mesmos, de forma a levar a termo, e, dentro do possível, com o recebimento 
e análise das prestações de contas de todos os recursos repassados, ainda que o prazo de sua execução supere aquele 
inicialmente previsto, e sem qualquer aumento de custo para a Chesf no atingimento desses desiderato, por diversas 
vezes objeto de recomendação por parte dos órgãos de controle externo. 
Portanto, a CEI vem incansavelmente procurando interceder junto às administrações municipais, no sentido de obter 
as prestações de contas com documentos hábeis, de forma a habilitar a transferências das parcelas subsequentes, o que 
tem ocorrido, sempre com significativos atrasos, contudo sem haver interrupção na prestação dos serviços que as 
Prefeituras assumem imediatamente após a transferência da primeira parcela prevista para cada Termo de Cooperação.
Assim, a CEI reitera que tem buscado junto aquelas municipalidades o fiel cumprimento dos prazos constantes dos 
ajustes, e que o seu não cumprimento decorre única e exclusivamente de dificuldades enfrentadas por ambos os 
Municípios com relação a suas administrações, e que tal fato não implica em qualquer ônus adicional para a 
Empresa." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-18/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Prestação de Contas de Viagem com Divergência de Cálculo (1.1 A 1.9) 
Comunicação Expedida/Data 15/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação DEMT / DECL / DECS 
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Descrição da Recomendação 
Verificar junto à DFPR o procedimento quanto ao ressarcimento pelo empregado 
do valor reembolsado a maior, e em seguida, enviar a AUD comprovação do 
ressarcimento efetuado. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DEMT / DECL / DECS 
Síntese das providências adotadas  
As PCV’s foram regularizadas pela DFPR. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-18/2011 

Data do Relatório de Auditoria 15/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Divergência de Valores em Hotéis Conveniados 
Comunicação Expedida/Data 15/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Serviços Gerais - DSG 

Descrição da Recomendação 

Visando buscar maior economicidade, bem como segurança nas informações e 
nos controles internos, interagir com representantes dos Hotéis Hotel Porto Brasil 
Suítes, na Cidade de Currais Novos/RN e Hotel Nova Aliança, na Cidade de 
Santa Cruz/RN, visando esclarecer as diferenças e, posteriormente, reduzir os 
valores cadastrados no ambiente PROD. Em seguida, enviar a AUD 
posicionamento quanto aos procedimentos adotados. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Serviços Gerais - DSG 
Síntese das providências adotadas  
O DSG pela CI-DSG-132/2011, de 07.10.2011, assim se posicionou:  
a) O Hotel Brasil Suítes, situado na cidade de Currais Novos/RN, nos informou por telefone o valor apontado pela 
Auditoria, para apartamento individual simples de R$ 45,00 e R$ 70,00 para apartamento duplo. Foi enviado um e-
mail avisando que estes seriam os valores que passariam a ser aplicados para funcionários da CHESF em viagem a 
serviço, sendo o sistema Hotel-PAssagem alterado para esses valores. 
b) O Hotel Nova Aliança, situado na cidade de Santa Cruz/RN, informou por telefone o valor para apartamento 
standard  individual de R$ 40,00 e R$ 50,00 para apartamento duplo. Foi enviado um e-mail avisando que estes são os 
valores que deveriam passar a ser praticados para funcionários da CHESF em viagem a serviço, sendo o sistema 
Hotel-Passagem alterado para esses valores. Procedimento a ser adotado: 
Realizar verificações em todos os hotéis da área de responsabilidade da Chesf (Nordeste), uma vez por ano, 
atualizando o sistema Hotel-Passagem. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-19/2011 

Data do Relatório de Auditoria 20/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Gestão de Contratos - CVNE-03.2009.6810.00 
Comunicação Expedida/Data 20/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Salvador - ASV 
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Descrição da Recomendação 

Orientar à administração do Convênio para que doravante, providencie a 
marcação dos documentos originais apresentados pelo convenente, por exemplo, 
com a aposição de carimbo que identifique sua utilização pelo CVNE-
03.2009.6810.00. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Salvador - ASV 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da correspondência CI/ASV-042/2011, de 14.10.2011, a área informou que a administradora do Convênio 
foi cientificada sobre a necessidade da aposição do carimbo, tendo sido inclusive já confeccionado o próprio carimbo. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-19/2011 

Data do Relatório de Auditoria 20/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Aquisição de Bens e Serviços - CD-1.03.2010.6520 
Comunicação Expedida/Data 20/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão Regional de Suprimento de Salvador – DRSS 

Descrição da Recomendação 
Doravante, utilizar na cláusula de Garantia Contratual uma das seguintes 
modalidades: caução em dinheiro, título da divida pública, seguro garantia ou 
fiança bancária. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão Regional de Suprimento de Salvador – DRSS 
Síntese das providências adotadas  
Através da correspondência CI/ASV-042/2011, de 14.10.2011, a área reiterou os termos da CI-DRSS-121/2011 que já 
havia sido apresentada em resposta à SA-22/2011-05, por ocasião dos trabalhos de campo. 
Posteriormente foi efetuada correção no modelo padrão do Edital da DRSS, atendendo a recomendação da Auditoria. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-19/2011 

Data do Relatório de Auditoria 20/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. Inventário de Materiais 
Comunicação Expedida/Data 20/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão Regional de Recursos Humanos de Salvador – DRHS 

Descrição da Recomendação Providenciar uma revisão geral nos extintores de incêndio em uso no Parque de 
Material de Camaçari – PMC. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão Regional de Recursos Humanos de Salvador – DRHS 
Síntese das providências adotadas  
Através da correspondência CI/ASV-042/2011, de 14.10.2011, a área informou que no dia 12.09.2011 foi efetuado 
uma manutenção em todos os extintores do Parque de Material de Camaçari, pela DRHS. 
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Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-19/2011 

Data do Relatório de Auditoria 20/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5. Certificação dos Inventários de Materiais 
Comunicação Expedida/Data 20/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão Regional de Suprimento de Salvador – DRSS 

Descrição da Recomendação Apresentar cópias dos documentos que efetivaram as correções das divergências 
apontadas no Inventário de Investimento realizado pela DFCP, em 14.07.2011. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão Regional de Suprimento de Salvador – DRSS 
Síntese das providências adotadas  
Através da correspondência CI/ASV-042/2011, de 14.10.2011, a área encaminhou a CI-SSMT-27/2011, de 
07.09.2011, tendo anexos documentos que comprovam as correções apontadas no relatório de inventário de 
investimento datado de 14.07.2011. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-19/2011 

Data do Relatório de Auditoria 20/09/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5. Certificação dos Inventários de Materiais 
Comunicação Expedida/Data 20/09/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Tecnologia e Administração de Materiais – DTM 

Descrição da Recomendação Providenciar as mencionadas correções e informar a esta Auditoria Interna a 
situação final do inventário. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Tecnologia e Administração de Materiais – DTM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da correspondência CI-SSU-087/2011, de 24.10.2011, a área detalhou as correções realizadas no inventário. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-22/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/10/2011 
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Item do Relatório de Auditoria 1. PGE-1.92.2011.0880 – Sobre o Objeto Licitado 
Comunicação Expedida/Data 07/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Suprimento (SSU) 

Descrição da Recomendação 

Doravante, orientar os órgãos competentes para exigirem dos requisitantes uma 
definição precisa do objeto, de modo a melhor qualificá-lo como bem comum, 
quando for o caso, além de evitar eventuais questionamentos por parte dos 
licitantes. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Suprimento (SSU) 
Síntese das providências adotadas  
A SSU informou em 10.11.2011 através da CI-DCC-044/2011 que a recomendação foi acatada, tendo a orientação 
sido emitida através da CIRC-DCC-003/2011, de 09.11.2011.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-22/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. PGE-1.92.2011.0880 – Sobre os requisitos de habilitação 
Comunicação Expedida/Data 07/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Suprimento (SSU) 

Descrição da Recomendação Doravante, quando for utilizado capital social mínimo como um dos requisitos 
para a qualificação econômico-financeira, não exigir a sua integralização. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Suprimento (SSU) 
Síntese das providências adotadas  
A SSU informou em 10.11.2011 através da CI-DCC-044/2011 que a recomendação foi acatada, e que será procedida 
alteração nos editais, substituindo a exigência de Capital Social integralizado por Patrimônio Líquido Mínimo, 
providenciando-se a revisão da Portaria-SSU/SEF-47/2003.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-22/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. PGE-90.2010.5860 – Sobre a análise individual dos preços 
Comunicação Expedida/Data 07/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Suprimento (SSU) 

Descrição da Recomendação 
Doravante, orientar os pregoeiros para que nas negociações de preço observem os 
valores item a item do orçamento básico, não limitando essas negociações ao 
preço global. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
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Superintendência de Suprimento (SSU) 
Síntese das providências adotadas  
A SSU informou em 10.11.2011 através da CI-DCC-044/2011 que não concordava com a recomendação, haja vista o 
entendimento de que a análise individual dos preços seria necessária apenas no momento de um eventual aditivo. 
Na correspondência CI-DCC-044/2011 menciona-se o Acórdão 2279/2011, que determina ser necessário verificar os 
preços unitários quando da realização de aditivo, haja vista que esses preços não foram analisados no julgamento das 
propostas do pregão.  
Nossa posição é de que a recomendação de negociar a redução de preços em determinados itens não apresenta conflito 
com os termos do Acórdão. 
Entretanto, considerando os aspectos abordados em reunião (AUD com DCC), concluímos que, embora essa 
negociação seja possível, torná-la obrigatória via instrumento normativo (ou circular) não seria vantajoso.  
Seria por demais trabalhoso e demorado realizar essa negociação nas aquisições com grande quantidade e diversidade 
de itens.  Ainda mais quando esta análise tivesse de se estender por mais de um proponente, cada um com seus 
próprios itens supervalorizados.  
A opção de recomendar a negociação "sempre que possível" concluímos que poderia trazer outras conseqüências para 
o pregoeiro, como ter de justificar porque não teria sido possível a negociação em determinado caso particular. 
Por tudo isso, a solução que encontramos na reunião foi aproveitar os eventuais encontros, ou reuniões, com os 
pregoeiros para passar essa recomendação de maneira informal, sem estabelecer nenhuma obrigatoriedade para os 
pregoeiros. Destacando que o nivelamento dos preços dos itens seria útil no caso de eventual aditivo. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-22/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. PGE-92.2010.3560 – Sobre o objeto licitado 
Comunicação Expedida/Data 07/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Suprimento (SSU) 

Descrição da Recomendação 

Doravante, i) orientar os órgãos competentes para não utilizarem quantitativos 
mínimos de profissionais como critério de aceitabilidade de propostas; e ii) 
orientar os requisitantes para que a descrição dos serviços esteja focada nas 
tarefas a serem realizadas e não na quantidade de pessoas que devam realizá-las. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Suprimento (SSU) 
Síntese das providências adotadas  
A SSU informou em 10.11.2011 através da CI-DCC-044/2011 que em 10.11.2011 foi emitida a correspondência 
circular CIRC-SSU-007/2011, orientando diversas áreas da Companhia sobre a recomendação da Auditoria Interna.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-22/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4. PGE-1.90.2010.3820 – Sobre a análise individual dos preços 
Comunicação Expedida/Data 07/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Suprimento (SSU) 
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Descrição da Recomendação 
Doravante, orientar os pregoeiros para que nas negociações de preço observem os 
valores item a item do orçamento básico, não limitando essas negociações ao 
preço global. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Suprimento (SSU) 
Síntese das providências adotadas  
A SSU informou em 10.11.2011 através da CI-DCC-044/2011 que não concordava com a recomendação, haja vista o 
entendimento de que a análise individual dos preços seria necessária apenas no momento de um eventual aditivo. 
Na correspondência CI-DCC-044/2011 menciona-se o Acórdão 2279/2011, que determina ser necessário verificar os 
preços unitários quando da realização de aditivo, haja vista que esses preços não foram analisados no julgamento das 
propostas do pregão.  
Nossa posição é de que a recomendação de negociar a redução de preços em determinados itens não apresenta conflito 
com os termos do Acórdão. 
Entretanto, considerando os aspectos abordados em reunião (AUD com DCC), concluímos que, embora essa 
negociação seja possível, torná-la obrigatória via instrumento normativo (ou circular) não seria vantajoso.  
Seria por demais trabalhoso e demorado realizar essa negociação nas aquisições com grande quantidade e diversidade 
de itens.  Ainda mais quando esta análise tivesse de se estender por mais de um proponente, cada um com seus 
próprios itens supervalorizados.  
A opção de recomendar a negociação "sempre que possível" concluímos que poderia trazer outras conseqüências para 
o pregoeiro, como ter de justificar porque não teria sido possível a negociação em determinado caso particular. 
Por tudo isso, a solução que encontramos na reunião foi aproveitar os eventuais encontros, ou reuniões, com os 
pregoeiros para passar essa recomendação de maneira informal, sem estabelecer nenhuma obrigatoriedade para os 
pregoeiros. Destacando que o nivelamento dos preços dos itens seria útil no caso de eventual aditivo. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-22/2011 

Data do Relatório de Auditoria 07/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4. PGE-1.90.2010.3820 – Sobre competência para assinatura 
Comunicação Expedida/Data 07/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Suprimento (SSU) 

Descrição da Recomendação 

Doravante, orientar os órgãos responsáveis por receberem Requisições de 
Material para que verifiquem se estão preenchidas em conformidade com os 
instrumentos normativos vigentes, em especial quanto às assinaturas de 
aprovação, que devem ser dos titulares efetivos ou de substitutos formais dos 
órgãos competentes. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Suprimento (SSU) 
Síntese das providências adotadas  
A SSU informou em 10.11.2011 através da CI-DCC-044/2011 o entendimento de que compete aos órgãos emissores 
das requisições possuírem controle interno para verificar se estão atendendo ao item 3.1 da IN-RH.01.009.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-23/2011 
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Data do Relatório de Auditoria 10/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.1. Indícios de Fracionamento de Despesas de FFCX 
Comunicação Expedida/Data 10/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Administração Regional de Paulo Afonso – APA 

Descrição da Recomendação 
Reiteram-se as recomendações inseridas anteriormente no RA-28/2010, no 
sentido de que sejam cumpridos o que preceitua o subitem 3.12 e a alínea "b" do 
subitem 3.11, da IN-EF.02.003. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Administração Regional de Paulo Afonso – APA 
Síntese das providências adotadas  
A APA, pela CI-APA-153/2011, de 04.11.2011, informou que "Em atendimento ao assunto em epígrafe e 
complementando a CI-HNAS-084/2011, de 23.08.2011 o seguinte: 
1. Os contratos firmados por dispensa de licitação ao final de 2010 não contemplaram a totalidade de itens de 
medicamentos e materiais hospitalares padronizados pelo HNAS e tinham uma previsão de consumo estimada até 
maio de 2011. 
2. Imediatamente após a assinatura dos contratos, ou seja, em 04.01.2011, o HNAS solicitou ao órgão de suprimento a 
aquisição de 254 itens padronizados de medicamentos e 246 itens padronizados de materiais hospitalares através da 
sistemática de registro de preços. 
3. A Ata de Registro de Preços nº 1.90.2011.0590, oriunda deste processo para aquisição de materiais hospitalares foi 
assinada em maio de 2011 com o fornecimento a partir de junho de 2011. Ressalta-se que neste processo, 01 lote 
composto de 17 itens fracassado. 
4. A Ata de Registro de Preços nº 1.90.2011.0560, oriunda deste processo para aquisição de medicamentos foi 
assinada somente em julho de 2011 com o fornecimento a partir de agosto de 2011. Ressalta-se que neste processo 02 
lotes foram fracassados num total de 112 itens. 
Pelo exposto acima, observa-se que não foi possível assegurar nos processos licitatórios a aquisição dos itens de 
medicamentos e materiais hospitalares na sua totalidade. Além disso, os prazos de processamento pelo órgão de 
suprimento, por diferentes motivos, nem sempre atendem aos prazos de necessidade do requisitante. 
Diante desta realidade o HNAS vem tem buscado ao longo de 2011 e, na medida do possível, se utilizar do expediente 
da contratação de medicamentos e materiais hospitalares na modalidade ABV em caráter excepcional e, em última 
instância das compras pelo FFCX. 
Ademais, a dinâmica de funcionamento do HNAS em horário noturno, finais de semana e feriados acarreta, em 
algumas situações, a imperiosa necessidade de realizar aquisições emergenciais, a exemplo de itens de medicamentos 
não padronizados, sob pena de comprometimento de suas atividades. 
Finalmente reiteramos o compromisso do HNAS em adotar as providências para o adequado suprimento de 
medicamentos e materiais hospitalares, em estrita observância aos normativos vigentes.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-23/2011 

Data do Relatório de Auditoria 10/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.2. Despesas Incompatíveis com a Finalidade do FFCX 
Comunicação Expedida/Data 10/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso (DRJP) 

Descrição da Recomendação Doravante, observar o item 2 da IN-EF.02.003, evitando realizar despesas 
incompatíveis com a finalidade do FFCX. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso (DRJP) 
Síntese das providências adotadas  
A APA pela CI-APA-153/2011, de 04.11.2011, assim se posicionou: 
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Visando alertar o detentor do FFCX para a relevância de observar atentamente ao disposto na IN-EF.02.003, foi 
emitida a CI-APA-154/2011, à DRJP, recomendando orientar o empregado sobre as não conformidades registradas, 
relacionadas a aquisições realizadas incompatíveis com o objetivo do FFCX. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-23/2011 

Data do Relatório de Auditoria 10/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.3. Aquisição de Materiais de Exploração Codificados no Almoxarifado 
Comunicação Expedida/Data 10/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso – GRP 

Descrição da Recomendação 

Doravante, quando houver a necessidade da realização de aquisições dessa 
natureza, atentar para o cumprimento da alínea “c” do subitem 3.11 da IN-
EF.02.003, solicitando ao SPMT que realize as aquisições por meio do FFCX nº 
12. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso – GRP 
Síntese das providências adotadas  
A GRP através da CI-GRP nº 138/2011, de 30.08.2011, assim se posicionou: 
“a) Este fato ocorreu no FFCX nº 13 e estão sendo tomadas as providências para eliminação desta não conformidade 
em situações recorrentes.” 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-23/2011 

Data do Relatório de Auditoria 10/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.3. Aquisição de Materiais de Exploração Codificados no Almoxarifado 
Comunicação Expedida/Data 10/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Serviço de Material de Paulo Afonso – SPMT 

Descrição da Recomendação Proceder à avaliação da qualidade dos cartuchos de impressão existentes em 
estoque no almoxarifado. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Serviço de Material de Paulo Afonso – SPMT 
Síntese das providências adotadas  
A GRP através da CI-GRP-0262/2011, de 21.12.2011, informou: 
"Foi determinado a todos os gerentes e detentores de Fundo Fixo de Caixa da GRP quanto à proibição de aquisição de 
cartuchos de impressão através dos FFCX desta gerência." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-23/2011 

Data do Relatório de Auditoria 10/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3.1. Divergência em Prestação de Contas de Viagem 
Comunicação Expedida/Data 10/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso (DRJP) 

Descrição da Recomendação Encaminhar, a esta AUD, cópia do documento comprobatório da devolução à 
CHESF do numerário relativo à PCV nº 110108531. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso (DRJP) 
Síntese das providências adotadas  
Em anexo à CI-APA-153/2011 a área encaminhou a documentação comprobatória. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-23/2011 

Data do Relatório de Auditoria 10/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3.2. Comprovantes de Despesas de Hospedagem 
Comunicação Expedida/Data 10/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição de Paulo Afonso - SPCP e 
Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso (DRJP) 

Descrição da Recomendação Encaminhar, a esta AUD, cópia da documentação comprobatória referentes às 
despesas de hospedagem. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição de Paulo Afonso - SPCP e Divisão Regional Jurídica de Paulo 
Afonso (DRJP) 
Síntese das providências adotadas  
Resposta encaminhada pelo SPCP através de Notes em 22.12.2011 com a CI-GRP-0262/2011, de 21.12.2011, e cópias 
das notas fiscais. 
Em complemento, a DRJP encaminhou a documentação comprobatória através da CI-APA-153/2011.;.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-24/2011 

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.1. Aquisição de Bens e Serviços - PG-1.12.2010.1610 
Comunicação Expedida/Data 21/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 

Descrição da Recomendação 
Efetuar análise individualizada de cada item que compõe a planilha de preço, 
mesmo sendo o julgamento da licitação pelo preço global, em obediência ao 
determinado na Decisão/TCU nº 820/97 - Plenário. 
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Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 
Síntese das providências adotadas  
A GRO pela CI-GRO-180/2011, de 02.12.2011, informou que: 
A orientação do DCC emitida através de Nota NOTES datada de 29/06/2009,  é a de que a redução do valor dos 
preços unitários propostos quando os mesmos excederem a 15% dos preços unitários orçados só se aplica às licitações 
nas modalidades Concorrência, Tomada de Preço e Convite. Para a licitação na modalidade Pregão a análise para 
caracterização de preço excessivo se restringe a verificar se o Valor Global da proposta não superou o valor total do 
Orçamento Básico em 7,5%.  
Em complemento, foi emitida a CI-AUD-01/2012, de 12.01.2012, com o seguinte posicionamento da Auditoria: 
As correspondências CIRC-SSU-002/2007 e CIRC-SSU-001/2008 que utilizaram a Decisão nº 820/1997 do TCU, não 
excluíram o Pregão da incidência de suas recomendações. 
Assim sendo, devido aos diversos valores unitários que estavam mais de 100% acima dos valores contidos na planilha 
de preços que serviu de base para elaboração do orçamento básico, doravante, sugere-se à GRO orientar os pregoeiros 
para que nas negociações de preço, sempre que possível, observem os valores item a item do orçamento básico, não 
limitando essas negociações ao preço global. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-24/2011 

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.1. Gestão de Contratos - Encerramento de Contratos 
Comunicação Expedida/Data 21/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 

Descrição da Recomendação 

i) providenciar a regularização dos contratos pendentes de encerramento; e ii) 
implementar controles internos que permitam acompanhar o cumprimento dos 
dispositivos estabelecidos na Lei no 8.666/93 e na IN-SU.04.006, no que se refere 
ao encerramento de contratos, inclusive observando a possibilidade de 
encerramento unilateral. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 
Síntese das providências adotadas  
A GRO pela CI-GRO-180/2011, de 02.12.2011, informou que a Recomendação foi tratada junto aos Gerentes da 
GRO para que todos os Contratos de Serviços, com prazo de vigência expirado, sejam encerrados, em atendimento ao 
que estabelece a Lei 8.666/93, a Resolução Normativa RN-01/2002 SU-23 e a Instrução Normativa IN-SU.04.006. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-24/2011 

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.2. Gestão de Contratos - CTNE-12.2011.0010.00 
Comunicação Expedida/Data 21/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 
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Descrição da Recomendação 

i) solicitar à Contratada a apresentação de declaração de representante legal, em 
cumprimento ao subitem 7.8.1 do referido Contrato; ii) verificar o percentual de 
ISS correto a ser retido pela CHESF e, em seguida, realizar os ajustes 
necessários, encaminhando os resultados para esta auditoria; e iii) verificar se a 
retenção do ISS neste contrato está ocorrendo para o Município correto, de 
acordo com a legislação.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 
Síntese das providências adotadas  
i) Através da CI-GRO-180/2011, de 02.12.2011, foi informado que por solicitação da Chesf a empresa executora do 
referido Contrato de Serviço, J E SILVA LIMA, enviou à Chesf Ofício S/N, datado de 21/09/2011, informando que as 
cópias da documentação referentes aos Encargos Sociais, a Folha de Pagamento e aos Tributos, anexadas aos 
documentos de cobrança, foram retiradas dos originais. 
Através da CI-GRO-018/2012, de 31.01.2012, foi informado que o Administrador do Contrato de Serviço solicitou 
prorrogação do prazo até o dia 29.02.2012, para atendimento à recomendação da AUD. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-24/2011 

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.3. Gestão de Contratos - CTNE-12.2011.0340.00 
Comunicação Expedida/Data 21/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 

Descrição da Recomendação 

i) analisar junto à contratada o motivo da ausência de recolhimento do ISS, 
conforme planilha de BDI apresentada em sua proposta (3,84%) e encaminhar o 
resultado da análise para esta AUD; e ii) justificar o porquê da indicação de que o 
ISS é retido pela CHESF no campo - outras informações das notas fiscais 
apresentadas pela contratada, tendo em vista que esse procedimento não está 
ocorrendo. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 
Síntese das providências adotadas  
A GRO pela Correspondência Interna GRO-018/2012, de 31.01.2012, informou: 
(...) 
2. CTN-E-12.2011.0340.00 - Segue anexa FEI-SOPG-012/2012 emitida pelo Administrador do Contrato de Serviço 
com a documentação que comprova o recolhimento, pela empresa contratada, PIVSEG LTDA, do ISS de todos os 
faturamentos até dezembro/2011. Na já citada FEI o Administrador do Contrato apresenta as evidências objetivas, 
através da planilha, que o percentual de ISS recolhido pela empresa em comento, sobre os faturamentos deste período, 
é superior ao que consta na Composição Analítica do BDI do referido Contrato de Serviço. Nos próximos 
faturamentos deste Contrato de Serviço será cobrada da empresa contratada a apresentação do comprovante de 
recolhimento do ISS nos mesmos percentuais dos comprovantes anexados nesta FEI. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-24/2011 

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011 
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Item do Relatório de Auditoria 2.4. Gestão de Contratos - CTNE-12.2007.0960.00 
Comunicação Expedida/Data 21/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 

Descrição da Recomendação 

i) elaborar Aditivo Contratual, contemplando os valores referentes às despesas 
reembolsadas à Contratada, com a finalidade de garantir os pagamentos dessas 
despesas.; e ii) elaborar Aditivo Contratual adequando o Contrato ao 
posicionamento emitido pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de 
Teresina, constante do Processo nº 043-17.630/2010, de 05.05.2010, quanto à 
apresentação de documento de cobrança. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 
Síntese das providências adotadas  
Através da Correspondência Interna GRO-018/2012 de 31.01.2012 a Gerência Regional de Operação Oeste enviou 
cópia do Aditivo Contratual (CTN-E-12.2007.0960.08) com alterações recomendadas pela Auditoria Interna. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-24/2011 

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.5. Gestão de Contratos - ASNE-12.2006.2750.00 
Comunicação Expedida/Data 21/10/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 

Descrição da Recomendação 
Verificar o porquê da duplicidade dos registros dessas notas fiscais e, se for o 
caso, providenciar a regularização no Relatório Resumo das Faturas do Contrato 
extraído do sistema GEF. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Oeste – GRO 
Síntese das providências adotadas  
Pela CI-GRO-018/2012, de 31.01.2012, a Gerência Regional de Operação Oeste informou que o Serviço Financeiro e 
de Suprimento Oeste - SOFS consultou o GEF e constatou que a duplicidade já foi corrigida. Por oportuno, anexou as 
cópias da tela do GEF comprovando a inexistência da duplicidade. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-26/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/11/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Aditivos ao contrato CTNE-92.2007.1930 
Comunicação Expedida/Data 04/11/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Coordenadoria Especial de Relações Institucionais (CER) 

Descrição da Recomendação 
Diligenciar para que a cada aditivo de prorrogação de prazo de execução, com 
alocação de recurso, faça-se constar no processo uma justificativa formal sobre as 
condições vantajosas dessa prorrogação. 
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Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais (CER) 
Síntese das providências adotadas  
A CER doravante adotará as providências emanadas da AUD e fará constar em seus próximos aditivos no processo, 
uma justificativa formal sobre as condições vantajosas para prorrogação. (CI-CER-119/2011, de 12.12.2011) 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-26/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/11/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Notas fiscais dos veículos de divulgação 
Comunicação Expedida/Data 04/11/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Coordenadoria Especial de Relações Institucionais (CER) 

Descrição da Recomendação 
Exigir, doravante, nos casos em que a EBC não encaminhe nota fiscal dos 
veículos de comunicação com fundamento na isenção desse documento, que seja 
comprovada essa isenção. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais (CER) 
Síntese das providências adotadas  
A CER doravante adotará as providências emanadas da AUD, com as exigências junto a EBC, do recebimento de 
documento comprobatório, que fundamente a isenção. (CI-CER-119/2011, de 12.12.2011)   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-26/2011 

Data do Relatório de Auditoria 04/11/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. Contrato com a EBC 
Comunicação Expedida/Data 04/11/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Coordenadoria Especial de Relações Institucionais (CER) 

Descrição da Recomendação Adotar melhorias de controle interno para que não mais ocorram lacunas de 
contratação de qualquer natureza. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Coordenadoria Especial de Relações Institucionais (CER) 
Síntese das providências adotadas  
A CER doravante adotará as providências emanadas da AUD. (CI-CER-119/2011, de 12.12.2011)   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-28/2011 

Data do Relatório de Auditoria 29/11/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.1.  Documento de Cobrança Sem Identificação 
Comunicação Expedida/Data 29/11/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF 

Descrição da Recomendação 
Avaliar a necessidade de os documentos fiscais, que não possuam identificação, 
serem acompanhados de recibos em nome da CHESF, e orientar os órgãos 
detentores de FFCX sobre o procedimento, se for o caso. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF 
Síntese das providências adotadas  
O DCF pela Correspondência Interna CI-DCF-027/2011, de 29.12.2011, informou: 
"entendemos que a aprovação do gerente no cupom fiscal é um atestado de que a compra foi feita em nome da 
CHESF, dispensando, dessa forma, a necessidade da emissão do recibo por ser, nesses casos, de difícil 
operacionalização".   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-28/2011 

Data do Relatório de Auditoria 29/11/2011 

Item do Relatório de Auditoria 3.  Certificação do RA-AUD-32/2010 - Rotatividade Máxima Mensal do FFCX 
Excedida 

Comunicação Expedida/Data 29/11/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF 

Descrição da Recomendação Avaliar a possibilidade de adequar os FFCX à necessidade de recursos do órgão a 
fim de evitar o descumprimento do normativo. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF 
Síntese das providências adotadas  
"O DCF está realizando estudos para otimização da utilização dos recursos dos FFCX visando melhor atender às 
determinações das legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como atender às necessidades dos órgãos 
da empresa. Esses estudos serão concluídos durante o primeiro semestre de 2012". 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-31/2011 

Data do Relatório de Auditoria 16/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria a) Outras Pendências em Composições de Contas (conta – 112.41.4.0.00.04) 
Comunicação Expedida/Data 16/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento Jurídico - DJU 
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Descrição da Recomendação Informar sobre o posicionamento do processo referente à parte restante do 
AVL/DFPR no 627/08, no valor de R$ 30.673,56, vencido em 02.01.09. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento Jurídico - DJU 
Síntese das providências adotadas  
O Gabinete da Presidência - GPR encaminhou à AUD a CI-DAPG-038/2012, de 24.02.2012, com o seguinte teor: 
"Encaminhamos em anexo, cópia da ação de cobrança distribuída no Juízo Estadual da comarca de Recife-PE, 
referente ao contrato CT-I-92.2007.2710.00 firmado entre a CHESF e a BESSA ENGENHARIA, em atenção à 
recomendação da Auditoria Interna constante do citado Relatório".  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-31/2011 

Data do Relatório de Auditoria 16/12/2011 

Item do Relatório de Auditoria b) Outras Pendências em Composições de Contas (contas – 112.51.9.0.00-04 e 
112.41.1.0.00-12) 

Comunicação Expedida/Data 16/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Registro e Controle de Pessoal (DAPE) 

Descrição da Recomendação 

i) solicitar da área jurídica da CHESF posicionamento do processo recebimento 
das pendências; ii) caso esteja correndo na justiça, informar a esta AUD o 
número do processo e outras informações complementares; e iii) comunicar à 
DFEA visando a proceder o ajuste contábil. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Registro e Controle de Pessoal (DAPE) 
Síntese das providências adotadas  
Pela CI-DA-004/2012, de 24.01.2012, foi encaminhada a CI-DAPE-023/2012, relatando que a DAPG informou a 
baixa do processo 95.9550-5, em 06/08/2003. E observa que as restituições solicitadas, pertinentes aos créditos de 
FGTS, permanecem não sendo efetuadas à Chesf.  
A DAPE e a DAPG informaram ainda que apesar de as Reclamações terem sido procedentes em 1ª Instância, foram 
revertidas nas 2ª e 3ª Instâncias, cujos trânsitos em julgados operaram-se, respectivamente, em 28/01/2010 e 
13/01/2011. Portanto, a posição é a de que a prescrição exauriu a pretensão de cobrança, consequentemente seria 
inócuo ajuizamento das respectivas ações. 
A SEF foi informada sobre o assunto para as devidas providências quanto à regularização das pendências 
identificadas. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-31/2011 

Data do Relatório de Auditoria 16/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria c) Outras Pendências em Composições de Contas (conta – 112.41.1.0.00-11) 
Comunicação Expedida/Data 16/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação Oeste (GRO) 
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Descrição da Recomendação i) solicitar ao SOJU a regularização dos valores pendentes; e ii) informar a esta 
AUD quando da regularização. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação Oeste (GRO) 
Síntese das providências adotadas  
As recomendações foram acatadas pela área, que solicitou extensão do prazo para efetuar a regularização, 
comunicando em seguida à AUD. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1. Boletins de Medição 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação 

i) orientar os administradores de contratos para não liberarem pagamentos de 
faturas sem os correspondentes boletins de medição ou documento equivalente 
com a descrição minuciosa dos serviços efetivamente realizados ou produtos 
entregues; e ii) instruir a pasta do administrador do contrato com a documentação 
que justifique as etapas cumpridas e os consequentes pagamentos, inclusive, com 
o atesto das notas fiscais emitidas, de forma que os órgãos de controle tenham 
condições de realizar o acompanhamento dos atos praticados pelos gestores. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou através da CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que encaminhou Correspondência Circular aos 
administradores de contrato com as orientações contidas no relatório. E, ainda, quanto às questões específicas ao 
contrato CTNI-92.2008.7590.00, o administrador informa que após entendimentos em reunião com a AUD no dia 
31/10/2011, foi encaminhada a CI-DMA 082/2011 com os esclarecimentos quanto à medição do serviço e os 
respectivos documentos que comprovam o ateste dos relatórios mensais, emitidos pela contratada, pelo fiscal do 
contrato. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Reajuste Contratual 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação 

i) analisar a pertinência do pagamento de reajuste da Nota Fiscal nº 028 referente 
à 2ª parcela; e ii) informar qual a nota fiscal que quitou a sexta parcela desse 
contrato e quando ocorreu o pagamento dessa nota e seu correspondente reajuste. 
iii) analisar se os valores das notas fiscais de reajuste estão de acordo com a 
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fórmula de reajuste estabelecida no contrato; iv) encaminhar a esta AUD o 
resultado da análise e as providências tomadas para correção, se for o caso; e v) 
orientar os administradores de contrato a, quando do recebimento da fatura, 
efetuarem a conferência dos valores cobrados a título de reajuste de preço, 
autuando na pasta da gestão do contrato o demonstrativo dos cálculos efetuados, 
conforme estabelecido pelos subitens 5.3.21 e 5.3.22 da IN-EF.04.003. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA pela CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, informou que em relação ao CTNI-92.2007.4350.00, a 
administradora constatou que a contratada não emitiu fatura referente ao reajuste da 6ª parcela e solicita orientação de 
como proceder ao reembolso à contratada uma vez que o contrato teve sua vigência expirada em 07.07.2011. Através 
da CI-AUD-07/2012, a AUD manifestou-se sobre o caso: "Considerando que o contrato teve sua vigência expirada em 
17.11.2011, conforme item 1.1 do 1º Aditivo, deixou-se de se aplicar ao contrato o reajuste referente à 2ª e à 6ª 
parcela. O DMA informou ainda pela CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que encaminhou Correspondência Circular 
aos administradores de contrato com as orientações contidas no relatório. Quanto ao contrato CTNE-92.2009.2720.00, 
o DMA informou que houve um equívoco no cálculo dos reajustes e para correção a administradora emitirá 
correspondência para a contratada, explicando o erro e solicitando a devolução dos valores pagos indevidamente, 
enviando-a posteriormente à AUD. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. Regularidade Fiscal 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação Encaminhar a esta AUD cópia dos demais documentos de comprovação da 
Regularidade Fiscal solicitados. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou através da CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que em relação ao contrato CTNI-92.2008.5260.00 a 
administradora do contrato solicitou novamente à contratada os referidos comprovantes de regularidade fiscal e 
encaminhou os comprovantes de regularidade do FGTS e da SEFAZ/PE. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 

Item do Relatório de Auditoria 4. Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – CTNI-92.2008.7100.00 e 
CTNI-92.2007.8550.00 

Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ Departamento de Compras e Contratações - DCC 
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destinatária da recomendação 

Descrição da Recomendação Analisar e informar a esta AUD as razões da divergência entre as alíquotas de 
ISSQN para os contratos citados. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Compras e Contratações - DCC 
Síntese das providências adotadas  
O DCC informou através da CI-DCC-004/2012, de 27.01.12, que após análise dos dois contratos citados, observou 
que eles foram emitidos em épocas distintas, o que pode ter acarretado interpretações diferentes no enquadramento 
dos serviços a serem realizados. 
O DCC explicou ainda que o código A738 não existia no Código Tributário de Teresina em 2007, tendo sido criado 
posteriormente. Hoje, os novos contratos da Chesf desta natureza são enquadrados neste código (A738), sob a alíquota 
de 3%. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4. Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – CTNI-92.2007.8550.00 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação 

i) autuar na pasta da gestão do contrato cópia da comprovação do recolhimento 
do ISSQN dos meses anteriores à emissão das notas fiscais nos 331, 332 e 333, 
encaminhando comprovação à AUD; e ii) orientar os administradores de contrato 
a observar a cláusula contratual que obriga a contratada a apresentar mensalmente 
cópia do comprovante de recolhimento do ISSQN do mês anterior à execução do 
serviço, para os casos onde a CHESF esteja desobrigada de efetuar a retenção e o 
correspondente recolhimento. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou pela CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que encaminhou Correspondência Circular aos 
administradores de contrato com as orientações contidas no relatório. E, em relação ao Contrato CTNI-
92.2007.8550.00 o administrador informa que as notas fiscais nº 331 e 333 dizem respeito a reajustes contratuais 
realizados em dezembro/2010, para os quais já foi apresentada a comprovação do recolhimento do ISSQN. O 
documento de comprovação de recolhimento do ISSQN referente à nota fiscal nº 332 foi encaminhado como anexo. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4. Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – CTNE 92.2008.5260.00 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 
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Descrição da Recomendação 

i) justificar a razão da não-retenção do referido imposto para as Notas Fiscais do 
contrato; ii) autuar na pasta da gestão do contrato as cópias dos comprovantes de 
recolhimento do ISSQN efetuado pela contratada referente às notas pagas até o 
momento, enviando comprovação para esta AUD; e iii) doravante, exigir da 
contratada a apresentação de cópia do comprovante de recolhimento do referido 
imposto anexo ao documento de cobrança. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou através da CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que encaminhou Correspondência Circular aos 
administradores de contrato com as orientações contidas no relatório. Em relação ao contrato CTNE-92.2008.5260.00, 
a comprovação de retenção do ISSQN das notas pagas até o momento também está anexada a esta correspondência. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5. Ausência de Documentos – CTNI-92.2007.4350.00 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação 

i) fazer constar, anexas aos contratos, as Planilhas de Composição Analítica de 
Preços, Encargos Sociais e BDI conforme dispõe o item 11.6 do contrato; e 
ii) enviar para esta AUD a planilha de composição analítica de preços referente 
ao mencionado contrato. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou através da CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que encaminhou Correspondência Circular aos 
administradores de contrato com as orientações contidas no relatório. Em relação ao contrato CTNI-92.2007.4350.00, 
a administradora contatou o órgão de contratação e encaminhou a referida documentação como anexo. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5. Ausência de Documentos – CTNE-92.2009.2720.00 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação 
Autuar na pasta da gestão do contrato e encaminhar a esta AUD cópia da 
Certidão de Registro e Quitação no CREA dos Estados de Alagoas e Sergipe e 
cópia do Registro do contrato no CREA. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
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Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou através da CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que em relação ao contrato CTNE-92.2009.2720.00 
a administradora estava diligenciando junto ao órgão de contratação a emissão de termo aditivo, pois, o serviço de 
recuperação de áreas degradadas é executado apenas no Estado de Alagoas. Sendo assim, a mesma providenciará a 
autuação no contrato da documentação solicitada. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5. Ausência de Documentos – CTNE 92.2008.5260.00 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação 
Orientar os administradores de contrato a procederem conforme determina o 
subitem 4.3.1 da IN-EF.02.006, e enviar cópia da orientação emitida à Auditoria 
Interna. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou através da CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que encaminhou Correspondência Circular aos 
administradores de contrato com as orientações contidas no relatório. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 6. Atendimento aos Prazos – CTNI-92.2007.4350.00 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação Doravante, atentar para o que estabelece o item 6.1 do contrato evitando 
pagamentos fora dos prazos contratuais. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou através da CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que encaminhou Correspondência Circular aos 
administradores de contrato com as orientações contidas no relatório.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-32/2011 

Data do Relatório de Auditoria 19/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 7. Pendência de Emissão de Termos de Encerramento 
Comunicação Expedida/Data 19/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Meio Ambiente - DMA 

Descrição da Recomendação 

i) providenciar a emissão dos Termos de Encerramento para os contratos 
informando a esta AUD; e ii) orientar os administradores que a cada conclusão de 
contrato seja providenciada a solicitação da emissão do correspondente Termo de 
Encerramento, conforme determina o subitem 4.14 da IN-SU.04.003. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
Síntese das providências adotadas  
O DMA informou pela CI-DMA-017/2012, de 03.02.2012, que encaminhou Correspondência Circular aos 
administradores de contrato com as orientações contidas no relatório. 
Além disso, o DMA está diligenciando junto aos respectivos administradores dos contratos para que realizem 
levantamento das solicitações de encerramento encaminhadas ao órgão responsável e aqueles que ainda não 
encaminharam tal solicitação estão providenciando os encaminhamentos para emissão dos respectivos Termos de 
Encerramento. O DMA encaminhará à AUD cópia dos termos de encerramento à medida que vierem a ser emitidos 
pelo órgão responsável. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.a. CTNI-92.2009.5940.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 

Descrição da Recomendação 
Encaminhar para a AUD cópia da relação de funcionários citada (fl. 223) e 
solicitar à contratada o comprovante de pagamento do funcionário ainda não 
apresentado. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 
Síntese das providências adotadas  
A DEAS pela CI-DEAS-018/2012, encaminhou comprovante de pagamento do funcionário que não constava no 
anexo na 2ª medição (08/2010), bem como  relação de funcionário referente (fl.223).  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
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Item do Relatório de Auditoria 1.b. CTNI-92.2009.5940.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Habilitação de Pagamentos e Recebimentos (DFPR) 

Descrição da Recomendação Verificar qual o percentual correto para retenção do ISS no contrato CTNI-
92.2009.5940 e providenciar a regularização dos valores retidos indevidamente. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Habilitação de Pagamentos e Recebimentos (DFPR) 
Síntese das providências adotadas  
Pela CI-DCF-002/2012, de 26.01.2012, foi informado que as retenções do ISSQN foram realizadas corretamente, 
conforme orientação da DFTE encaminhada através de email de 30.08.2010. Referida informação foi repassada pela 
gerente da DFPR a sua equipe em 24.09.2010. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.c,d,e. CTNI-92.2009.5940.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 

Descrição da Recomendação Encaminhar a documentação recebida da contratada para análise da AUD. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 
Síntese das providências adotadas  
A DEAS pela CI -DEAS-018/2012, de 02/02/2012, informou : 
c)Conforme recomendação segue anexo o comprovante do pagamento do DARF, imposto de renda do Engenheiro 
Civil residente na obra; d) a relação de funcionários referente (fl. 223) e,  
e) Com relação aos funcionários Marcos e Manuelito a empresa informou que embora tenha apresentado à Chesf toda 
documentação para admissão, os mesmos não foram aproveitados por problemas de mau comportamento na obra, 
sendo imediatamente dispensados. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.g. CTNI-92.2009.5940.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 

Descrição da Recomendação Exigir da contratada, doravante, a autenticação dos documentos, conforme 
exigido pelo subitem 5.11 do contrato. 
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Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 
Síntese das providências adotadas  
A DEAS pela CI -DEAS-018/2012, de 02/02/2012, informou que: " Foi feito a autenticidade mediante os originais, 
colocando o carimbo conforme original , a pasta da obra do referido contrato encontra-se na DEAS e os originais com 
a Contratada."  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.a. CTNI-90.2010.5861.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens (DEAF) 

Descrição da Recomendação Providenciar a exclusão dos registros de aditivos com essa natureza constantes do 
sistema GEF. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens (DEAF) 
Síntese das providências adotadas  
O DAC, pela CI-DAC-001/2012, de 27.01.2012, informou que: 
"O registro de aditivos desta natureza contempla valores para a cobertura do percentual de tolerância previsto nas 
Especificações Técnicas deste tipo de material em função da natureza do objeto contratado, aliado ao processo de 
fabricação, que admite uma variação de até 5% para mais ou menos, de cada lote de expedição. Como nosso sistema 
informatizado não permite que se regularize quantitativo superior ao contratado, o procedimento adotado foi a emissão 
de RM contemplando a diferença e seu registro no SIAF como aditivo contratual. Esta foi a forma encontrada nos 
fornecimentos executados em unidades de medida "m", para permitir a captação e registro das notas fiscais emitidas 
eletronicamente, quando na entrega o quantitativo exceder o constante no contrato, já que as notas fiscais emitidas só 
serão  validadas se houver previsão da quantidade no contrato. 
No caso deste contrato, o percentual de tolerância baseia-se no item 2.2 da ET-DEPC-003/2001. Para tanto foram 
registrados no sistema dois aditivos com valor (3º e 4°), que correspondem ao percentual de 0,58% do contrato. O 1º e 
2° são registros de aditivos em ocorrência de falha de sistema, que não permite a sua exclusão. O DAC irá solicitar à 
DAMS que seja verificada a possibilidade de criar no SIAF uma função para estorno de aditivo contratual."  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.e. CTNI-90.2010.5861.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens (DEAF) 

Descrição da Recomendação 
i) buscar o posicionamento da contratada e, caso julgue pertinente, emitir e 
liquidar o AVL de débito referente à multa contratual, encaminhando cópia dos 
documentos comprobatórios a esta AUD; e ii) providenciar o encerramento do 
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contrato. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens (DEAF) 
Síntese das providências adotadas  
O DAC pela CI -DAC-001/2012, de 27.01.2012, encaminhou cópia da documentação com as considerações da 
Inuscabos referentes à informação da multa contratual , cujas alegações foram consideradas procedentes, tendo sido a 
multa dispensada. Encaminhou ainda cópia do Termo de Encerramento enviado para a assinatura do fornecedor. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2.f. CTNI-90.2010.5861.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Suprimentos (SSU) 

Descrição da Recomendação 
Verificar a possibilidade de contemplar em normativo ou em circular, as formas 
de aprovação e atesto dos documentos de cobrança por parte dos administradores 
de contrato de material e serviço e gerentes subordinantes. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Suprimentos (SSU) 
Síntese das providências adotadas  
O DAC, pela CI-DAC-001/2012, de 27.01.2012, informou que: "O documento de cobrança apontado se refere a valor 
básico de aquisição de material . Neste caso, a atestação do evento é feita por meio da Nota de Recebimento - NR, 
documento emitido pelos almoxarifados, conforme item 5.2.13.3 da IN-SU-04.003 de 01.06.2011 e item 3.3.2.1  da 
IN -EF-02.006. Portanto, não é necessário a atestação do administrador do contrato e a aprovação do gerente imediato  
neste tipo de documento." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 3. CTNI-90.2010.6710.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Suprimentos (SSU) 

Descrição da Recomendação 
Orientar as áreas requisitantes para fornecerem informações precisas sobre a 
aquisição, quando da elaboração do projeto básico, executivo e/ou termo de 
referência, em consonância ao § 4º do art. 7º da Lei n° 8.666/93. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Suprimentos (SSU) 
Síntese das providências adotadas  
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A SSU, pela CI-0DAC-001/2012, de 27.01.2012, informou que já emitiu correspondência circular CIRC-SSU-
001/2005, onde orienta , no seu item 1, as áreas requisitantes que, na elaboração de projetos básicos sejam realizados 
estudos técnicos para embasar os serviços e obras com precisão adequada. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.e. CTNI-92.2010.2670.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Administração de Contratos (DAC) 

Descrição da Recomendação 

Encaminhar a esta AUD cópia de documentos que demonstrem a anuência do 
Diretor subordinante, além do posicionamento do órgão jurídico, se for o caso, 
concordando com a emissão do aditivo, em cumprimento aos subitens 4.5 e 4.8 
da IN-SU.04.004, vigência 01.06.2011. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Administração de Contratos (DAC) 
Síntese das providências adotadas  
O DAC, pela CI-DAC-001/2012, de 27.01.2012, encaminhou cópia da CI-DEAS-151/2011, que já se encontrava 
arquivada na pasta do processo de contratação, com autuação, folha nº 922, contendo, no seu verso, a autorização do 
Diretor de Engenharia e Construção para o aditivo contratual. 
O aditivo questionado trata de prorrogação de prazo, que tem previsão contratual, portanto, não há exigência de visto 
jurídico, conforme subitem 5.5.1 da IN-SU-04.004 de 01/06/2011. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.g. CTNI-92.2010.2670.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 

Descrição da Recomendação Solicitar da contratada cópias das rescisões contratuais dos empregados demitidos 
em 22.08.2011 em cumprimento ao subitem 5.9 do contrato. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 
Síntese das providências adotadas  
A DEAS, pela CI-DEAS-008/2012, de 30.01.2012, informou que os Termos de Rescisões ausentes haviam sido 
encaminhados.  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.h. CTNI-92.2010.2670.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 

Descrição da Recomendação 
Reaver os valores pagos a maior relativos ao pagamento do salário/encargos 
sociais do engenheiro residente dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 e 
encaminhar cópia de documentos comprobatórios a esta AUD. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 
Síntese das providências adotadas  
A DEAS, pela CI-DEAS-008/2012, de 30.01.2012, informou que foi solicitado ao engenheiro fiscal da obra, 
compensar em favor da CHESF os valores pagos a maior referente ao salário do engenheiro residente da obra. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 4.i. CTNI-92.2010.2670.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 

Descrição da Recomendação Buscar junto à contratada a apresentação dos recibos de pagamento ausentes e 
encaminhar cópia de documentos comprobatórios a esta AUD. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestação (DEAS) 
Síntese das providências adotadas  
A DEAS, pela CI-DEAS-008/2012, de 30.01.2012, informou que os recibos referentes à comunicação e aluguel da 
Van estavam em anexo. Com relação ao recibo de pagamento relativo à energia elétrica, foi solicitado à DFPR 
emissão de AVL referente ao valor da verba reembolsada pela CHESF ao contratado. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5.a. CTNI-92.2009.4730.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Manutenção de Sistemas de Informação (DAMS) 
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Descrição da Recomendação Providenciar a regularização da pendência identificada, possibilitando o 
pagamento da Nota Fiscal nº 030575. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Manutenção de Sistemas de Informação (DAMS) 
Síntese das providências adotadas  
O DSI comunicou a resolução da pendência identificada quanto à interface dos sistemas envolvidos através da SMP 
1145/2011, na data de 15.12.2011. A nota fiscal em questão foi paga pela Chesf em 02.01.2012. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5.d. CTNI-92.2009.4730.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens (DEAF) 

Descrição da Recomendação Apresentar a esta AUD cópia da Nota Fiscal correspondente ao documento de 
cobrança nº AL -550-500166-9.2, caso já tenha sido recebido. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens (DEAF) 
Síntese das providências adotadas  
A DEAF, pela CI-DAC-001/2012, de 27.01.2012, informou que "O documento de cobrança AL-500.500166-9.2 
refere-se a evento de material: valor de equipamentos e sistemas, liberado após a conclusão de Terraplanagem, 
conforme cópia documento e do cronograma do contrato. Portanto, não há Nota Fiscal correspondente ao documento 
de cobrança, uma vez que ela só deverá ser emitida para a entrega do material."  
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5.e. CTNI-92.2009.4730.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação DFPR 

Descrição da Recomendação Verificar a Nota Fiscal nº 8307 e realizar procedimento que regularize as 
retenções devidas, caso julgue pertinente. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DFPR 
Síntese das providências adotadas  
Pela Correspondência Interna CI-DCF-0002/2012, de 26.01.2012, foi informado que:  
- Retenção do ISSQN na nota fiscal nº 8307 não realizada em conformidade com o art. 3° da Lei Complementar 
n°116/2003.  
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O serviço objeto da referida nota fiscal, classificado pela LC 116/2003 como de n° 7.03 foi realizado em Guarulhos, 
local onde a empresa deve recolher o imposto;  
- Retenção do INSS na nota fiscal nº 8307, não realizada uma vez que o serviço prestado não está sujeito à retenção, 
conforme seção III - dos serviços sujeitos à retenção da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.   
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Data do Relatório de Auditoria 26/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 5.f. CTNI-92.2009.4730.00 
Comunicação Expedida/Data 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens (DEAF) 

Descrição da Recomendação 
Apresentar documento que demonstre a aprovação da CHESF para realização da 
subcontratação dos serviços pela contratada, em obediência ao subitem 15.2 do 
contrato. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens (DEAF) 
Síntese das providências adotadas  
A DEAF, pela CI-DAC-001/2012, de 27.01.2012, encaminhou cópia da Ata de reunião realizada em 05/10/2010 entre 
CHESF/ABB/FAAB, onde foram tratados, entre outros pontos, a mobilização e implantação dos canteiros pela 
ABB/FAAB. A autorização da Chesf encontra-se registrada no item 06 da referida ata, que se encontra arquivada e 
autuada na pasta do administrador, folhas nº 376/377.    
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-36/2011 

Data do Relatório de Auditoria 29/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 1.Gestão de Contratos - CTNE-09.2008.0450 
Comunicação Expedida/Data 29/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Gerência Regional de Operação de Sobradinho – GRB 

Descrição da Recomendação 

i) rever os cálculos dos valores pagos, a título de reajuste, para todo o contrato e 
caso se verifique que houve pagamento a maior providenciar o devido 
ressarcimento enviando a esta AUD sua comprovação; ii) encaminhar a esta 
AUD memória de cálculo para as notas fiscais de reajuste emitidas; e iii) orientar 
os administradores de contrato a, quando do recebimento da fatura, efetuarem a 
conferência dos valores cobrados a título de reajuste de preço, autuando na pasta 
da gestão do contrato o demonstrativo dos cálculos efetuados, conforme 
estabelecido pelos subitens 5.3.21 e 5.3.22 da IN-EF.04.003.  
iv) efetuar a correção da planilha de composição analítica de preço, com relação 
às verbas rescisórias, e providenciar, se for o caso, o ressarcimento dos valores 
pagos a maior; v) incluir no valor do contrato o item referente às Despesas 
Reembolsáveis; vi) proceder à emissão de termo aditivo para a correção do 
endereço do contratado e para correção da alíquota do ICMS na composição de 
preço ou solicitar à contratada a correção da alíquota do ICMS na nota fiscal; e 
vii) enviar a esta AUD comprovantes das correções efetuadas. 
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Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Gerência Regional de Operação de Sobradinho – GRB 
Síntese das providências adotadas  
Pela CI-GRB-004/2012 de 22.03.2012 a área informou que no que tange às recomendações i, ii e iii dessa Auditoria, 
procedemos às correções solicitadas, juntando memória de cálculo para as notas fiscais de reajuste, determinando aos 
administradores de contratos o fiel cumprimento dos subitens 5.3.21 e 5.3.21 da IN EF.04.003, e conferência dos 
valores cobrados a título de reajuste de preço, autuando na pasta de gestão do contrato o demonstrativo dos cálculos 
efetuados. Quanto às recomendações iv, v, vi e vii, foi emitido o aditivo de n° 5 ao CTNE-1.09.2008.0450.00 e feita 
comunicação à contratada dos valores pagos indevidamente a serem restituídos à Chesf mediante descontos nas 
faturas vincendas, ou em caso de encerramento do contrato, através de tomada de contas especial. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendações atendidas. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-36/2011 

Data do Relatório de Auditoria 29/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria 2. Divergência de itens no almoxarifado 
Comunicação Expedida/Data 29/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 

Descrição da Recomendação Justificar o critério adotado para a não realização de inventário rotativo dos 
materiais de investimento sob a guarda do almoxarifado da GRB. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro - SEF 
Síntese das providências adotadas  
Em despacho no verso da CI-PR-187/2011, de 29.12.2011, o DPS respondeu conforme segue: "Em atendimento à 
recomendação dirigida à SEF, através do RA-AUD-36/2011, informamos que os procedimentos de inventários são 
suportados no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico-MCSE e na IN-EF.04.009, que delegam à concessionária a 
adoção de critério de contagem rotativa dos estoques, inclusive investimento. Adotamos como critério inventariar os 
almoxarifados de Paulo Afonso, Abreu e Lima, Camaçari, Fortaleza e Teresina que representam e abrigam 99% dos 
materiais e equipamentos estocados de investimento, caracterizando a relevância. As demais instalações de 
suprimento: Pituaçu, Funil, Rio Largo, Campina Grande, Sobradinho, Boa Esperança e PMS totalizam apenas 1% do 
material de investimento, o que justifica nosso esforço de mão-de-obra, orçamento e logística para as instalações 
relevantes." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Inexistência de fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências. 
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12.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de 
atendimento 

Quadro A.12.2 – Informações sobre recomendação da unidade de Auditoria Interna pendente de 
atendimento no final do exercício de 2011 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria RA-AUD-33/2011 

Item do Relatório de Auditoria 6. Certificação do Relatório de Auditoria RA-AUD-35/2010 
Comunicação Expedida 26/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação Departamento de Projetos e Construção de Linhas de Transmissão (DLT) 

Descrição da Recomendação 

 
Emitir o ECJ e encaminhar resposta para esta AUD quando do posicionamento do 
órgão jurídico da CHESF sobre o assunto, anexando documentos comprobatórios 
da emissão e quitação do AVL, se for o caso. 
 

Justificativas da unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Departamento de Projetos e Construção de Linhas de Transmissão (DLT) 
Justificativas para o não atendimento  
A área ainda não havia se posicionado sobre o assunto. 
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B. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 

1  ITEM 3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI Nº 6404/76, 
INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS E O PARECER DE AUDITORES 
INDEPENDENTES 
As Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e o Parecer de Auditores Independentes e do 
Conselho Fiscal encontram-se nos Anexos I, II, III, IV, V e VI. 
 

1.1 ITEM 3.1 Análise Crítica das Demonstrações Contábeis 
 

Declaração de conformidade 
 

As demonstrações financeiras da Companhia compreendem: 

As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Consolidado - IFRS e BRGAAP; e 

As demonstrações financeiras individuais da controladora preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Controladora - BRGAAP. 

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM. 

As demonstrações financeiras individuais apresentam a avaliação dos investimentos em 
empreendimentos controlados em conjunto pelo método da equivalência patrimonial, de acordo 
com a legislação brasileira vigente. Desta forma, essas demonstrações financeiras individuais não 
são consideradas como estando conforme as IFRS, que exigem a avaliação desses investimentos nas 
demonstrações separadas da controladora, pelo seu valor justo ou pelo custo. 
 
Base de elaboração 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto determinados 
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos. 

As demonstrações financeiras são apresentadas na moeda corrente e legal do País, o Real, que é a 
moeda funcional da Companhia. 

As transações em moedas estrangeiras, quando aplicáveis, são convertidas para reais pela taxa de 
câmbio vigente nas datas das transações. Os saldos das contas representativas são convertidos pela 
taxa de câmbio oficial da data do balanço, fornecida pelo Banco Central do Brasil. Os ganhos e as 
perdas decorrentes da flutuação cambial verificada nas liquidações das operações e da conversão 
para reais de ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras são reconhecidos no resultado do 
exercício. 
 
Bases de consolidação e investimentos em controladas em conjunto 
 
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e 
de sociedades de propósitos específicos controladas em conjunto. O controle é caracterizado quando 
a Companhia tem o poder sobre as políticas financeiras e operacionais de uma entidade para auferir 
benefícios de suas atividades. 
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Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia as informações financeiras referentes às 
empresas controladas em conjunto são reconhecidas por meio do método de equivalência 
patrimonial. 

A Companhia, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 18 (IAS 28), em seus itens 24 e 25, 
utiliza para a determinação do valor da equivalência patrimonial de seus investimentos em 
coligadas e controladas, o valor do patrimônio líquido das investidas com base nas demonstrações 
financeiras levantadas na mesma data das demonstrações financeiras da investidora. Ocorrendo a 
indisponibilidade de demonstrações financeiras por parte da investida em data coincidente à da 
Investidora há a utilização de demonstrações com defasagem de 30 dias, acompanhadas de ajustes 
pertinentes  quando da ocorrência de efeitos de eventos e transações relevantes entre as datas das 
demonstrações não coincidentes. 

Quando necessário, as demonstrações financeiras das controladas em conjunto são ajustadas para 
adequar suas políticas contábeis às estabelecidas pela Companhia. Todas as transações, saldos, 
receitas e despesas entre a Companhia e as empresas controladas em conjunto são eliminados 
integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas. 

As demais práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras de 2011 estão 
apresentadas no item 4 das notas explicativas à essas demonstrações financeiras. 

 
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
Para o Balanço Patrimonial:  2011   2010 

a) Liquidez Corrente 138,36%  170,52%

b) Garantia de Capitais de Terceiros 29,75%  20,17%

c) Endividamento 22,93% 16,78%

d) Rentabilidade dos Investimentos em Controladas e 
Coligadas  4,18%  3,98%

e) Imobilização do Patrimônio Líquido 74,99%  68,71%

 
 

a) 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 =  Passivo Circulante x 100 
 Passivo Circulante 

 
 

b) 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: 
 

Garantia de Capitais de Terceiros = 
Passivo Exigível  

Patrimônio 
Líquido
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c) 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

 
d) 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 

 
 
 

e) 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

 
 
 

Para a Demonstração do Resultado do Exercício:  2011   2010 

a) Lucratividade 30,36%  42,27% 

b) Rentabilidade Operacional do PL 10,58%  17,25% 

c) Rentabilidade Final do PL 9,13%  14,40% 

d) Índice de Eficiência 16,90%  11,58% 

e) Rentabilidade do Ativo Total 7,31%  10,90% 
 

 
a) 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 Líquido do Exercício x 100 
Receita Operacional Líquida

 
b) 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: 
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Rentabilidade Operacional do PL =  Resultado Operacional x 100 
Patrimônio Líquido Médio 

 
c) 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 líquido x 100 
Patrimônio Líquido Médio

 
 
 
 
 

d) Índice de Eficiência: O índice de Eficiência é obtido mediante a divisão do valor das Despesas 
Operacionais, consignado na Demonstração de Resultados, pelo total das Receitas Operacionais, 
registrado no mesmo demonstrativo contábil, conforme a equação abaixo: 
 

Índice de Eficiência = Despesas Operacionais x 100 
Receitas Operacionais

 
e) 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
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2. ITEM 4.. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL 

2.1 ITEM 4.1 Composição Acionária do Capital Social 
Quadro B.2.1 - Composição Acionária do Capital Social 

UJ COMO INVESTIDA 

Denominação completa: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 

Texto 

Ações Ordinárias (%) 

ACIONISTAS  31/12/2011 31/12/2010  31/12/2009

G
ov
er
no

 

Tesouro Nacional  ‐  ‐  ‐ 

Outras Entidades Governamentais  97,15 97,15  97,05

Fundos de Pensão  ‐  ‐  ‐ 

Ações em Tesouraria  ‐  ‐  ‐ 

 % Governo 97,15 97,15  97,05

Fr
ee

 F
lo
at
  Pessoas Físicas  ‐  ‐  ‐ 

Pessoas Jurídicas  ‐  ‐  ‐ 

Capital Estrangeiro  ‐  ‐  ‐ 

 % free float 0,00 0,00  0,00
Subtotal Ordinárias (%) 97,15 97,15  97,05

Ações Preferenciais (%)

ACIONISTAS  31/12/2011 31/12/2010  31/12/2009

G
ov
er
no

 

Tesouro Nacional  0,38 0,38  0,46

Outras Entidades Governamentais  2,41 2,41  2,41

Fundos de Pensão que recebem recursos 
públicos  ‐  ‐  ‐ 

Ações em Tesouraria  ‐  ‐  ‐ 
% Governo 2,79 2,79  2,87

Fr
ee

 F
lo
at
 

Pessoas Físicas  0,03 0,03  0,04

Pessoas Jurídicas  0,03 0,03  0,04

Capital Estrangeiro  ‐  ‐  ‐ 

 % free float 0,06 0,06  0,08
Subtotal Preferenciais (%) 2,85 2,85  2,95

Total 100,00 100,00  100,00
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2.2 ITEM 4.2 Composição Acionária da Chesf como Investidora 
Quadro B.2.2 - Investimentos Permanentes em outras sociedades 

UJ COMO INVESTIDORA ‐ POSIÇÃO EM 31/12/2011 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO 
FRANCISCO             

Ações Ordinárias (% de participação) 

Empresa Investida  31/12/2011 31/12/2010  31/12/2009
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% 

Energia Sustentável do Brasil 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%  ‐ 
Norte Energia S.A.  15,00%  15,00%  ‐ 
Pedra Branca S.A.  49,00%  49,00%  ‐ 
São Pedro do Lago S.A  49,00%  49,00%  ‐ 
Sete Gameleiras S.A.  49,00%  49,00%  ‐ 
Interligação Elétrica Garanhuns S.A.  49,00%  ‐  ‐ 

Ações Preferenciais (% de participação) 

Empresa Investida  31/12/2011 31/128/2010  31/12/2009

 Não há   ‐  ‐  ‐ 
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C. CONTEÚDO ESPECÍFICO 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL 
 

1.1 Remuneração paga aos administradores 
Quadro C.1.1 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 

Valores em Real  
Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro(a) Período Remuneração 
Início Fim jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Dilton da Conti Oliveira AGO.09 06.12.20
11 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.875,76 3.290,70 3.290,70 3.290,70 3.290,70 3.653,38 39.265,96 

Swedenberger Barbosa AGO.09 AGO.12 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.875,76 3.290,70 3.290,70 3.290,70 3.290,70 6.581,40 42.193,98 

Ubirajara Rocha Meira AGO.09 06.12.20
11 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.875,76 3.290,70 3.290,70 3.290,70 3.290,70  35.612,58 

Altino Ventura Filho AGO.09 AGO.12 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.875,76 3.290,70 3.290,70 3.290,70 3.290,70 6.581,40 42.193,98 
Marcelo V. E. Moraes AGO.09 03.2011 3.095,67 3.095,67 3.095,67 - - - - 9.287,01 

Miriam Aparecida Belchior 21.06.20
10 05.2011 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 - -      15.478,35 

João Bosco de Almeida 06.12.20
11 AGO.12            3.034,16 3.034,16 

Marilene Ferrari L. A. Filha 06.12.20
11 AGO.12            3.034,16 3.034,16 

Armando Casado de Araújo 06.12.20
11 AGO.12            3.034,16 3.034,16 

 
Conselho Fiscal 

Nome do Conselheiro(a) Período Remuneração 
Início Fim jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Pedro Gaudencio Castro AGO.11 AGO.12 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.875,76 3.290,70 3.290,70 3.290,70 3.290,70 6.581,40 42.193,98 
Fabiana M. A. Rodopoulos AGO.11 AGO.12 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.875,76 3.290,70 3.290,70 3.290,70 3.290,70 6.581,40 42.193,98 

Marcelo Cruz AGO.11 AGO.12 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.095,67 3.875,76 3.290,70 3.290,70 3.290,70 3.290,70 6.581,40 42.193,98 
Alex Pereira Benício AGO.11 AGO.12 3.095,67 - - - - 3.095,67 6.191,34 
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Quadro C.1.2 - Síntese da remuneração dos administradores 
 

Valores em R$ 1,00 

 

Órgão: DIRETORIA 

Remuneração dos Administradores EXERCÍCIO 
2011 2010 2009 

Número de membros: 5 5 5 
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 2.712.395,49   2.553.285,90 1.854.850,09 

a) salário ou pró-labore 2.385.199,48   2.188.210,03  1.618.924,73 
b) benefícios diretos e indiretos     327.196,01       365.075,87     235.925,36 
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))    290.828,84     205.792,13    194.039,88 
a) bonus N/A N/A N/A 
b) participação nos resultados    290.828,84      205.792,13    194.039,88 
c) remuneração por participação em reuniões N/A N/A N/A 
d) comissões N/A N/A N/A 
e) outros N/A N/A N/A 

III – Total da Remuneração ( I + II) 3.003.224,33 2.759.078,03 2.048.889,97 
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 
 

Órgão:  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Remuneração dos Administradores EXERCÍCIO 
2011 2010 2009 

Número de membros: 5 6 6 
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)     193.134,34     227.740,64     226.852,63 

a) salário ou pró-labore     193.134,34     227.740,64      226.852,63 
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)) 0,00 0,00 0,00 
a) bonus N/A N/A N/A 
b) participação nos resultados N/A N/A N/A 
c) remuneração por participação em reuniões N/A N/A N/A 
d) comissões N/A N/A N/A 
e) outros N/A N/A N/A 

III – Total da Remuneração ( I + II)     193.134,34     227.740,64     226.852,63 
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 FISCAL 

Remuneração dos Administradores EXERCÍCIO 
2011 2010 2009 

Número de membros: 3 3 3 
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)     132.773,28     112.549,35     113.426,32 

a) salário ou pró-labore     132.773,28     112.549,35     113.426,32 
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)) 0,00 0,00 0,00 
a) bonus N/A N/A N/A 
b) participação nos resultados N/A N/A N/A 
c) remuneração por participação em reuniões N/A N/A N/A 
d) comissões N/A N/A N/A 
e) outros N/A N/A N/A 

III – Total da Remuneração ( I + II)     132.773,28     112.549,35     113.426,32 
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 
 
 

Diretoria 
Órgão: 

Reconhecimento de Bônus e Participação de 
Resultados 

EXERCÍCIO 
2011 2010 2009 

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 N/A 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     290.828,84 205.792,13    194.039,88
III – Total ( I + II)    290.828,84 205.792,13    194.039,88

 
Este item não se aplica à remuneração do conselho de administração e do conselho fiscal, que é composta 
exclusivamente por uma parte fixa. 
 
Relativamente à remuneração variável da diretoria estatutária, esta é composta unicamente pela participação 
nos lucros ou resultados, uma vez que a Companhia não distribui bônus. A Companhia esclarece que não há 
um valor mínimo ou máximo pré-determinado para pagamento de participação nos resultados aos membros 
da diretoria estatutária. 
 
Dessa forma, a Companhia não tem qualquer valor mínimo ou máximo previsto para participação nos lucros 
ou resultados, nem qualquer valor previsto para atendimento de metas estabelecidas. 
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2. ITEM 38 -  TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS NOS TERMOS DA LEI 9790/99 

Quadro C.2.1 – Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício 
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ra
 CNPJ 15.154.590/001-90 

Nome Inst. Desenv. Social e do Trabalho de PE 

Âmbito de atuação (art. 3º 
da Lei nº 9.790/99) 

Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; promoção do desenvolvimento econômico e 
social e combate à pobreza.  

Regulamento da contratação 
de obras e serviços (art. 14 

da Lei nº 9.790/99) 

Art 14 da lei nº 9790 de 1999, Art 21 do Decreto 3100 de junho de 1999 e 
a Lei Federal  nº 8666 de 21 de junho de 1993 – Regulamento publicado 
no D.O.U, Seção 3,  em 9 de maio de 2007. 
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a Número CVNE922006868000 
Data Celebração 14/03/2007 

Registrado no SICONV? - 

Forma de escolha da 
entidade parceira 

A entidade foi escolhida após o envio a mais três entidades tendo sempre o 
objetivo da escolha de entidade compromissada com a bacia do Rio São 
Francisco. 

Objeto Recomposição da mata ciliar do Rio São Francisco no trecho entre Paulo 
Afonso e Petrolina 

UJ Parceira Nome Companhia HidroElétrica do São Francisco 
UG SIAFI - 

Período Vigência Início 14/03/2007 
Fim 14/03/2011 

Valor Global (em R$ 1,00) Da UJ R$ 2.462.416,00 
Da Entidade - 
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CNPJ 3.357.319/0001-67 

Nome Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó – 
Instituto Xingó 

Âmbito de atuação (art. 3º 
da Lei nº 9.790/99) 

Promoção da segurança alimentar; defesa, preservação e conservação do 
meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do 
desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza e estudos e 
pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que 
digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

Regulamento da contratação 
de obras e serviços (art. 14 

da Lei nº 9.790/99) 

Diário Oficial da União – DOU º 211 de 30/10/2002. Ás páginas 42 e 43 
foi publicado o Regulamento de Licitação e Contratos do Instituto Xingó, 
servindo de parâmetro para todos os Termos de Parcerias celebrados. 
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Número CVNE922009419000 
Data Celebração 09/10/2009 

Registrado no SICONV? - 
Forma de escolha da 

entidade parceira 
A situação peculiar no âmbito do Programa Lagos do São Francisco, 
dispensou seleção. 

Objeto Ações de desenvolvimento na área de abrangência do programa Lagos do 
São Francisco. Termo de Parceria 8 – Xingó. 

UJ Parceira Nome Companhia HidroElétrica do São Francisco 
UG SIAFI - 

Período Vigência Início 09/10/2009 
Fim 09/04/2013 

Valor Global (em R$ 1,00) Da UJ R$ 6.221.185,32 
Da Entidade - 

 
  



244 
 

Quadro C.2.2 – Demonstração dos valores mensais repassados no exercício em razão de termo de 
parceria 

Identificação da Entidade Parceira
Nome Inst. Desenv. Social e do Trabalho de PE 
CNPJ 15.154.590/001-90 

Valores Repassados no exercício (R$ 1,00)
No Primeiro Semestre No Segundo Semestre 

Janeiro R$ 0,00 Julho R$ 0,00 
Fevereiro R$ 0,00 Agosto R$ 0,00 
Março R$ 0,00 Setembro R$ 0,00 
Abril R$ 0,00 Outubro R$ 48.235,09  
Maio R$ 0,00 Novembro R$ 0,00 
Junho R$ 0,00 Dezembro R$ 0,00 

Total R$ 0,00 Total R$ 48.235,09 
 

Identificação da Entidade Parceira
Nome Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó – Instituto Xingó 
CNPJ 3.357.319/0001-67 

Valores Repassados no exercício (R$ 1,00)
No Primeiro Semestre No Segundo Semestre 

Janeiro R$ 0,00 Julho R$ 600.000,00 
Fevereiro R$ 400.942,73 Agosto R$ 0,00 
Março R$ 0,00 Setembro R$ 0,00 
Abril R$ 221.811,61 Outubro R$ 0,00 
Maio R$ 243.351,57 Novembro R$ 0,00 
Junho R$ 0,00 Dezembro R$ 0,00 

Total R$ 866.105,91 Total R$ 600.000,00 
 
 

Quadro C.2.3 – 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) 

2010 3 R$       1.811.947,41 
2009 6 R$       2.157.604,22 

Fonte:  
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Quadro C.2.4 – Composição da Comissão de Avaliação do Resultado da Parceria  
(Art. 11, § 1º da Lei nº 9.790/99) 

Membros da Comissão
Ato de designação 

Nome CPF Órgão que representa 
Ivaldo Oliveira e Silva  Chesf 19/05/2010 

Reginaldo de Oliveira Fortes  Chesf 19/05/2010 
Ana Rute Prata Santos Bezerra  Instituto Xingó - 

 

Quadro C.2.5 – Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício 

CNPJ da Entidade 
Parceira 

Data da 
apresentação das 

contas 

Período de Referência  Situação da 
Análise* Decisão** 

Data Início Data Fim 
15.154.590/001-90 21/09/2011 01/12/2010 14/03/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69 10/02/2011 01/01/2011 31/01/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69 15/03/2011 01/02/2011 28/02/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69 12/04/2011 01/03/2011 31/03/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69 09/05/2011 01/04/2011 30/04/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69  01/05/2011 31/05/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69  01/06/2011 30/06/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69 17/08/2011 01/07/2011 31/07/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69 09/09/2011 01/08/2011 31/08/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69  01/09/2011 30/09/2011 Concluída Aprovada
3.357.319/0001-69  01/10/2011 31/10/2011 Concluída Aprovada

*Situação da Análise: 
▪ Concluída 
▪ Em andamento 
▪ Não iniciada 

**Decisão:
▪ Aprovada 
▪ Reprovada 
▪ Em exigência

Fonte:  
 

Quadro C.2.6 – Demonstrativo dos indicadores pactuados com a Entidade Parceira 
Identificação da Entidade Parceira

Nome Inst. Desenv. Social e do Trabalho de PE CNPJ 15.154.590/001-90 
Caracterização do Indicador 1 

Nome Número de mudas plantadas 
Fórmula de Cálculo Número de mudas plantadas/ano 
Unidade de Medida - 
Periodicidade de 
Medição 

Trimestral 

Aferição dos Resultados do Indicador 1

Meta do exercício 
Pactuada 200.000 mudas 
Realizada 200.000 mudas 
% Realização 100% 

% de Realização da 
Meta de exercícios 
anteriores 

Exercícios 
2010 100% 

2009 100% 

Análise do Indicador 1 Entidade atingiu o objetivo determinado 
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Identificação da Entidade Parceira

Nome Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
de Xingó – Instituto Xingó 

CNPJ 3.357.319/0001-67 

Caracterização do Indicador 1 

Nome 

Observação: Os resultados aferidos com a execução do Termo de Parceria nº 8 foram 
calculados com base na metodologia proposta por COHEN & FRANCO (Avaliação de 
Projetos Sociais – Petrópolis, RJ; Vozes, 1993). Ver Cláusula Sétima – Da Avaliação dos 
Resultados, do Contrato em Epígrafe 

Fórmula de Cálculo  
Unidade de Medida  
Periodicidade de 
Medição 

 

Aferição dos Resultados do Indicador 1

Meta do exercício 
Pactuada  
Realizada  
% Realização  

% de Realização da 
Meta de exercícios 
anteriores 

Exercícios 
2010  

2009  

Análise do Indicador 1  
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I - PARTE C - ITEM 36. INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADE FECHADA DE 
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II - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

III - NOTAS EXPLICATIVAS 

IV - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

V - PARECER DO CONSELHO FISCAL 

VI - DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV  

VII - MANUAL DA ORGANIZAÇÃO – NIVEL 1 
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Anexo II 

 
Demonstrações Contábeis 

 
 

 



   

 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI Nº 6404/76,  
 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(valores expressos em milhares de reais) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras   

                                                                                                                       

Notas 31/12/2011
31/12/2010

(Reclassificado)
31/12/2011

31/12/2010

(Reclassificado)

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 6                  268.638                299.397                564.024                497.993 

Títulos e valores mobil iários 7                  917.439                965.124                917.439                965.124 

Clientes 8                  745.277                856.975                752.450                864.142 

Tributos e contribuições sociais 9                    12.898                  26.175                  21.964                  29.497 

Cauções e depósitos vinculados 11                    11.003                  12.003                  36.297                  54.731 

Almoxarifado 10                    85.098                  91.563                  85.098                  91.563 

Ativo financeiro – concessões de serviço público 12                  258.455                189.187                332.222                255.222 
Outros 13                  189.734                165.336                204.381                171.813 

             2.488.542            2.605.760            2.913.875            2.930.085 

NÃO CIRCULANTE

   Realizável a Longo Prazo

Títulos e valores mobil iários 7                      5.173                    5.585                    5.173                    5.585 

Tributos e contribuições sociais 9                  566.303                484.958                660.150                545.737 

Cauções e depósitos vinculados 11                  295.785                254.559                302.423                262.454 

Ativo financeiro – concessões de serviço público 12              5.813.526            5.486.905            6.768.014            6.073.548 
Outros 13                    40.697                  21.516                  53.888                  37.527 

             6.721.484            6.253.523            7.789.648            6.924.851 

   Investimentos 14              1.408.698                788.446                  79.516                  65.175 

   Imobilizado 15            11.173.867          11.008.860          13.263.521          12.082.538 
   Intangível 16                    29.566                  32.100                  72.124                  51.796 

           19.333.615          18.082.929          21.204.809          19.124.360 

TOTAL DO ATIVO            21.822.157          20.688.689          24.118.684          22.054.445 

Consolidado

(IFRS e BRGAAP)

Controladora

(BRGAAP)



   

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(valores expressos em milhares de reais)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras      

                                                                                          

Notas 31/12/2011
31/12/2010

(Reclassificado)
31/12/2011

31/12/2010

(Reclassificado)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Fornecedores 17 370.788 268.592 562.558 359.158

   Tributos e contribuições sociais 18 220.996 301.749 231.765 310.962

Financiamentos e empréstimos 19 329.699 46.712 778.842 278.828

Debêntures 20                               -                            -   105.492                            -   

Participação nos lucros ou resultados 35 102.451 91.241 102.451 91.372

Remuneração aos acionistas 36 299.328 431.282 299.328 431.282

Obrigações estimadas 126.443 121.454 127.019 121.604

Benefícios pós-emprego 22 109.063 38.809 109.063 38.809

Incentivo ao desl igamento de pessoal 23                               -   53.355                               -   53.355

Encargos setoriais 162.554 136.137 164.385 137.697
Outros 21 77.317 38.758 83.292 48.903

               1.798.639           1.528.089                2.564.195             1.871.970 

NÃO CIRCULANTE

Tributos e contribuições sociais 18 81.113 54.959 110.016 75.148

Financiamentos e empréstimos 19 462.149 646.514 1.915.691 1.622.699

Benefícios pós-emprego 22 272.497 323.882 272.497 323.882

Encargos setoriais 167.190 165.699 167.190 165.699

Provisões para contingências 24 923.549 748.165 924.508 749.124

Concessões a pagar - Uso do Bem Público 25                               -                            -   41.641 17.808

Adiantamento para futuro aumento de capital 26 1.293.000                          -   1.293.000                            -   
Outros 21 5.382 5.220 11.308 11.954

3.204.880 1.944.439 4.735.851 2.966.314

PATRIMÔNO LÍQUIDO

Capital  social 28 7.720.760 7.720.760 7.720.760 7.720.760

Reservas de capital 28 4.916.199 4.916.199 4.916.199 4.916.199

Reservas de lucros 28 3.841.698 4.778.516 3.841.698 4.778.516

Dividendos adicionais propostos 28 897.877 168.195 897.877 168.195

Outros resultados abrangentes 28                  (557.896)             (367.509)                 (557.896)               (367.509)
16.818.638 17.216.161 16.818.638 17.216.161

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21.822.157 20.688.689 24.118.684 22.054.445

Consolidado
(IFRS e BRGAAP)

Controladora
(BRGAAP)



   

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(valores expressos em milhares de reais)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

 

Notas 31/12/2011
31/12/2010

(Reclassificado)
31/12/2011

31/12/2010

(Reclassificado)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 29 5.118.487 5.150.548 5.582.392 5.433.058

CUSTO OPERACIONAL 31

     Custo com energia elétrica

      Energia elétrica comprada para revenda                   (7.635)                (24.061)                   (7.635)                 (24.061)

      Encargos de uso da rede de transmissão              (805.270)              (765.661)              (805.270)               (765.661)

     Custo de operação

Pessoal, material e serviços de terceiros              (390.416)              (399.738)              (393.633)               (401.753)

Combustíveis para a produção de energia                   (4.793)                  (2.296)                   (4.793)                    (2.296)

Compensação financeira pela util ização de 

recursos hídricos              (224.374)              (192.768)              (224.374)               (192.768)

Depreciação e amortização              (342.778)              (345.896)              (342.817)               (345.896)
Outros                  13.799                  18.267                  13.245                   17.780 

          (1.761.467)          (1.712.153)           (1.765.277)            (1.714.655)

CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO A TERCEIROS 31                   (2.838)                  (3.394)                   (6.923)                    (3.394)

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 31              (581.089)              (420.451)              (943.268)               (624.446)

LUCRO BRUTO             2.773.093            3.014.550            2.866.924             3.090.563 

DESPESAS OPERACIONAIS 31           (1.019.269)              (697.136)           (1.040.984)               (710.929)

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA             1.753.824            2.317.414            1.825.940             2.379.634 

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 14                  58.813                  31.253                  18.604                       (330)

RESULTADO FINANCEIRO 32                 (11.524)               259.700                (33.516)                 229.755 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS             1.801.113            2.608.367            1.811.028             2.609.059 

Imposto de renda e contribuição social 33              (570.107)              (715.563)              (580.037)               (726.489)

Imposto de renda e contribuição social  diferidos 33                  10.296                (95.929)                    5.342                 (91.147)
Incentivos fiscais 34                312.843               380.357                317.812                 385.809 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO             1.554.145            2.177.232            1.554.145             2.177.232 

Lucro básico por ação (R$) 37                     30,14                    42,22                    30,14                     42,22 

Lucro diluído por ação (R$) 37                     28,03                    42,22                    28,03                     42,22 

Consolidado

(IFRS e BRGAAP )

Controladora

(BRGAAP )



   

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(valores expressos em milhares de reais)    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

Notas 31/12/2011 31/12/2010

Lucro Líquido do Exercício 1.554.145 2.177.232

Outros componentes do resultado abrangente

 Participação no resultado abrangente de investidas 28               3.719             (1.702)

 Resultado atuarial com benefícios pós-emprego 28         (229.033)         (191.205)
 Imposto  de renda e contribuição social diferidos 28             34.927             29.160 

Outros componentes do resultado abrangente do exercício         (190.387)         (163.747)

Total do resultado abrangente do exercício       1.363.758       2.013.485 

Controladora e Consolidado

(BRGAAP )



   

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 (valores expressos em milhares de reais) 
 

     
(*)    A parcela do lucro líquido do exercício decorrente de incentivos fiscais foi destinada à constituição da reserva de lucro denominada Reserva de incentivos fiscais, conforme 

estabelecido no art. 195-A da Lei  nº  6.404/1976, incluído pela Lei nº 11.638/2007.     
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

CAPITAL DIVIDENDOS OUTROS LUCROS

SUBSCRITO/ LEGAL ESTATUTÁRIAS ADICIONAIS RESULTADOS ACUMULADOS

REALIZADO PROPOSTOS ABRANGENTES

SALDO EM 31/12/2009         4.539.557         4.916.199        464.559          349.978                        8.179           2.209.834                 163.153             576.588               (203.762)                          -              13.024.285 

Aumento de capital         3.181.203                        -                     -                        -                                 -                            -                 (163.153)                        -                              -                            -                3.018.050 

Realização de reservas de lucros                        -                          -          (18.027)                      -                                 -                            -                               -                          -                              -                   18.027                             -   

Ajustes de aval iação patrimonial  – Coligadas                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                     (1.702)                          -                      (1.702)

Resultado atuarial com benefícios pós-emprego                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                 (162.045)                          -                  (162.045)

Lucro l íquido do exercício                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                              -             2.177.232              2.177.232 

Destinação:

Reserva legal                        -                          -                     -              89.844                               -                            -                               -                          -                              -                 (89.844)                             -   

Dividendos mínimos - nota 36                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                              -               (431.266)                (431.266)

Dividendos adicionais propostos - nota 36                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                              -                            -                               -   

Aprovação de dividendos adicionais pela AGO                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -             (408.393)                            -                            -                  (408.393)

Reserva de retenção de lucros                        -                          -                     -                        -                                 -             1.293.792                             -                          -                              -            (1.293.792)                             -   

Reserva de incentivos fiscais (*)                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                   380.357                        -                              -               (380.357)                             -   

SALDO EM 31/12/2010         7.720.760         4.916.199        446.532          439.822                        8.179           3.503.626                 380.357             168.195               (367.509)                          -              17.216.161 

Aumento de capital                         -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                              -                            -                               -   

Realização de reservas de lucros                        -                          -          (17.933)                      -                                 -                            -                               -                          -                              -                   17.933                             -   

Participação no resultado abrangente de 

investidas                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -   

                       -   

                    3.719                          -                        3.719 

Resultado atuarial com benefícios pós-emprego                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                 (194.106)                          -                  (194.106)

Lucro l íquido do exercício                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                              -             1.554.145              1.554.145 

Destinação:                             -   

Reserva legal                        -                          -                     -              62.064                               -                            -                               -                          -                              -                 (62.064)                             -   

Dividendos mínimos - nota 36                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                              -               (299.294)                (299.294)

Dividendos adicionais propostos - nota 36                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -               897.877                            -               (897.877)                             -   

Aprovação de dividendos adicionais pela AGO                        -                          -                     -                        -                                 -           (1.293.792)                             -             (168.195)                            -                            -              (1.461.987)

Reserva de incentivos fiscais (*)                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                   312.843                        -                              -               (312.843)                             -   

SALDO EM 31/12/2011         7.720.760         4.916.199        428.599          501.886                        8.179           2.209.834                 693.200             897.877               (557.896)                          -              16.818.638 

RESERVAS DE LUCROS

TOTAL
RESERVAS DE 

CAPITAL
 LUCROS A 

REALIZAR

RETENÇÃO DE 

LUCROS

INCENTIVOS 

FISCAIS



   

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2011 E 2010 
(valores expressos em milhares de reais)   



   

  

         

Notas 31/12/2011
31/12/2010

(Reclassificado)
31/12/2011

31/12/2010

(Reclassificado)

Atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social              1.801.113            2.608.367                  1.811.028             2.609.059 

Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:

Depreciação e amortização                  418.008               416.097                     418.138                416.117 

Variações monetária e cambial  (líquidas)                  (20.191)                (56.982)                        (8.434)                 (56.982)

Equivalência patrimonial 14                  (58.813)                (31.253)                      (18.604)                        330 

Provisão para contingências                  158.839                  82.357                     158.839                   82.357 

Provisão para créditos de l iquidação duvidosa                    17.115                  18.740                       17.115                   18.740 

Participações nos lucros ou resultados                  102.451                  91.241                     102.451                   91.241 

Benefícios pós-emprego – ajuste atuarial                  (44.101)                (27.998)                      (44.101)                 (27.998)

Atual ização de cauções e depósitos vinculados                  (10.523)                (12.118)                      (10.523)                 (12.118)

Atual ização de títulos da dívida agrária (TDA)                        (249)                  (1.849)                           (249)                   (1.849)

Receita financeira – Ativo financeiro                (617.491)              (690.179)                   (702.196)               (759.023)

Encargos financeiros                    65.375                  60.897                       78.883                103.169 

Atual ização de dividendos                  179.130                  16.189                     179.130                   16.189 

Incentivo ao desligamento de pessoal                  (53.355)              (220.763)                      (53.355)               (220.763)

Outras                             -                  (13.809)                                (2)                 (11.618)

             1.937.308            2.238.937                  1.928.120             2.246.851 

Encargos financeiros pagos a acionistas e outras partes 

relacionadas                  (10.616)                (17.664)                      (10.616)                 (17.664)

Pagamentos à entidade de previdência privada                (152.385)              (254.238)                   (152.388)               (254.238)

Encargos financeiros pagos a instituições financeiras e outras                  (51.855)                (42.712)                      (63.737)                 (46.326)

Pagamento de imposto de renda e contribuição social                (325.476)              (272.059)                   (330.721)               (272.546)

Pagamento de participações nos lucros ou resultados                  (91.241)                (72.145)                      (91.372)                 (72.145)

Variações nos Ativos e Passivos

Clientes                    94.583              (199.710)                       94.577               (199.218)

Almoxarifado                      6.465                (13.788)                          6.465                 (13.788)

Tributos e contribuições sociais                          626              (201.620)                      (24.485)               (211.497)

Adiantamentos a empregados                     (2.276)                      (111)                        (2.475)                       (126)

Cauções e depósitos vinculados                  (29.703)                (34.641)                      (11.011)                 (53.268)

Títulos e valores mobiliários                    48.097              (226.400)                       48.097               (226.400)

Serviços em curso                  (11.602)                  64.406                      (12.439)                   64.311 

Fornecedores                  102.196                  12.072                     203.400                   74.447 

Obrigações estimadas                      4.989                  25.561                          5.415                   25.591 

Encargos setoriais                     (3.704)                    4.819                        (3.811)                     3.096 

Pesquisa e Desenvolvimento                    26.034                  14.913                       26.411                   14.644 

Compensação financeira pela uti lização de recursos hídricos                      5.578                  (3.133)                          5.578                   (3.133)

Provisão para contingências                    16.545                  66.442                       16.545                   67.401 

Outros ativos e passivos operacionais                    14.579                  17.413                      (19.483)                 (11.628)

               (359.166)          (1.132.595)                   (316.050)           (1.132.487)

Total das atividades operacionais              1.578.142            1.106.342                  1.612.070             1.114.364 

Atividades de investimentos

Aplicações em Ativos Imobilizado e Intangível                (580.915)              (434.464)                (1.596.620)           (1.104.492)

Realização do Ativo financeiro - Concessões de serviço público                  221.602               420.239                      (69.269)                263.373 

Participações societárias permanentes                (596.639)              (288.449)                                 -                              -   

Dividendos                    26.291                  20.457                                 -                              -   

Baixas de Ativos Imobil izado e Intangível                      4.188                    2.161                          4.937                     7.343 

Outros                             -                        (116)                           (183)                   14.320 

               (925.473)              (280.172)                (1.661.135)               (819.456)

Recursos recebidos de acionistas e partes relacionadas              1.293.000                           -                    1.293.000                            -   

Financiamentos e empréstimos obtidos                  138.732               147.210                     783.787                674.566 

Pagamentos de financiamentos e empréstimos                  (42.798)              (118.813)                      (53.235)               (138.954)

Remuneração paga aos acionistas             (2.072.362)              (607.867)                (2.072.362)               (607.867)

Debêntures                             -                             -                       105.492                            -   

Outros                             -                             -                         58.414                   38.599 

               (683.428)              (579.470)                     115.096                 (33.656)

TOTAL DE EFEITOS NO CAIXA                  (30.759)               246.700                       66.031                261.252 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                  299.397                  52.697                     497.993                236.741 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício                  268.638               299.397                     564.024                497.993 

VARIAÇÃO NO CAIXA                  (30.759)               246.700                       66.031                261.252 

Consolidado

(IFRS e BRGAAP )

Controladora

(BRGAAP )

Atividades de financiamentos



   

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2011 E 2010 
(valores expressos em milhares de reais) 
 



   

 
 

Notas 31/12/2011
31/12/2010

(Reclassificado)
31/12/2011

31/12/2010

(Reclassificado)

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Receitas

     Venda de energia elétrica, transmissão e 

      outras         6.031.251          6.022.222         6.500.322        6.310.277 

     Provisão (reversão) para créditos de 

     l iquidação  duvidosa             (17.115)              (18.740)             (17.115)            (18.740)
     Perdas – Clientes             (24.367)              (21.752)             (24.367)            (21.752)

        5.989.769          5.981.730         6.458.840        6.269.785 

(-) Insumos adquiridos de terceiros

     Material               29.113               24.138               29.743              24.306 

     Combustíveis para a produção de energia                 4.793                  2.296                 4.793                2.296 

     Serviço de terceiros            189.754             177.999            199.872            182.547 

     Energia elétrica comprada para revenda                 7.635               24.061                 7.635              24.061 

     Encargos de uso da rede de transmissão            805.270             765.661            805.270            765.661 

     Custo de construção            581.089             420.451            943.268            624.446 
     Outros            166.095               56.044            174.217              59.381 

        1.783.749          1.470.650         2.164.798        1.682.698 

(=) Valor Adicionado Bruto         4.206.020          4.511.080         4.294.042        4.587.087 

(-) Retenções
     Quotas de reintegração (Depreciação e 

     Amortização)            418.008             416.097            418.138            416.117 

(=) Valor Adicionado Líquido         3.788.012          4.094.983         3.875.904        4.170.970 

(+) Valor adicionado transferido

     Resultado de equivalência patrimonial               58.813               31.253               18.604                  (330)

     Dividendos e juros sobre o capital  próprio                 6.678                  3.947                 6.678                    605 

     Aluguéis                       95                      (24)                       95                    (24)
     Receitas financeiras            264.223             266.724            271.931            282.451 

           329.809             301.900            297.308            282.702 

(=) Valor Adicionado a Distribuir         4.117.821          4.396.883         4.173.212        4.453.672 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Pessoal

     Salários/benefícios/FGTS            631.206             652.055            639.985            656.603 

     Incentivo ao desligamento de pessoal                        -             (220.763)                        -            (218.566)

     Participação nos lucros ou resultados            102.451               91.241            102.451              91.241 
     Provisões para contingências trabalhistas/ 

     indenizações trabalhistas               30.777               68.569               30.777              68.569 
           764.434             591.102            773.213            597.847 

Governos:

   Encargos sociais vinculados à folha de 

   pagamento            143.621             143.136            144.190            143.698 

   Tributos líquidos de incentivos fiscais            739.029             787.433            752.062            791.502 
   Encargos setoriais 30            611.514             565.981            614.159            568.442 

        1.494.164          1.496.550         1.510.411        1.503.642 

Financiadores:

   Encargos financeiros, variação monetária e 

   outros:

       Eletrobras            188.115               31.286            188.115              31.286 

       Outros financiadores               93.757               79.371            123.459            121.697 
   Aluguéis               23.206               21.342               23.869              21.968 

           305.078             131.999            335.443            174.951 

Acionistas:

   Dividendos mínimos propostos 36            299.294             431.266            299.294            431.266 

   Dividendos adicionais propostos 36            897.877             168.195            897.877            168.195 
   Lucros retidos            356.974          1.577.771            356.974        1.577.771 

        1.554.145          2.177.232         1.554.145        2.177.232 

        4.117.821          4.396.883         4.173.212        4.453.672 

Controladora Consolidado



   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

 



 

 

 

Ministério de Minas e Energia  
Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobras 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prestação de Contas Ordinária Anual 
Relatório de Gestão do Exercício 2011 

 

 
Anexo III 

 
 

Notas Explicativas 
 



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 
(valores expressos em milhares de reais, exceto os mencionados em contrário) 

1  - CONTEXTO OPERACIONAL 

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, com sede na Rua Delmiro Gouveia, 333, Bairro 
de San Martin, CEP 50761-901, na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, é uma empresa 
de economia mista de capital aberto, controlada da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- Eletrobras, criada 
pelo Decreto-Lei nº 8.031/1945, com operações iniciadas em 15/03/1948. Tem como atividades 
principais a geração e a transmissão de energia elétrica. A partir do exercício de 2002, com a liberação 
gradual dos seus contratos de suprimento (contratos iniciais), à razão de 25% ao ano, de acordo com a 
Lei nº 9.648, de 27/05/1998, a Companhia, que até então tinha o seu mercado limitado à Região 
Nordeste, passou a atuar em todo o território nacional, com atendimento às demandas das demais 
regiões do País, tendo hoje como principais compradoras as regiões Sudeste e Nordeste. 

As operações da Companhia com a Geração de energia contam com 14 usinas hidrelétricas e 1 usina 
termelétrica, perfazendo uma potência instalada de 10.615 MW. O seu sistema de transmissão é 
composto por 101 subestações (considerando-se neste total a subestação Sapeaçu, localizada no 
Recôncavo Baiano, em relação à qual a Chesf tem contrato de cessão de uso) e 18.644,6 quilômetros 
de linhas de alta tensão. 

A comercialização de energia elétrica se dá por meio de contratos firmados com as concessionárias de 
distribuição, dos contratos de reserva de potência e fornecimento de energia elétrica, firmados com 
consumidores industriais diretamente atendidos pela Companhia, de contratos oriundos de leilões de 
energia elétrica, realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, e de leilões de 
compra e venda de energia elétrica, realizados por comercializadores ou consumidores livres. As 
eventuais diferenças entre as energias geradas e as vendidas na forma dos contratos descritos, são 
comercializadas por intermédio do mercado de curto prazo, no âmbito da CCEE.  

A atividade de Transmissão e a consequente Receita Anual Permitida - RAP, estipulada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - Aneel, cujo montante é anualmente reajustado, é suportada por 
Contratos de Prestação de Serviços de Transmissão – CPST e Contratos de Conexão ao Sistema de 
Transmissão – CCT, todos vinculados ao Contrato de Concessão de Transmissão. As autorizações 
concedidas pela Aneel, por meio de resoluções, para novos empreendimentos, caracterizadas como 
Receitas de Rede Básica de Novos Investimentos – RBNI/RCDM, estão sujeitas a revisão tarifária a cada 
quatro anos, com o objetivo de promover a eficiência e a modicidade tarifária. As demais instalações 
existentes quando da determinação do contrato de concessão, definidas como Receita de Rede Básica 
dos Serviços Existentes - RBSE têm a sua receita fixada e reajustada anualmente pelo IGP-M até o final 
da concessão. Adicionalmente ao contrato de concessão existente, a Chesf tem firmado novos contratos 
de concessão para a prestação dos serviços de transmissão na Rede Básica, decorrentes de leilões de 
transmissão promovidos pela Aneel. A receita obtida nesses leilões de transmissão é reajustada 
anualmente pelo IPCA ao longo do período de concessão - 30 anos - e está sujeita a revisões tarifárias 
a cada cinco anos.  

Desde 01 de março de 1999, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, sociedade civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, com funcionamento autorizado pela Resolução nº 351/1998, da Aneel, 
assumiu o controle e a operação do Sistema Interligado Nacional – SIN. Nesse contexto, as usinas e a 
rede básica de transmissão da Companhia estão sob a coordenação operacional, supervisão e controle 
da referida sociedade. 

Além do parque de geração e sistemas de transmissão próprios, antes mencionados, a Companhia 
participa, em sociedade com outras empresas, da construção e operação de usinas de geração 
hidráulica e de geração eólica que terão capacidades instaladas de 15.244,1 MW e 201,6 MW, cuja 
participação da Companhia equivale a 2.597,7 MW, respectivamente, de empreendimentos de 
transmissão compostos por 1.241 km de linhas de transmissão, em serviço, e 4.068 km de linhas de 
transmissão, em construção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2  - DAS CONCESSÕES 
 
A Companhia detém as seguintes concessões e permissões: 
 
• Geração 
 

 
 

 
 Eólica 
 

A Companhia foi vencedora do Leilão Aneel de fontes alternativas n
o
 007/2010, para o Parque Eólico 

Casa Nova, a ser instalado no município de Casa Nova, no Estado da Bahia, com capacidade de 180 
MW, para o qual está aguardando a emissão da Licença de Instalação para iniciar a obra no 1º 
trimestre de 2012. 
 
Obs.: Capacidade Utilizada corresponde à geração média, em MW, no período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCESSÕES / PERMISSÕES Rio

Capacidade 

Instalada 

(MW)

Capacidade 

Utilizada em 

2011 (MW 

médio/ano)

Data da 

Concessão / 

Permissão

Data de 

Vencimento

USINAS

  Hidrelétricas

   Paulo Afonso I São Francisco           180,001              61,666 03/10/1945 02/10/2015

   Paulo Afonso II São Francisco           443,000              45,551 03/10/1945 02/10/2015

   Paulo Afonso III São Francisco           794,200            334,334 03/10/1945 02/10/2015

   Paulo Afonso IV São Francisco        2.462,400        1.364,376 03/10/1945 02/10/2015

   Apolônio Sales (Moxotó) São Francisco           400,000            110,171 03/10/1945 02/10/2015

   Luiz Gonzaga (Itaparica) São Francisco        1.479,600            884,035 03/10/1945 03/10/2015

   Xingó São Francisco        3.162,000        2.131,900 03/10/1945 02/10/2015

   Piloto São Francisco                2,000                    - 16/02/1949 07/07/2015

   Araras Acaraú                4,000                    - 29/08/1958 07/07/2015

   Funil de Contas              30,000                6,521 25/08/1961 07/07/2015

   Pedra de Contas              20,007                1,214 25/08/1961 07/07/2015

   Boa Esperança (Castelo 

   Branco) Parnaíba           237,300            151,326 11/10/1965 10/10/2015

   Sobradinho São Francisco        1.050,300            461,427 10/02/1972 09/02/2022

   Curemas Piancó                3,520                1,207 26/11/1974 25/11/2024

   Termelétrica

   Camaçari -           346,803                1,439 11/08/1977 10/08/2027



• Transmissão 

 
 
 

CONCESSÕES/PERMISSÕES
Data da 

Concessão

Data de 

Vencimento

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

29/06/2001 07/07/2015

04/03/2005 03/03/2035

04/03/2005 03/03/2035

14/06/2007 14/06/2037

14/06/2007 14/06/2037

20/04/2007 20/04/2037

14/06/2007 14/06/2037

14/06/2007 14/06/2037

17/03/2008 17/03/2038

16/10/2008 16/10/2038

28/01/2009 28/01/2039

03/08/2009 03/08/2039

03/08/2009 03/08/2039

12/07/2010 12/07/2040

06/10/2010 06/10/2040

06/10/2010 06/10/2040

23/11/2010 23/11/2040

23/11/2010 23/11/2040

23/11/2010 23/11/2040

13/10/2011 13/10/2041

13/10/2011 13/10/2041

13/10/2011 13/10/2041

09/12/2011 09/12/2041

09/12/2011 09/12/2041

09/12/2011 09/12/2041

09/12/2011 09/12/2041

    - Linha de transmissão Milagres/Tauá (CE), em 230 kV, com extensão de 208 km e Subestação 

       Tauá (CE), em 230 kV.

    

Contrato de Concessão nº 061/2001 – Aneel:

    Em serviço:
    - 83 subestações de transmissão, 15 subestações elevadoras e 18.181,6 km de l inhas de alta 

       tensão

    Em serviço:

Contratos obtidos por meio de Leilões da Aneel:

    Em construção:

    - Linha de transmissão Funil/Itapebi  (BA), em 230 kV, com extensão aproximada de 198 km.

    - Linha de transmissão Paraíso/Açu II (RN), em 230 kV, com extensão de 135 km.

    - Linha de transmissão Milagres/Coremas (CE/PB), em 230 kV, com extensão de 120 km.

    - Subestação Ibicoara em 500/230 kV(PE)

    - Subestações Suape II, em 500/230 kV e Suape III, em 230/69 kV (PE), Linha de transmissão 

      Messias/Recife com extensão aproximada de 53 km.

    - Linha de transmissão Eunápolis/Teixeira de Freitas II, circuito 1 (BA), em 230 kV, com 

       extensão aproximada de 144 km e Subestação Teixeira de Freitas II, em 230/138 kV (BA).

    - Linha de transmissão Jardim/Penedo (SE/AL), em 230 kV, com extensão aproximada de 110 km.

    - Linha de transmissão Picos/Tauá (PI/CE), em 230 kV, com extensão aproximada de 183 km.

    - Linha de transmissão Ibicoara/Brumado (BA), em 230 kV, com extensão aproximada de 105 km.

    - Linha de transmissão Paraíso/Lagoa Nova (RN), em 230 kV, em circuito simples, com extensão 

      aproximada de 65 km, e Subestação Lagoa Nova, em 230/69 kV (RN).

    - Linhas de transmissão Igaporã/Bom Jesus da Lapa II (BA), em 230 kV, C1, com extensão 

       aproximada de 115 km, e Subestação Igaporã, em 230 kV (BA). 

    - Linhas de transmissão Sobral III/Acaraú II (CE), em 230 kV, C2, com extensão aproximada de 

       97 km, e Subestação Acaraú II, em 230 kV (CE). 

    - Subestação Ibiapina, em 230/69 kV (CE).

    - Linha de transmissão Morro do Chapéu/Irecê (BA), em 230 kV, em circuito simples, com 

       extensão aproximada de 65 km, e Subestação Morro do Chapéu, em 230/69 kV (BA).

    - Linha de transmissão Teresina II/Teresina III (PI), em 230 kV, em circuito duplo, com 

       extensão aproximada de 26 km, e Subestação Teresina III, em 230/69 kV (PI).

    - Linha de transmissão Recife II/Suape II (PE), em 500 kV, em circuito simples, com extensão 

      aproximada de 44 km. 

    - Linha de transmissão Camaçari  IV/Sapeaçu (BA), em 500 kV, em circuito simples, com 

      extensão aproximada de 105 km. 

    - Linha de transmissão Sapeaçu/Santo Antônio de Jesus (BA), em 230 kV, em circuito simples, 

      com extensão aproximada de 31 km. 

    - Linhas de transmissão Paraíso/Açu II (RN), em 230 kV, circuito 3, com extensão aproximada 

       de 123 km, Açu/Mossoró II (RN), em 230 kV, circuito 2, com extensão aproximada de 69 km e  

       João  Câmara/Extremoz II (RN), em 230 kV, C1,  com extensão aproximada de 82 km, 

       Subestação João Câmara, em 230 kV (RN) e Subestação Extremoz II, em 230 kV (RN). 

    - Linhas de transmissão Pau Ferro/Santa Rita II (PE/PB), em 230kV, com extensão aproximada 

      de 109 km e Paulo Afonso III/Zebu (AL), em 230kV, com extensão aproximada de 7 km; e 

      Subestações Santa Rita II, em 230/69kV (PB); Zebu, em 230/69kV (AL); e Natal III, em 

      230/69kV (RN).

    - Linha de transmissão Eunápolis/Teixeira de Freitas II, circuito 2 (BA), em 230 kV, com 

       extensão aproximada de 144 km.

    - Subestação Camaçari IV, em 500/230kV (BA); 

    - Subestação Arapiraca III, em 230/69 kV (AL), e l inha de transmissão, em circuito duplo, Rio 

       Largo II/Penedo, em 230 kV, com extensão aproximada de 44 km. 

    - Subestação Pólo, em 230/69 kV (BA).



A capacidade instalada das usinas, que é sempre superior à sua produção, considera: 
 
• a existência de períodos, tanto ao longo do dia, como no horizonte anual, em que ocorrem maior ou  

menor demanda de energia no sistema para o qual a usina, ou sistema de geração, está 
dimensionado; 

• a existência de períodos também em que máquinas são retiradas da operação para a execução de 
manutenção, seja preventiva ou corretiva; 

• que a produção das usinas hidráulicas depende ainda da disponibilidade hídrica do rio onde está 
localizada. Em períodos de maior hidraulicidade pode ser possível elevar a geração, bem como pode 
haver a necessidade de sua redução durante os períodos de escassez d'água, como ocorre nos 
períodos de racionamento de energia elétrica. 

 
 
A produção das usinas do Sistema Chesf é função do Planejamento e Programação da Operação 
Eletroenergética, com horizontes e detalhamento que vão desde o nível anual até os níveis diário e 
horário, elaborados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, que define o montante e a 
origem da geração necessária para atender aos requisitos energéticos do País de forma otimizada, 
levando em conta as necessidades do mercado, as disponibilidades hídrica e de máquinas, bem como o 
custo da geração e a viabilidade de transmissão dessa energia por intermédio de um complexo sistema 
que interliga as diferentes regiões. 
 
A Companhia detém ainda, por intermédio de suas controladas em conjunto e coligada, as seguintes 
concessões e permissões: 
 
• Geração Hidráulica 
 

 
 
 
• Geração Eólica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidade Ano da Ano de

em MW Concessão Vencimento

Em serviço:

  UHE Dardanelos Energética Águas da Pedra S.A. 24,50% Aripuanã           261,000 2007 2042

Em construção:

  UHE Jirau ESBR Participações S.A. 20,00% Madeira        3.750,000 2008 2043

  UHE Belo Monte Norte Energia S.A. 15,00% Xingu     11.233,100 2010 2045

Usinas Empresa Rio
Participação da 

Companhia 

Capacidade Ano da Ano de

em MW Autorização Vencimento

Em construção:

  EOL São Pedro do Lago São Pedro do Lago S.A. 49,00% São Pedro do Lago (BA) 30,00 2011 2046

  EOL Pedra Branca Pedra Branca S.A. 49,00% Pedra Branca(BA) 30,00 2011 2046

  EOL Sete Gameleiras Sete Gameleiras S.A. 49,00% Sete Gameleiras (BA) 30,00 2011 2046

  EOL Junco I, II; Caiçara I, II Em formação: Chesf/Voltália 49,00% Jijoca de Jericoacoara e Cruz (CE) 111,60 2012 2047

LocalidadeUsinas Empresa
Participação da 

Companhia 



 
• Transmissão 
 

 
 
3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
A Companhia está apresentando com as suas Demonstrações Financeiras individuais, as Demonstrações 
Financeiras Consolidadas. Este procedimento é necessário em virtude de a legislação societária 
brasileira determinar a divulgação das demonstrações financeiras individuais das entidades que 
possuem investimentos em controladas em conjunto, mesmo quando estas entidades divulgam suas 
demonstrações consolidadas. 

Participação

da Companhia 
    

    Em serviço:

49,00% 2004 2034

12,00% 2006 2036

Em construção:

19,50% 2008 2038

24,50% 2009 2039

49,00% 2010 2040

49,00% 2011 2041

49,00% 2011 2041

Ano de 

Vencimento 

     -  Linha de transmissão Coletora Porto Velho 

        (RO)/ Araraquara 2 (SP), nº 01, em CC, +/- 

        600 kV, com aproximadamente 2.375 km de 

        extensão; Estação Retificadora nº 02 CA/CC, 

        500 kV/+/- 600kV – 3.150 MW; e Estação 

        Inversora nº 02 CC/CA, +/- 600 kV/ 500kV – 

        2.950 MW.

Interligação Elétrica do 

Madeira S.A.

     -  Linha de Transmissão Oriximiná/Silves 

         CD, em 500 kV, com aproximadamente 335

         km de extensão, e Silves/Lexuga, em 500 

         kV, com aproximadamente 224 km de 

         extensão (PA/AM); subestações Silves 

         500/138 kV e Lechuga 500/230 kV.

Manaus Transmissora de 

Energia S.A.

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Ano da 

ConcessãoEmpresa

STN – Sistema de Transmissão 

Nordeste S.A.

    -  Linha de transmissão Teresina (PI) / Sobral/ 

       Fortaleza(CE), em 500 kV, com extensão de 

       546 km.

Integração Transmissora de 

Energia S.A.

     -  Linha de transmissão Colinas/Miracema/ Urupi/ 

        Peixe 2/Serra da Mesa (TO/GO), em 500 kV, 

        com 695 km.

     -  Linha de transmissão Ceará Mirim/ João 

         Câmara II, em 500 kV, com 64 km de 

         extensão; LT Ceará Mirim/Campina Grande 

         III, em 500 kV, com 201 km de extensão; LT 

         Ceará Mirim/Extremoz II, em 230 kV, com 26 

         km de extensão; LT Campina Grande III/ 

         Campina Grande II, em 230 kV, com 8,5 km;  

         SE João Câmara II, em 500 kV, SE Ceará Mirim, 

         em 500/230 kv,  e  SE Campina Grande III, 500/230 

         kV; Seccionamento Campina Grande II/Extremoz II 

         C1/C2, em 230 kv, com 12,5 km.

Extremoz Transmissora do 

Nordeste - ETN S.A.

     -  Linha de transmissão Luiz Gonzaga/Garanhuns, 

        em 500 kV, com 224 km de extensão; LT 

        Garanhuns/Campina Grande III, em 500 kV, 

        com 190 km de extensão; LT Garanhuns/Pau 

        Ferro, em 500 kV, com 239 km de extensão;  

        LT Garanhuns/Angelim I, com 13 km; SE 

        Garanhuns, 500/230 kV  e  SE Pau Ferro, 

        500/230 kV.

Interligação Elétrica 

Garanhuns S.A.

TDG - Transmissora Delmiro 

Gouveia S.A.

     -  Linha de transmissão São Luiz II/ São Luiz III 

        (MA), em 230 kV, com aproximadamente 156 

        km de extensão; subestação Pecém II (CE), 

        500 kV e Aquiraz II (CE), em 230 kV.



A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria Executiva da 
Companhia em 29 de fevereiro de 2012, com encaminhamento ao Conselho de Administração. 

As Demonstrações Financeiras Individuais estão apresentadas de acordo com as práticas financeiras 
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 
vigentes em 31/12/2011. 

As Demonstrações Financeiras Consolidadas foram elaboradas e estão preparadas de acordo com as 
normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - IASB, as quais estão em consonância com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com os procedimentos de consolidação apresentados na        
nota 5. 

Não há diferença entre patrimônio líquido e lucro líquido consolidados, constantes das demonstrações 
financeiras consolidadas preparadas de acordo com as IFRS e as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
e patrimônio líquido e lucro líquido da controladora, constantes das demonstrações financeiras 
individuais, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Com isso, a Companhia 
apresenta estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas num único conjunto, lado a lado. 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2010 foram reclassificadas, quando 
aplicável, para fins de melhor apresentação e manutenção da uniformidade na comparabilidade. A 
comparação entre os saldos apresentados e os saldos reclassificados para fins de comparabilidade, está 
demonstrada a seguir: 

 

Reclassificado Ajuste Publicado

Balanço Patrimonial

   Ativo circulante

     Caixa e equivalentes de caixa 268.638              299.397                   (962.306)            1.261.703         

     Clientes 745.277              856.975                   856.975             -                          

     Consumidores, concessionárias e permissionárias -                          -                               (942.314)            942.314              

     (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa -                          -                               85.339                (85.339)               

     Impostos e contribuições sociais 12.898                 26.175                      26.175                -                          

     Tributos e contribuições a recuperar -                          -                               (191.311)            191.311              

     Títulos e valores mobiliários 917.439              965.124                   962.306             2.818                    

     Cauções e depósitos vinculados 11.003                 12.003                      12.003                -                          

     Outros 189.734              165.336                   68.639                96.697                 

     Serviços em curso -                          -                               (80.642)               80.642                 

   Ativo não circulante

     Impostos e contribuições sociais 566.303              484.958                   484.958             -                          

     Tributos e contribuições a recuperar -                          -                               (11.280)               11.280                 

     Bens e direitos destinados a alienação -                          -                               (11.107)               11.107                 

     Cauções e depósitos vinculados 295.785              254.559                   41.129                213.430              

     Depósitos judiciais -                          -                               (41.129)               41.129                 

     Créditos fiscais -                          -                               (308.542)            308.542              

     Ativo financeiro - concessões do serviço público 5.813.526         5.486.905              5.486.905         -                          

     Ativo financeiro - indenização -                          -                               (3.970.371)       3.970.371         

     Ativo financeiro - Receita Anual Permitida -                          -                               (1.516.534)       1.516.534         

     Outros 40.697                 21.516                      11.107                10.409                 

   Passivo circulante

     Folha de pagamento -                          -                               (13.713)               13.713                 

     Impostos e contribuições sociais 220.996              301.749                   301.749             -                          

     Tributos e contribuições sociais -                          -                               (301.749)            301.749              

     Financiamentos e empréstimos 329.699              46.712                      7.213                   39.499                 

     Encargos de dívidas -                          -                               (7.213)                  7.213                    

     Encargos setoriais 162.554              136.137                   89.551                46.586                 

     Pesquisa e Desenvolvimento -                          -                               (55.113)               55.113                 

     Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos -                          -                               (34.438)               34.438                 

     Outros 77.317                 38.758                      13.713                25.045                 

   Passivo não circulante

     Impostos e contribuições sociais 81.113                 54.959                      54.959                

     Tributos e contribuições sociais -                          -                               (10.282)               10.282                 

     Débitos fiscais -                          -                               (44.677)               44.677                 

     Encargos setoriais 167.190              165.699                   134.555             31.144                 

     Pesquisa  e desenvolvimento (134.555)            134.555              

Controladora

2011
2010



 
 

 

   Demonstração do Resultado

    Custo de operação

     Pessoal, material e serviço de terceiros (390.416)            (399.738)                 (399.738)            -                          

     Pessoal -                          -                               326.896             (326.896)            

     Material -                          -                               11.474                (11.474)               

     Serviço de terceiros -                          -                               61.368                (61.368)               

     Despesa operacionais (1.019.269)        (697.136)                 (92.321)               (604.815)            

     Resultado de equivalência patrimonial 58.813                 31.253                      31.253                -                          

     Resultado financeiro (11.524)               259.700                   (31.253)               290.953              

     Outras Receitas (Despesas) -                          -                               1.080                   (1.080)                  

     Participação nos lucros ou resultados -                          -                               91.241                (91.241)               

Reclassificado Ajuste Publicado

Balanço Patrimonial

   Ativo circulante

     Caixa e equivalentes de caixa 564.024              497.993                   (962.306)            1.460.299         

     Clientes 752.450              864.142                   864.142             -                          

     Consumidores, concessionárias e permissionárias -                          -                               (949.481)            949.481              

     (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa -                          -                               85.339                (85.339)               

     Impostos e contribuições sociais 21.964                 29.497                      29.497                -                          

     Tributos e contribuições a recuperar -                          -                               (194.633)            194.633              

     Títulos e valores mobiliários 917.439              965.124                   962.306             2.818                    

     Cauções e depósitos vinculados 36.297                 54.731                      54.731                -                          

     Serviços em curso -                          -                               (80.915)               80.915                 

     Outros 204.381              171.813                   26.184                145.629              

   Ativo não circulante

     Impostos e contribuições sociais 660.150              545.737                   545.737             -                          

     Tributos e contribuições a recuperar -                          -                               (11.280)               11.280                 

     Bens e direitos destinados a alienação -                          -                               (11.113)               11.113                 

     Cauções e depósitos vinculados 302.423              262.454                   216.898             45.556                 

     Depósitos judiciais -                          -                               (216.898)            216.898              

     Créditos fiscais -                          -                               (329.080)            329.080              

     Ativo financeiro - concessões do serviço público 6.768.014         6.073.548              6.073.548         -                          

     Ativo financeiro - indenização -                          -                               (3.982.522)       3.982.522         

     Ativo financeiro - Receita Anual Permitida -                          -                               (2.105.996)       2.105.996         

     Outros 53.888                 37.527                      (29.128)               66.655                 

   Passivo circulante

     Folha de pagamento -                          -                               (14.286)               14.286                 

     Impostos e contribuições sociais 231.765              310.962                   310.962             -                          

     Tributos e contribuições sociais -                          -                               (310.962)            310.962              

     Financiamentos e empréstimos 778.842              278.828                   9.021                   -                          

     Encargos de dívidas -                          -                               (9.021)                  9.021                    

     Encargos setoriais 162.554              137.697                   90.876                46.821                 

     Pesquisa e Desenvolvimento -                          -                               (56.438)               56.438                 

    Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos -                          -                               (34.438)               34.438                 

     Outros 83.292                 48.903                      14.286                34.617                 

   Passivo não circulante

     Impostos e contribuições sociais 110.016              75.148                      75.148                -                          

     Tributos e contribuições sociais -                          -                               (33.028)               33.028                 

     Débitos fiscais -                          -                               (57.090)               57.090                 

     Encargos setoriais 167.190              165.699                   134.555             31.144                 

     Pesquisa  e desenvolvimento (134.555)            134.555              

   Demonstração do Resultado

    Custo de operação

     Pessoal, material e serviço de terceiros (393.633)            (401.753)                 (401.753)            -                          

     Pessoal -                          -                               328.849             (328.849)            

     Material -                          -                               55.894                (55.894)               

     Serviço de terceiros -                          -                               135.795             (135.795)            

     Outras 13.245                 17.780                      625                        17.155                 

     Custo da construção (943.268)            (624.446)                 (121.380)            (503.066)            

   Despesas Operacionais (1.040.984)        (710.929)                 (91.244)               (619.685)            

   Resultado de equivalência patrimonial 18.604                 (330)                            (330)                      -                          

   Resultado financeiro (33.516)               229.755                   1.231                   228.524              

     Outras Receitas (Despesas) -                          -                               1.072                   (1.072)                  

     Participação nos lucros ou resultados -                          -                               91.241                (91.241)               

Consolidado

2011
2010



4  - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
4.1. Declaração de conformidade 
 
As demonstrações financeiras da Companhia compreendem: 

• As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Consolidado - IFRS e BRGAAP; e 

• As demonstrações financeiras individuais da controladora preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Controladora - BRGAAP. 

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM. 

As demonstrações financeiras individuais apresentam a avaliação dos investimentos em 
empreendimentos controlados em conjunto pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com a 
legislação brasileira vigente. Desta forma, essas demonstrações financeiras individuais não são 
consideradas como estando conforme as IFRS, que exigem a avaliação desses investimentos nas 
demonstrações separadas da controladora, pelo seu valor justo ou pelo custo. 
 
4.2. Base de elaboração 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto determinados 
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos. 

As demonstrações financeiras são apresentadas na moeda corrente e legal do País, o Real, que é a 
moeda funcional da Companhia. 

As transações em moedas estrangeiras, quando aplicáveis, são convertidas para reais pela taxa de 
câmbio vigente nas datas das transações. Os saldos das contas representativas são convertidos pela 
taxa de câmbio oficial da data do balanço, fornecida pelo Banco Central do Brasil. Os ganhos e as 
perdas decorrentes da flutuação cambial verificada nas liquidações das operações e da conversão para 
reais de ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras são reconhecidos no resultado do 
exercício. 
 
4.3. Bases de consolidação e investimentos em controladas em conjunto 
 

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de 
sociedades de propósitos específicos controladas em conjunto. O controle é caracterizado quando a 
Companhia tem o poder sobre as políticas financeiras e operacionais de uma entidade para auferir 
benefícios de suas atividades. 

Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia as informações financeiras referentes às 
empresas controladas em conjunto são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. 

A Companhia, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 18 (IAS 28), em seus itens 24 e 25, utiliza 
para a determinação do valor da equivalência patrimonial de seus investimentos em coligadas e 
controladas, o valor do patrimônio líquido das investidas com base nas demonstrações financeiras 
levantadas na mesma data das demonstrações financeiras da investidora. Ocorrendo a indisponibilidade 
de demonstrações financeiras por parte da investida em data coincidente à da Investidora há a 
utilização de demonstrações com defasagem de 30 dias, acompanhadas de ajustes pertinentes  quando 
da ocorrência de efeitos de eventos e transações relevantes entre as datas das demonstrações não 
coincidentes. 

Quando necessário, as demonstrações financeiras das controladas em conjunto são ajustadas para 
adequar suas políticas contábeis às estabelecidas pela Companhia. Todas as transações, saldos, receitas 
e despesas entre a Companhia e as empresas controladas em conjunto são eliminados integralmente 
nas demonstrações financeiras consolidadas. 
 
4.4. Investimentos em coligadas 
 
Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Companhia possui influência significativa, mas que não se 
configura como uma controlada nem como uma participação em um empreendimento sob controle 
comum (joint venture). Influência significativa é o poder de participar das decisões sobre as políticas 
financeiras e operacionais da investida, sem exercer controle individual ou conjunto sobre essas 
políticas. 



Os resultados ativos e passivos das coligadas são incorporados às demonstrações financeiras com base 
no método de equivalência patrimonial, pelo qual os investimentos são inicialmente registrados pelo 
valor de custo e em seguida ajustados para fins de reconhecimento da participação da Companhia no 
lucro ou prejuízo e outros resultados abrangentes da coligada. 

 
4.5. Participações em empreendimentos em conjunto (joint ventures) 

 
Uma joint venture é um acordo contratual pelo qual a Companhia e outras partes exercem uma 
atividade econômica sujeita a controle conjunto, situação em que as decisões sobre políticas financeiras 
e operacionais estratégicas relacionadas às atividades da investida requerem a aprovação de todas as 
partes que compartilham o controle. 

Os acordos de joint venture que envolvem a constituição de uma entidade separada na qual cada 
empreendedor detenha uma participação são chamados de entidades controladas em conjunto. 

A Companhia apresenta suas participações em entidades controladas em conjunto, nas suas 
demonstrações financeiras consolidadas, usando o método de consolidação proporcional. As 
participações da Companhia nos ativos, passivos e resultados das controladas em conjunto são 
combinadas com os correspondentes itens nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia 
linha a linha. 

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as participações em entidades controladas 
em conjunto são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial. 

 
4.6. Ativos não circulantes mantidos para venda 

 
Os ativos ou grupos de ativos são classificados como mantidos para venda, caso o seu valor contábil 
seja recuperado principalmente por meio de uma transação de venda e não pelo uso contínuo. Essa 
condição é atendida somente quando a venda é altamente provável e os ativos ou grupo de ativos 
estiverem disponíveis para venda imediata em sua condição atual.  

Os ativos ou grupo de ativos classificados como destinados à venda são mensurados pelo menor valor 
entre o contábil anteriormente registrado e o valor justo menos o custo de venda. 
 
 
4.7. Reconhecimento de receita 
 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber decorrente do curso 
normal das atividades da Companhia, excluídos descontos, abatimentos e encargos sobre vendas. 

A Companhia reconhece a receita quando: (i) o seu valor pode ser mensurado com segurança; (ii) é 
provável que benefícios econômicos fluirão para a Companhia; e (iii) quando critérios específicos 
tiverem sido atendidos para cada uma de suas atividades. 

Compreendem ainda as seguintes: 

Receita financeira decorrente da remuneração do ativo financeiro até o final do período da concessão 
auferida de modo pro rata e que leva em consideração a taxa de retorno do projeto. 

Receita para cobertura dos gastos de operação e manutenção dos ativos da transmissão com base no 
custo incorrido. 

Receita de construção para as expansões, reforços e melhorias da infraestrutura utilizada na prestação 
dos serviços de transmissão de energia elétrica não apurando margem na construção. 
 
4.8. Custos de financiamentos e empréstimos  
 
Os custos de financiamentos e empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou 
produção de ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial 
para ficarem prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a 
data em que estiverem prontos para o uso ou a venda pretendidos. 

Todos os outros custos com financiamentos e empréstimos são reconhecidos no resultado do exercício 
em que são incorridos. 
 
 
 
 
 
 
 



4.9. Subvenções governamentais 
 
As subvenções governamentais decorrentes de incentivos fiscais são registradas no resultado do 
período, como redução do imposto apurado, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 07 (IAS 
20). A parcela do lucro decorrente desses incentivos fiscais é objeto de destinação à Reserva de Lucro 
denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformidade com o artigo 195-A da Lei nº 6.404/1976, 
a qual somente é utilizada para aumento do capital social ou eventual absorção de prejuízos. 
 
4.10 Tributação 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes e 
diferidos. 
 
4.10.1. Impostos correntes 
 
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O 
lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque exclui receitas ou 
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não 
dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada 
individualmente por cada investida com base nas alíquotas vigentes no fim do exercício. 
 
4.10.2. Impostos diferidos 
 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos (impostos diferidos) são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício, entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas 
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, 
incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente 
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são 
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a 
Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças 
temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.  

A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e, quando 
não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de 
todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja 
recuperado. 

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se 
espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido 
aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que 
resultariam da forma na qual a Companhia espera recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e 
passivos no final de cada exercício. 
 
4.10.3. Imposto de renda e contribuição social, correntes e diferidos, do exercício 
 
O imposto de renda e a contribuição social, correntes e diferidos, são reconhecidos no resultado do 
exercício, exceto quando estão relacionados com itens registrados em outros resultados abrangentes ou 
diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos correntes e diferidos também são 
reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente.  
 
4.11. Imobilizado 
 
É registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Inclui 
principalmente os ativos de geração e ativos administrativos. 

Os gastos de natureza ambiental com ações e programas realizados até a liberação da primeira licença 
de operação são registrados no Imobilizado, e os gastos realizados a partir de então passam a ser 
registrados no resultado do exercício. 

A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas anuais estabelecidas pela Aneel as 
quais são revisadas periodicamente e aceitas pelo mercado como uma estimativa adequada para efeitos 
contábeis e regulatórios e que representa a melhor estimativa de vida útil dos bens. 
 
4.12. Ativos intangíveis 
 
Ativos intangíveis com vidas úteis definidas, adquiridos separadamente, são registrados ao custo, 
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é 
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos.  



Os softwares corporativos são capitalizados com base nos custos incorridos para aquisição e para fazer 
com que eles estejam prontos para ser utilizados, amortizados durante sua vida útil estimável. 

Os gastos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 

Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos 
identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são reconhecidos como ativos intangíveis 
quando os seguintes critérios são atendidos: 

• É tecnicamente viável concluir o projeto para que ele esteja disponível para uso; 
• A administração pretende concluir o projeto e usá-lo ou vendê-lo; 
• O produto pode ser vendido ou usado; 
• Pode-se demonstrar que é provável que o produto gerará benefícios econômicos; 
• Estão disponíveis adequados recursos técnicos, financeiros e outros recursos para concluir o 

desenvolvimento e para usar ou vender o produto; 
• O gasto atribuível ao produto durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com 

segurança. 

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos.  
 
4.13. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
 
No fim de cada exercício, a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos para determinar se há 
alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Caso 
haja tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o 
montante de perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo 
individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da unidade geradora de caixa à qual 
pertence o ativo.  
 
O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em 
uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor 
presente pela taxa de desconto que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no 
tempo e os riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi 
ajustada. 
 
Se o montante recuperável de um ativo, ou unidade geradora de caixa, calculado for menor que seu 
valor contábil, o valor contábil do ativo, ou unidade geradora de caixa, é reduzido ao seu valor 
recuperável, com a perda por redução ao valor recuperável reconhecida no resultado. 

De acordo com a avaliação da Companhia não há indicativo de que os valores contábeis das suas 
unidades geradoras de caixa ou dos seus ativos intangíveis não serão recuperados nas suas operações 
futuras. 
 
4.14. Almoxarifado 
 
Os materiais em almoxarifado, classificados no Ativo Circulante, bem como aqueles destinados a 
investimentos, classificados no Ativo Não Circulante/Imobilizado, estão registrados ao custo médio de 
aquisição, deduzidos de provisão para perda, quando aplicável, e não excedem a seus custos de 
reposição ou valores de realização. 
 
4.15. Instrumentos financeiros 
 
4.15.1. Ativos Financeiros 

 
Os ativos financeiros da Companhia estão classificados como ativos financeiros a valor justo por meio 
do resultado, recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, ou derivativos classificados como 
instrumentos de hedge eficazes. 

Ativos financeiros são reconhecidos a valor justo acrescidos, no caso de ativos não designados a valor 
justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição 
desse ativo financeiro. 

Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, 
títulos e valores mobiliários, aplicações financeiras, concessão de serviço público, outros créditos e 
instrumentos financeiros derivativos por meio de suas controladas em conjunto classificados como 
instrumentos de hedge. 

 
 
 



4.15.1.1. Mensuração subsequente dos ativos financeiros 
 
A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da 
seguinte forma: 
 

• Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 

Os ativos financeiros são classificados a valor justo por meio do resultado, quando são mantidos 
para negociação ou designados pelo valor justo por meio do resultado. 
 
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial 
a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do 
resultado. 

 
• Recebíveis 

Recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não 
cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são 
contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, menos perda por 
redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração 
desconto na aquisição e taxas ou custos incorridos.  

 
• Investimentos mantidos até o vencimento 
 

Ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos 
são classificados como mantidos até o vencimento quando a Companhia tiver manifestado 
intenção e capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a avaliação inicial, os 
investimentos mantidos até o vencimento são avaliados ao custo amortizado utilizando o 
método da taxa de juros efetiva, menos perdas por redução ao valor recuperável. 

 
4.15.1.2. Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros 
 
Um ativo financeiro é baixado quando: 
 

• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiram; 

• A Companhia transfere os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumir uma 
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos a um terceiro, por força de um 
acordo de “repasse”; e (a) A Companhia transfere todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) A 
Companhia não transfere nem retém todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas 
transfere o controle sobre o ativo. 
 

4.15.2. Passivos Financeiros 
 
Os passivos financeiros da Companhia são classificados como passivos financeiros a valor justo por 
meio do resultado, financiamentos e empréstimos, ou como derivativos classificados como instrumentos 
de hedge, conforme o caso. A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no 
momento do seu reconhecimento inicial. 

Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de  financiamentos e 
empréstimos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. 

Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, financiamentos e 
empréstimos e instrumentos financeiros derivativos - por intermédio de suas controladas em conjunto, 
classificados como instrumento de hedge, e outras contas a pagar. 
 
4.15.2.1. Mensuração subsequente dos passivos financeiros 
 
A mensuração dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma: 

• Financiamentos e empréstimos 

Após o reconhecimento inicial, financiamentos e empréstimos são mensurados pelo custo amortizado, 
sendo acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e/ou cambiais nos termos contratuais, 
incorridos até a data do balanço. 
 
• Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado 

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação e 
passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. 

A Companhia não apresentou nenhum passivo financeiro a valor justo por meio do resultado. 



 
• Mantidos para negociação 

Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação quando forem adquiridos com o 
objetivo de venda no curto prazo. Esta categoria inclui instrumentos financeiros derivativos contratados 
pela Companhia que não satisfazem os critérios de contabilização de hedge (hedge accounting) 
definidos pelo CPC 38 (IAS 39). Derivativos, também são classificados como mantidos para negociação, 
a menos que sejam designados como instrumentos de hedge efetivos. Ganhos e perdas de passivos 
mantidos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. 
 
4.15.2.2. Desreconhecimento (baixa) dos passivos financeiros 
 
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação estiver revogada, cancelada ou expirada. Quando 
um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, 
essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo 
passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do 
resultado. 
 
4.15.3. Valor justo de instrumentos financeiros 
 
O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados 
é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado, no fechamento dos negócios na 
data do balanço, sem dedução dos custos de transação. 
 
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado 
utilizando-se técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de 
mercado, com isenção de interesses; referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; 
análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação. 
 
4.15.4. Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge 

 
A Companhia, por intermédio de suas controladas em conjunto, firma contratos derivativos com o 
objetivo de administrar a exposição aos riscos de flutuação de taxas de câmbio e variação do preço da 
commodity alumínio no mercado internacional. De acordo com o preconizado no CPC 38 (IAS 39), o 
registro destes derivativos deu-se através da aplicação da contabilidade de hedge (hedge accounting). 
 
A Companhia não possui contratos derivativos com fins comerciais ou especulativos (nota 39). 
 
Os instrumentos financeiros derivativos designados em operações de hedge são inicialmente 
reconhecidos a valor justo na data em que o contrato de derivativo é firmado, sendo reavaliados 
subsequentemente também a valor justo. 
 
Derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor justo do instrumento é positivo, e 
como passivos financeiros quando o valor justo é negativo. 
 
A Companhia, para fins de contabilidade de hedge, classifica suas relações de hedge como “hedges” de 
fluxo de caixa. Desta forma, os ganhos ou perdas resultantes do instrumento de hedge que são 
determinados como eficazes são reconhecidos em outros resultados abrangentes. A parte ineficaz de 
tais ganhos ou perdas é reconhecida no resultado. 
 
Os valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes e acumulados no patrimônio 
são reclassificados para o resultado no exercício em que o item objeto de hedge é reconhecido no 
resultado. 
 
A Companhia classifica formalmente e documenta a relação de hedge à qual deseja aplicar 
contabilidade de hedge, bem como o objetivo e a estratégia de gestão de risco da administração para 
levar a efeito o hedge. A documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, o item ou 
transação objeto de hedge, a natureza do risco objeto de hedge, a natureza dos riscos excluídos da 
relação de hedge, a demonstração prospectiva da eficácia da relação de hedge e a forma em que a 
Companhia irá avaliar a eficácia do instrumento de hedge para fins de compensar a exposição a 
mudanças no valor justo do item objeto de hedge. 
 
Espera-se que esses hedges sejam altamente eficazes para compensar mudanças no valor justo, sendo 
permanentemente avaliados para verificar se foram efetivamente eficazes ao longo de todos os 
períodos-base para os quais foram destinados. 
 
 



4.16. Demonstração do Valor Adicionado - DVA 
 
Essa demonstração foi preparada seguindo as disposições do CPC 09 – Demonstração do Valor 
Adicionado e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante o 
exercício, e é apresentada, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas 
demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar às demonstrações financeiras 
consolidadas, pois não é uma demonstração prevista nas IFRS. 
 
4.17. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas 
 
Destacam-se a seguir as normas, emendas a normas e interpretações IFRS, emitidas pelo IASB, que 
ainda não entraram em vigor para o exercício encerrado em 31/12/2011: 
 
• IFRS 9 – Instrumentos Financeiros; 
• IAS 24 – Divulgação de Partes Relacionadas; 
• IAS 32 – Classificação das Emissões de Direitos; 
• IFRIC 19 – Extinção dos Passivos Financeiros com Instrumentos Patrimoniais; 
• IFRIC 14 – Pagamentos Antecipados de Requerimentos Mínimos de Provimento de Fundos; 
• IFRS 1 – Isenção Limitada de Divulgações Comparativas da IFRS 7 para Adotantes Iniciais;  
• Melhorias às IFRS emitidas em 2011.  
 
O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes às IFRS acima citadas, mas existe expectativa 
de que o faça antes da data requerida de sua entrada em vigor. A adoção antecipada dos 
pronunciamentos IFRS está condicionada à aprovação prévia em ato normativo da Comissão de Valores 
Mobiliários.  

A Companhia não estimou a extensão do impacto dessas novas normas em suas demonstrações 
financeiras.  
 
Alguns pronunciamentos e interpretações técnicas emitidos pelo CPC, foram revisados pelo referido 
órgão, com adoção obrigatória a partir do exercício de 2011, entretanto, não foram identificados 
impactos significativos nas demonstrações financeiras da Companhia, decorrentes dessas revisões. 
 
4.18. Benefícios pós-emprego 
 
a) Obrigações de aposentadoria  

Os pagamentos a planos de aposentadoria de contribuição definida são reconhecidos como despesa 
quando os serviços que concedem direito a esses pagamentos são prestados. 

No caso dos planos de aposentadoria de benefício definido, o custo da concessão dos benefícios é 
determinado pelo Método da Unidade de Crédito Projetada com base em avaliação atuarial realizada 
anualmente no final de cada período. Os ganhos e perdas atuariais, decorrentes de ajustes com base na 
experiência e em mudanças de premissas atuariais, são debitados ou creditados diretamente no 
patrimônio liquido - outros resultados abrangentes, no período em que ocorrem. 

A obrigação com benefícios de aposentadoria reconhecida no balanço patrimonial representa o valor 
presente da obrigação com os benefícios definidos, ajustada por ganhos e perdas atuariais e pelo custo 
dos serviços passados, reduzido pelo valor justo dos ativos do plano.  
 
b) Outras obrigações pós-emprego 

A Companhia subsidia parte dos prêmios decorrentes de uma apólice de seguro de vida para os 
empregados ativos. Os ex-empregados aposentados, que optaram por permanecer vinculados a essa 
apólice, pagam integralmente o prêmio que é estabelecido de forma coletiva para toda a massa de 
ativos e inativos. Todavia, dadas as características etárias das massas populacionais de ativos e 
inativos, o cálculo atuarial do prêmio segregado atribuível à massa inativa identifica a existência de um 
subsídio pós-emprego indireto pago pela Companhia. Essas obrigações são avaliadas, anualmente,            
por atuários independentes e os ganhos e perdas atuariais, decorrentes de ajustes com base na 
experiência e em mudanças de premissas atuariais, são debitados ou creditados diretamente no 
patrimônio liquido -  outros resultados abrangentes, no período em que ocorrem. 

 
4.19. Resultado por ação 
 
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas da 
Companhia e a quantidade de ações ordinárias e preferenciais em circulação no respectivo período. O 
resultado por ação diluído é calculado por meio da quantidade das ações em circulação, ajustada pelos 
instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor nos períodos apresentados, nos 
termos do CPC 41 e da IAS 33. 
 



4.20. Distribuição de dividendos  
 
A política de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as normas previstas nos 
CPC 25 (IAS 37) e ICPC 08, as quais determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que 
estejam fundamentados em obrigações estatutárias, devem ser registrados no passivo circulante. 

O estatuto social da Companhia estabelece que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual sejam 
distribuídos a título de dividendos.  

Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações legais, a Companhia 
registra provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório, no passivo circulante, e os dividendos 
propostos excedentes ao mínimo obrigatório como dividendo adicional proposto, no patrimônio líquido. 

Os dividendos não reclamados no prazo de três anos são revertidos para a Companhia, conforme 
previsão legal. 
 
4.21. Demais Práticas Contábeis 

 
a) Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

Na preparação das presentes Demonstrações Financeiras a Companhia adotou estimativas e premissas 
baseada na experiência e em outros fatores que entende como razoáveis e relevantes para a sua 
adequada apresentação. Ainda que essas estimativas e premissas sejam permanentemente 
monitoradas e revistas pela Companhia, a materialização sobre o valor contábil de ativos e passivos e 
de resultado das operações são incertos, por decorrer do uso de julgamento. 
 
No que se refere às estimativas contábeis avaliadas como sendo as mais críticas, a Companhia forma 
seus julgamentos sobre eventos futuros, variáveis e premissas, como a seguir: 

 
• Provisões - São reconhecidas quando um evento gera uma obrigação futura com probabilidade 

provável  de saída de recursos e seu valor pode ser estimado com segurança. Desta forma, o valor 
constituído como provisão é a melhor estimativa de liquidação de uma provável obrigação na data 
das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incertezas relacionados. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais podem diferir das estimativas. 

 
• Valor recuperável de ativos de longa duração – A Administração da Companhia e de suas 

controladas adotam variáveis e premissas em teste de determinação de recuperação de ativos de 
longa duração para determinação do valor recuperável de ativos e reconhecimento de impairment, 
quando necessário. Nesta prática, são aplicados julgamentos baseados na experiência na gestão do 
ativo, conjunto de ativos ou unidade geradora de caixa, que podem eventualmente não se verificar 
no futuro, inclusive quanto à vida útil econômica estimada, que representa as práticas 
determinadas pela Aneel aplicáveis aos ativos vinculados à concessão do serviço público de energia 
elétrica, que podem variar em decorrência da análise periódica do prazo de vida útil econômica de 
bens, em vigor. Também impactam na determinação das variáveis e premissas utilizadas na 
determinação dos fluxos de caixa futuro descontados, para fins de reconhecimento do valor 
recuperável de ativos de longa duração, diversos eventos intrinsecamente incertos. Dentre esses 
eventos destacam-se a manutenção dos níveis de consumo de energia elétrica, a taxa de 
crescimento da atividade econômica do país, a disponibilidade de recursos hídricos, além daquelas 
inerentes ao fim dos prazos de concessão de serviços públicos de energia elétrica detidas pela 
Companhia, em especial quanto ao valor de sua reversão ao final do prazo de concessão. Neste 
ponto, foi adotada a premissa de indenização contratualmente prevista, quando aplicável, pelo 
valor contábil residual existente no final do prazo das concessões de geração e transmissão de 
energia elétrica. 

 
• Base de determinação de indenização pelo poder concedente sobre concessões de serviço público - 

A Companhia adota a premissa de que os bens são reversíveis no final dos contratos de concessão, 
com direito de recebimento integral de indenização do Poder Concedente sobre os investimentos 
ainda não amortizados. Existe discussão de interpretação legal e regulatória sobre a base de 
determinação do valor indenizável, havendo diferentes interpretações. Com base nas disposições 
contratuais, interpretações dos aspectos legais e regulatórios, e em parecer de consultor jurídico 
independente a Companhia adotou a premissa de que será indenizada pelo valor residual contábil 
no final da concessão. Essa determinação impactou a base de formação dos ativos de geração 
cujos contratos possuem cláusula de indenização, e das operações de transmissão de energia 
elétrica que foram classificadas no escopo da ICPC 01 (IFRIC 12). 

 
 



• Obrigações atuariais - As obrigações atuariais são determinadas por cálculos atuariais elaborados 
por atuários independentes e os resultados reais futuros das estimativas contábeis utilizadas 
nestas Demonstrações Financeiras podem ser distintos, sob variáveis, premissas e condições 
diferentes daquelas existentes e utilizadas na época do julgamento. 

 
• Vida útil dos bens do imobilizado – A Companhia utiliza os critérios definidos na resolução Aneel  no 

367, de 02 de junho de 2009, na determinação da vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado. 
 
b)  Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações 
financeiras com liquidez imediata, ou seja, prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 
 
c) Contas a receber de clientes 
 
As contas a receber de clientes, são decorrentes da venda de energia, da disponibilização do sistema de 
transmissão, de serviços prestados, acréscimos moratórios e outros, até o encerramento do exercício, 
contabilizados com base no regime de competência. 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela 
Administração para cobrir eventuais perdas na realização dessas contas a receber. 
 
d) Títulos e valores mobiliários 
 
As aplicações financeiras em Letras Financeiras do Tesouro - LFT são mantidas para negociação em 
fundo de investimento exclusivo, conforme regulamentação em vigor. Os demais títulos e valores 
mobiliários, correspondentes a menor parte, estão relacionados a Títulos da Dívida Agrária – TDA e 
Notas do Tesouro Nacional - NTN com vencimentos definidos, para os quais a Companhia tem a 
intenção de manter até o vencimento. São registradas pelo custo de aquisição acrescido por juros e 
atualização monetária, com impactos no resultado e são ajustadas ao valor provável de realização, 
quando aplicável. 

e) Cauções e depósitos vinculados 

As cauções e depósitos vinculados referem-se a garantias prestadas a instituições financeiras e em 
leilões de energia elétrica e depósitos judiciais vinculados a processos existentes nas esferas judicial e 
administrativa, estão registradas ao custo, acrescidos dos respectivos rendimentos auferidos até a data 
do balanço. 
 
f) Ativos indexados 

 
Os ativos indexados estão atualizados até a data do balanço, e os demais demonstrados ao custo, 
deduzidos de eventuais provisões para perdas. 
 
g) Ativo financeiro – Concessões de serviço público 

 
Refere-se a ativo financeiro a receber no âmbito das concessões de transmissão de energia elétrica 
pela, Receita Anual Permitida ou por indenização. 

O Ativo financeiro - Receita Anual Permitida é o valor estimado de recebimento durante o prazo de 
concessão. 

O Ativo financeiro indenizável refere-se à parcela estimada dos investimentos realizados e não 
amortizados até o final da concessão, classificada como um ativo financeiro por ser um direito 
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do Poder Concedente, decorrente 
da aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão (IFRIC 12) e da Orientação 
Técnica OCPC 05 – Contratos de Concessão. Esses ativos financeiros são remunerados por taxa interna 
de retorno calculada com base no fluxo de caixa projetado desses investimentos.  
 
h) Patrimônio Líquido 
 
Os Lucros a Realizar decorrentes do saldo credor de correção monetária, apropriados à reserva de 
lucros a realizar até 1995, são revertidos a Lucros Acumulados, proporcionalmente às baixas e 
depreciação do Imobilizado e às baixas e amortização do Intangível. 
 
 
 
 



i) Resultado 
 
É apurado pelo regime de competência e considera a constituição e a realização dos créditos fiscais no 
exercício e a redução do imposto de renda com origem em incentivos fiscais Sudene/Sudam, calculada 
com base no lucro da exploração (nota 34). 
 
j) Receitas e despesas financeiras 
 
As receitas e despesas financeiras são compostas principalmente de juros e variações monetárias e 
cambiais decorrentes de aplicações financeiras e financiamentos e empréstimo, e são reconhecidas pelo 
regime de competência. 

4.22. ASPECTOS ESPECÍFICOS DO SETOR ELÉTRICO 
 

4.22.1 - Receita Anual Permitida – RAP   
 
A Receita Anual Permitida - RAP definida no Contrato do Serviço Público de Transmissão de Energia 
Elétrica refere-se ao valor autorizado pela Aneel, mediante resolução, a ser auferido pela Companhia 
pela disponibilização das instalações do seu Sistema de Transmissão. É composta pela RPB (parcela 
referente às instalações da Rede Básica) mais a RPC (parcela referente às demais instalações de 
transmissão e conexões). A RPB ainda está subdividida em RBSE (receita referente aos ativos de 
transmissão indicados na Resolução ANEEL nº 167/2000, para as instalações de transmissão existentes 
na época), mais RBNI (receita referente aos novos ativos a serem incorporados ao sistema de 
transmissão da empresa), ambas reajustadas anualmente pelo IGP-M. A RBNI está sujeita a revisão 
tarifária a cada quatro anos. Nas novas concessões, obtidas em Leilões Públicos de Transmissão, a 
receita corresponderá ao valor indicado nos lances, sendo fixa e reajustada anualmente pelo IPCA ao 
longo do período de concessão e está sujeita, também, a revisões tarifárias a cada cinco anos, durante 
os 30 anos de duração da concessão.  
 
4.22.2. Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 
 
Representam o saldo de valores e/ou bens recebidos da União Federal e de Consumidores em geral, em 
parceria com a Companhia.  
 
4.22.3. Reserva Global de Reversão - RGR 
 
Encargo criado pelo Decreto nº 41.019, de 26/02/1957, tendo a sua vigência estendida até 2035, por 
intermédio da Lei nº 12.431, de 24/06/2011. Refere-se a um valor anual estabelecido pela Aneel, pago 
mensalmente em duodécimos pelas concessionárias, com a finalidade de prover recursos para reversão 
e/ou encampação do Serviço Público de Energia Elétrica, como também para financiar a expansão e a 
melhoria desse serviço. Seu valor anual equivale a 2,5% dos investimentos efetuados pela 
concessionária em ativos vinculados à prestação do serviço de energia elétrica e limitado a 3,0% da sua 
receita anual. Sua gestão é exercida pela Eletrobras. 
 
4.22.4. Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa 
 
Instituído pela Lei nº 10.438/2002, em seu art. 3º, alterado pelo art. 9º da Lei nº 10.762/2003, e pelo 
artigo 2º da Lei nº 10.889/2004, tem o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas 
renováveis na produção de energia elétrica, privilegiando empreendedores que não tenham vínculos 
societários com concessionárias de geração, transmissão, ou distribuição de energia elétrica, e visando, 
também, ao aumento da participação de agentes no Setor Elétrico.  
 
4.22.5. Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH 
 
Criada pela Lei nº 7.990/1989, destina-se a compensar os municípios afetados pela perda de terras 
produtivas, ocasionada por inundação de áreas na construção de reservatórios de usinas hidrelétricas. 
Do montante arrecadado mensalmente a título de compensação financeira, 45% destinam-se aos 
Estados, 45% aos Municípios, 3% ao Ministério do Meio Ambiente, 3% ao Ministério de Minas e Energia 
e 4% ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O cálculo da CFURH baseia-se na geração efetiva das usinas 
hidrelétricas, de acordo com a seguinte fórmula: CFURH = TAR x GH x 6,75%, onde TAR refere-se à 
Tarifa Atualizada de Referência, estabelecida anualmente pela Aneel (em R$/MWh) e GH é o montante 
(em MWh) da geração mensal da usina hidrelétrica. Sua gestão está a cargo da Aneel. 
 
4.22.6. Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC 
 
Criada pelo Decreto nº 73.102/1973 é paga mensalmente por todos os agentes que comercializam 
energia elétrica com o consumidor final. Tem como finalidade o rateio dos custos relacionados ao 
consumo de combustíveis para a geração de energia termoelétrica nos Sistemas Isolados, 



especialmente na Região Norte do País.  Os valores da CCC são fixados anualmente pela Aneel,  para 
cada concessionária, em função do seu mercado, e podem variar conforme a necessidade de uso das 
usinas termoelétricas. Sua gestão é exercida pela Eletrobras. 
 
4.22.7. Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 
 
Criada pela Lei nº 10.438/2002, com a finalidade de prover recursos para: i) o desenvolvimento 
energético dos Estados; ii) a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas 
centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral, nas áreas atendidas pelos sistemas 
elétricos interligados; iii) promover a universalização do serviço público de energia elétrica em todo o 
território nacional. Os recursos são provenientes: (i) dos pagamentos anuais realizados a título de Uso 
de Bem Público – UBP, estabelecidos nas concessões de geração; (ii) multas aplicadas pela Aneel; e (iii) 
dos pagamentos de cotas anuais por parte de todos os agentes que comercializam energia elétrica com 
o consumidor final no Sistema Interligado Nacional - SIN, com base nos valores da CCC dos sistemas 
interligados referentes ao ano de 2001, atualizados anualmente pelo crescimento do mercado e pelo 
IPCA. Sua gestão está a cargo do Ministério de Minas e Energia e da Eletrobras. 
 
4.22.8. Pesquisa e Desenvolvimento - P&D 
 
Criado pela Lei nº 9.991/2000, o programa de P&D estabelece que as concessionárias e permissionárias 
do serviço público de geração e transmissão de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, 
o montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e 
desenvolvimento do Setor Elétrico.  Os recursos são destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, ao Ministério de Minas e Energia 
e aos agentes, a serem aplicados em projetos aprovados pela Aneel. Estão envolvidos com a sua gestão 
os Ministérios da Ciência e Tecnologia e de Minas e Energia, como também a Aneel e os próprios 
agentes. 
 
4.22.9. Taxa de Fiscalização do Serviço Público de Energia Elétrica – TFSEE 
 
Instituída pela Lei nº 9.427/1996, equivale a 0,5% do benefício econômico anual auferido pela 
concessionária, permissionária ou autorizada do Serviço Público de Energia Elétrica. Seu valor anual é 
estabelecido pela Aneel com a finalidade de constituir sua receita para a cobertura do custeio de suas 
atividades. Para os segmentos de geração e de transmissão (produtores independentes, 
autoprodutores, concessionários, permissionários) o valor é determinado no início de cada ano civil, e 
para os distribuidores, o cálculo se dá a cada data de aniversário da concessão. Os valores 
estabelecidos em resolução são pagos mensalmente em duodécimos, e sua gestão é exercida pela 
Aneel. 
 
4.22.10. Encargo de Energia de Reserva - EER 
 
Encargo cobrado de todos os usuários do Sistema Interligado Nacional - SIN, decorrente da 
comercialização da Energia de Reserva existente a partir do Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008, 
com objetivo de elevar a segurança no fornecimento de energia elétrica do SIN. Em janeiro de 2009, a 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE passou a representar os agentes de consumo 
dessa energia e a responder pela centralização da relação contratual entre as partes (Contratos de 
Energia de Reserva - CER), pelo recolhimento do encargo e gestão da Conta de Energia de Reserva - 
CONER. O encargo é apurado de acordo com as Regras de Comercialização de Energia Elétrica, 
aprovadas por meio da Resolução Normativa da Aneel nº 385/2009. 
 
4.22.11. Uso de Bem Público 

 
Corresponde aos valores estabelecidos em contrato de concessão para exploração de potencial de 
energia hidráulica, o qual é registrado pelo valor das retribuições ao Poder Concedente pelo 
aproveitamento do potencial hidrelétrico, descontada a valor presente à taxa implícita do projeto. 

 
4.22.12. Ativos e Passivos Regulatórios 
 
A Companhia não reconhece em sua contabilidade os ativos e passivos regulatórios, por não atenderem 
à definição de ativos e/ou passivos, previstas nas práticas internacionais de contabilidade e no 
Pronunciamento CPC que define a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras. 
 
 
 
 



5  - PROCEDIMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO  
 
I) Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as normas estabelecidas pelo 

Pronunciamento Técnico CPC 18 (IAS 28), aprovado pela Deliberação CVM nº 605/2009 e incluem a 
Chesf, suas coligadas e controladas em conjunto, para fins de equivalências patrimoniais e de 
Consolidação Proporcional, conforme quadro a seguir: 

 

 
 

II) Os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações dos Resultados das coligadas e controladas em 

conjunto, utilizadas para a determinação do valor da equivalência patrimonial e consolidação 

proporcional,  de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 18 (IAS 28), em seus itens 24 e 25, 

são levantadas na mesma data das demonstrações financeiras da investidora. Entretanto, ainda de 

acordo com os citados pronunciamentos, tornou-se necessária a utilização de demonstrações com 

defasagem de até 30 dias, acompanhadas de ajustes pertinentes, quando da ocorrência de efeitos 

de eventos e transações relevantes entre as datas das demonstrações não coincidentes. Desta 

forma, foram utilizadas as demonstrações financeiras das coligadas e controladas em conjunto de 30 

de novembro de 2011. A adoção desse procedimento apresentou, em 2011, um efeito irrelevante de 

R$ 5.033 referente ao resultado de um mês (dezembro), estando portanto, mantida a 

comparabilidade com o exercício anterior. 

 
III) Principais práticas de consolidação: 
 
a) Eliminação dos investimentos da investidora nas empresas investidas, em contrapartida à sua 

participação nos respectivos patrimônios líquidos; 

b) Eliminação dos saldos das contas entre a controladora e as suas controladas em conjunto, bem 
como das contas mantidas entre estas controladas. 

 
Conforme determinação da Instrução CVM nº 408/2004, as demonstrações financeiras consolidadas 
incluem os saldos e as transações do fundo exclusivo, do qual a Companhia é a única quotista, 
composto em sua maioria de títulos públicos de alta liquidez. 

Os fundos exclusivos, cujas demonstrações financeiras são regularmente revisadas/auditadas, estão 
sujeitos às obrigações restritas aos pagamentos de serviços prestados pela administração dos ativos, 
atribuídas às operações dos investimentos, inexistindo obrigações financeiras relevantes. 
 
 
 
 
 

Empresas 30/11/2011 31/12/2010

     STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A. 49,0% 49,0%

     Integração Transmissora de Energia S.A. 12,0% 12,0%

     ESBR Participações S.A. 20,0% 20,0%

     Manaus Transmissora de Energia S.A. 19,5% 19,5%

     Interligação Elétrica do Madeira S.A. 24,5% 24,5%

     Manaus Construtora Ltda. 19,5% 19,5%

     TDG - Transmissora Delmiro Gouveia S.A. 49,0% 49,0%

     Norte Energia S.A. 15,0% 15,0%

     Pedra Branca S.A. 49,0% 49,0%

     São Pedro do Lago S.A. 49,0% 49,0%

     Sete Gameleiras S.A. 49,0% 49,0%

     Interligação Elétrica Garanhuns S.A. 49,0% -

Participação direta da 

Chesf



6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
 
 

 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações 
financeiras com liquidez imediata, ou seja, prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 
 
A Companhia mantém suas aplicações financeiras de curto prazo, de liquidez imediata, em Fundo 
exclusivo extramercado com carteira composta, em sua maioria, de títulos de emissão do Tesouro 
Nacional, junto à Banco do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – BB-DTVM, nos 
termos da legislação específica para empresas estatais emanada do Decreto-Lei nº 1.290, de 
03/12/1973, e da Resolução nº 3.284, de 25/05/2005, do Banco Central do Brasil, que estabeleceu os 
mecanismos para as aplicações das empresas públicas e das sociedades de economia mista integrantes 
da Administração Federal Indireta (nota 7). São operações que têm como características liquidez diária, 
baixo risco, e neste exercício, obteve remuneração de 11,39%, correspondente a 98,19% do CDI. 
 
As aplicações financeiras incluem operações compromissadas que possuem garantia de recompra diária 
pela instituição financeira, a uma taxa previamente estabelecida pelas partes, e são lastreadas em 
títulos públicos (Letras Financeiras do Tesouro - LFT), com rentabilidade média ao DI CETIP (“CDI”) e 
taxas prefixadas. 
 
 
7 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS   
 

    
As ações ordinárias e preferenciais representam, principalmente, participações minoritárias em 
empresas do Setor de Telecomunicações, estão ajustadas ao provável valor de realização e registradas 
no Ativo Circulante.  

Os Títulos da Dívida Agrária – TDA são provenientes da ação desapropriatória da União Federal, por 
interesse social, para fins de reforma agrária, de propriedades rurais da Companhia, nos termos do 
Estatuto da Terra - Lei nº 4.504, de 30/11/1964, e estão classificados como títulos mantidos até o 
vencimento. Os títulos registrados no Ativo Não Circulante/Realizável a Longo Prazo, possuem 
vencimentos até 2019. 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Caixa e depósitos bancários 3.306 9.541 52.594 10.693

Aplicações financeiras 265.332 289.856 511.430 487.300

Total 268.638 299.397 564.024 497.993

Controladora Consolidado

 

Origem
Tipo de

aplicação

Ações -                  42                  42 

Provisão para perdas                   (9)                   (8)
                 33                  34 

T.D.A. - Até 2019 TR + 3% a.a.             7.625             7.523 

Tesouro Nacional NTN-Série P 09/07/2012 TR + 6% a.a.                373                358 

NTN-Série P 09/07/2014 TR + 6% a.a.                178                170 

NTN-Série P 28/12/2015 TR + 6% a.a.                332                318 
               883                846 

LFT Fundo exclusivo Até 90 dias 11,39% a.a.        914.071        962.306 
TOTAL        922.612        970.709 

Circulante        917.439        965.124 

Não Circulante             5.173             5.585 

Controladora e Consolidado

Vencimento Remuneração 31/12/2011 31/12/2010

Participações minoritárias JCP/Dividendos



As Notas do Tesouro Nacional – NTN - Série P são provenientes da venda de títulos de ações 
representativos de participações minoritárias, depositados no Fundo Nacional de Desestatização - FND, 
no âmbito do Decreto nº 1.068/1994, e encontram-se registradas no Ativo Não Circulante/Realizável a 
longo prazo e classificadas como títulos mantidos até o vencimento. 

A composição da carteira dos fundos exclusivos refere-se substancialmente a títulos públicos federais 
(LFTs) e está classificada no quadro acima conforme a sua natureza. 
 
8 - CLIENTES 
 
Os créditos a receber de curto e longo prazos decorrentes da venda de energia e da disponibilização do 
sistema de transmissão apresentam o seguinte perfil:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até Há mais

90 dias de 90 dias

Consumidores industriais:

   Comerc. de energia – Contratos          70.550      4.653          78.234          82.887        153.437 139.423

Concessionárias e Permissionárias:

   Comerc. de energia – Contratos        388.888    14.809          78.035          92.844        481.732 591.861

   Comercialização na CCEE          29.091             -                      -                      -            29.091 64.463

Conexão ao sistema de transmissão             7.792          705          13.256          13.961          21.753 17.501

Sistema de  transmissão        140.610      1.964          19.144          21.108        161.718 129.066

(-)Provisão para crédito de liquidação 

duvidosa                    -               -        (102.454)      (102.454)      (102.454)         (85.339)
       636.931    22.131          86.215        108.346        745.277        856.975 

Total
31/12/2011 31/12/2010

Controladora

A vencer

Vencidos Total

Até Há mais

90 dias de 90 dias

Consumidores industriais:

   Comerc. de energia – Contratos          70.550      4.653          78.234          82.887        153.437 139.423

Concessionárias e Permissionárias:

   Comerc. de energia – Contratos        388.888    14.809          78.035          92.844        481.732 591.861

   Comercialização na CCEE          29.091             -                      -                      -            29.091 64.463

Conexão ao sistema de transmissão             7.792          705          13.256          13.961          21.753 17.501

Sistema de  transmissão        147.450      2.001          19.440          21.441        168.891 136.233

(-)Provisão para crédito de liquidação 

duvidosa                    -               -        (102.454)      (102.454)      (102.454)         (85.339)
       643.771    22.168          86.511        108.679        752.450        864.142 

Consolidado

A vencer

Vencidos Total

Total 31/12/2011 31/12/2010



• PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 
 

 
A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD é reconhecida em valor considerado suficiente 
pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber, cuja 
recuperação é considerada improvável. Considera uma análise individual das contas a receber vencidas, 
de forma que se obtenha um julgamento adequado dos créditos considerados de difícil recebimento, 
baseando-se na experiência da Administração em relação às perdas efetivas, na existência de garantias 
reais, entre outros. 
 

 
• CRÉDITOS RENEGOCIADOS 
 
Parte dos créditos a receber antes relacionados sofreu renegociação conforme a seguir: 
 

 

 
 
 
 
Os créditos de energia renegociados têm as seguintes características: 

• Companhia Energética do Piauí S.A. - Cepisa, controlada da Eletrobras – Termo de 
Reconhecimento e Pagamento de Dívida nº 001/2007, firmado em 01/07/2007, no montante de     
R$ 121.569, pagável em 52 parcelas mensais, a partir de 03/09/2007, com correção pelo IGP-M 
mais juros de 1% a.m.. 

• Ligas do Brasil S.A. – Libra – Termo de Confissão de Dívida firmado entre a Chesf e a Ligas do 
Brasil S.A. – Libra, datado de 01/09/2004, no montante de R$ 3.423, com pagamento em 36 
parcelas mensais, vencíveis a partir de 25/09/2004, corrigidas pela Selic, mais juros de 1% a.m.. As 
parcelas vencidas desde novembro/2005, estavam em fase de cobrança judicial por meio do 
Processo nº 0126653-84.2009.8.17.0001, movido na Justiça Estadual de Pernambuco, na 24ª Vara 
Cível da Capital. Em razão do Acordo firmado entre a Chesf e a Libra, foi pedida a extinção do 
processo nº 0126653-84.2009.8.17.0001 que se operou em 05/05/2010. Contudo, tal transação 
referiu-se apenas às faturas de consumo de energia elétrica vincendas a partir de maio de 2010. Foi 
interposta, pela Chesf, nova Ação Ordinária de cobrança que tramita na 17ª vara civil da capital, sob 
o nº 00282992-95.2010.8.17.0001, objetivando a recuperação de créditos relativos a faturas 
atrasadas. 

A Companhia manteve, no exercício, o registro de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
desses valores. 
 
 

31/12/2010 Provisão Reversão 31/12/2011

Consumidores industriais         (81.084)  (17.172)                106         (98.150)

Concessionárias e Permissionárias               (862)        (782)                    -             (1.644)

Outras           (3.393)             -                  733           (2.660)
Circulante         (85.339)  (17.954)                839      (102.454)

Controladora e Consolidado

31/12/2011 31/12/2010

Companhia Energética do Piauí S.A.             3.064          58.026 

Ligas do Brasil  S.A.          14.228          11.199 

Celpa S.A.             4.975                    -   

Santana Têxtil             1.384                    -   

         23.651          69.225 

        (14.228)         (11.199)

Total             9.423          58.026 

Controladora e 

Consolidado

(-) Provisão para créditos de l iquidação duvidosa



• Celpa S.A. - Termo de Reconhecimento e Pagamento de Dívida 011/2011, datado de 09/12/2011, no 
montante de R$ 7.380, pagável em três parcelas, corrigidas pelo IPCA mais juros de 1% a.m.. 

• Santana Têxtil - Termo de Reconhecimento e Pagamento de Dívida 010/2011, datado de 
07/12/2011, no montante de R$ 1.823, pagável em quatro parcelas, corrigidas pelo IGP-M mais juros 
de 1% a.m.. 

 
9 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
 
a) Composição 

 
 
b) Tributos a recuperar 

 

 
 
PIS/Pasep e Cofins – Inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo 
 

O Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 
no 9.718/1998, que ampliou a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins e deu novo conceito ao 
faturamento, que passou a abranger todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
independentemente do tipo de atividade exercida e a classificação contábil adotada. Tal dispositivo não 
possuía previsão constitucional que o amparasse, tendo sido objeto de emenda constitucional 
posterior.  

A referida decisão somente beneficia as empresas autoras dos recursos extraordinários julgados. 

Com base no Código Tributário Nacional – CTN, a Companhia ingressou, em junho/2005, com recurso 
administrativo na Receita Federal do Brasil, com o fim de obter o reconhecimento do direito e a 
restituição dos valores pagos a maior, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da 
ampliação da base de cálculo dessas contribuições, pelo STF.  

Com o indeferimento do citado recurso pela Receita Federal do Brasil, a Companhia ingressou com 
duas ações judiciais ordinárias para a recuperação desses créditos de PIS/Pasep e da Cofins. 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

Tributos a recuperar          12.898          26.175          21.964          29.497 

         12.898          26.175          21.964          29.497 

Não Circulante

Tributos a recuperar        189.545        176.416        256.073        216.657 

Ativos fiscais diferidos        376.758        308.542        404.077        329.080 

       566.303        484.958        660.150        545.737 
       579.201        511.133        682.114        575.234 

Controladora Consolidado

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

 IRPJ/CSLL                874             1.726             6.654             1.780 

 IR Fonte                  82                  82             2.721             3.329 

 Finsocial             1.717             1.611             1.717             1.611 

 PIS/Pasep             1.613             2.018             1.633             2.020 

 Cofins             7.430             9.295             7.514             9.300 

 Outros             1.182          11.443             1.725          11.457 

         12.898          26.175          21.964          29.497 

Não Circulante

IR Fonte                    -                      -                  707                362 

Finsocial          12.020          11.280          12.020          11.280 

PIS/Pasep                    -                      -            11.741             7.115 

Cofins        177.525        165.136        231.605        197.900 

       189.545        176.416        256.073        216.657 
       202.443        202.591        278.037        246.154 

Controladora Consolidado



Na ação em que se discutia o alargamento da base de cálculo da Cofins, a Companhia logrou êxito na 
empreitada judicial e já houve o trânsito em julgado da questão. Consubstanciada na opinião dos seus 
consultores jurídicos sobre essa ação judicial, com sentença já transitada em julgado, no Comunicado 
Técnico no 05/2009 do Ibracon e no Pronunciamento Técnico CPC 25 (IAS 37), aprovado pela 
Deliberação CVM no 594/2009, a Companhia registrou contabilmente no grupo de tributos a recuperar, 
o montante estimado de crédito pleiteado, a valor original corrigido, correspondente a R$ 177.525, os 
quais serão compensados com tributos federais devidos pela Companhia, após o posicionamento do 
Poder Judiciário sobre o valor atualizado da questão. 

Com relação à ação em que se discute o alargamento da base de cálculo do PIS/Pasep, relativo ao 
período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002, o processo encontra-se no Tribunal Regional 
Federal, 5ª Região, aguardando um pronunciamento sobre o litígio. A Companhia possui um crédito 
fiscal potencial decorrente dessa ação, não reconhecido contabilmente, que, atualizado até o final do 
exercício corresponde a R$ 25.728. 

c) Ativos fiscais diferidos 

• Imposto de renda pessoa jurídica e Contribuição social 
 

A Companhia mantém reconhecidos integralmente em seu Ativo Não Circulante, nos termos dos 
Pronunciamentos Técnicos CPC 26 (IAS 1) e 32 (IAS 12), aprovados pelas Deliberações CVM nos 595 e 
599, ambas de 15/09/2009, ativos diferidos, no montante de R$ 376.758, resultantes de diferenças 
temporárias, conforme distribuição a seguir: 

 
*Somente referente ao imposto de renda. 

 

Tais efeitos tributários contemplam a aplicação das seguintes alíquotas: 9% para a Contribuição social e 
para o Imposto de renda; 6,25% para os ajustes e reclassificações da adoção dos novos 
pronunciamentos contábeis - tendo em vista que influirão no cálculo do incentivo fiscal -; e para as 
demais diferenças temporárias a alíquota de 15% sobre a base de cálculo, com adicional de 10%, em 
conformidade com a Lei nº 9.430, de 30/12/1996. 

Os créditos fiscais relativos a Imposto de Renda - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL, provenientes de diferenças temporárias – efeitos inflacionários registrados no Ativo Imobilizado, 
Portaria DNAEE nº 250/1985, provisões para contingências, provisões para créditos de liquidação 
duvidosa, provisão para perdas – estudos e projetos, programa de incentivo ao desligamento de 
pessoal, participações nos lucros ou resultados,  provisão para seguro de vida e adoções das novas 
práticas contábeis (BRGAAP), serão utilizados de acordo com a realização do Ativo Imobilizado, o 
desfecho das ações judiciais, o ressarcimento e a arrecadação de clientes, conclusão ou destinação dos 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Diferenças  temporárias

. Portaria DNAEE nº 250/1985 - efeito credor em 1994*            77.077            82.544            77.077            82.544 

. Provisões para contingências          416.076          274.386          416.076          274.386 

. Provisão para créditos de l iquidação duvidosa          102.454            94.714          102.454            94.714 

. Provisão para perdas – estudos e projetos            10.882            42.039            10.882            42.039 

. Programa de incentivo ao desligamento de pessoal                    -              53.355                    -              53.355 

. Participação nos Lucros ou Resultados          102.451            91.241          102.451            91.241 

. Ajustes iniciais  decorrentes da Lei  nº 11.638/2007                    -                      -              13.627                    -   

. Provisão Seguro de Vida – Avaliação Atuarial            81.922            81.921            81.922            81.921 

. Adoção das novas práticas - BRGAAP          714.357          430.075          714.357          430.075 

. Outras provisões            17.243            16.225            51.618            24.127 

      1.522.462 1.166.500       1.570.464 1.174.402

Prejuízo fiscal                    -                      -              32.543            51.765 

Base negativa da contribuição social                    -                      -              32.543            51.765 

Créditos Fiscais

. Imposto de renda sobre diferenças temporárias          246.673          210.986          258.674          213.021 

. Imposto de renda sobre prejuízo fiscal                    -                      -                8.087            13.067 

. Contribuição social sobre diferenças temporárias          130.085            97.556          134.405            98.288 

. Contribuição social sobre base negativa                    -                      -                2.911              4.704 

Não Circulante          376.758          308.542          404.077          329.080 

Controladora Consolidado



estudos e projetos, desligamentos e desistências,  pagamentos aos funcionários e pela movimentação 
dos benefícios pós-emprego decorrentes da adoção do CPC 33 (IAS 19) , aprovado pela Deliberação 
CVM nº 600, de 07/10/2009,  respectivamente.   
 
A realização desses ativos foi estimada conforme tabela abaixo: 

 
 

 
 
 

• REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT 
 
O RTT, instituído pela Medida Provisória nº 449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009, por meio do 
qual as apurações do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, continuam a ser determinadas pelos 
métodos e critérios contábeis definidos pela Lei nº 6.404/1976, vigentes até 31 de dezembro de 2007. 
Desta forma, o imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre os ajustes 
decorrentes da adoção das novas práticas advindas da Lei nº 11.638/2007 e das normas antes 
mencionadas, foram registrados nestas Demonstrações Financeiras, quando aplicáveis, em 
conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 32 (IAS 12) e a Instrução CVM nº 371/2002. 

Esse regime terá vigência até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos fiscais das novas 
práticas contábeis, buscando a neutralidade tributária. 

 
 
10 – ALMOXARIFADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladora Consolidado

(BRGAAP) (BRGAAP e IFRS)

2012            36.200                  37.722 

2013 à 2015               4.101                    7.182 

Após 2015          336.457                359.173 
         376.758                404.077 

31/12/2011 31/12/2010
Matéria-prima para a produção de energia 

elétrica 6.511 7.235

Material

     Almoxarifado 57.026 55.869

     Destinado a alienação 16.363 24.806

     Outros 2.845 1.375

76.234 82.050

Compras em curso 1.979 1.980

Adiantamentos a fornecedores 374 298
85.098 91.563

Controladora e Consolidado



11 – CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS 
 
 
a) Composição 

 

 
 
b) Depósitos vinculados a litígios 

 
 

 
 
Referem-se a valores vinculados a processos existentes nas esferas judicial e administrativa. Do 
montante registrado em 31/12/2011, na controladora, R$ 188.457 estão diretamente relacionados às 
provisões relativas a processos trabalhistas e cíveis, com risco de perda provável, demonstrados na 
nota 24. 
 
c) Cauções e outros depósitos vinculados 

 

 
 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

Cauções e outros 

depósitos vinculados               11.003              12.003          36.297          54.731 

              11.003              12.003          36.297          54.731 

Não Circulante

Depósitos vinculados 

a l itígios             267.930           213.430        269.401        218.368 

Cauções e outros 

depósitos vinculados               27.855              41.129          33.022          44.086 

            295.785           254.559        302.423        262.454 
            306.788           266.562        338.720        317.185 

Controladora Consolidado

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Trabalhistas 114.121 108.044 114.122 108.044

Cíveis 80.701 60.233 82.171 61.703

Fiscais 73.108 45.153 73.108 48.621
267.930 213.430 269.401 218.368

Controladora Consolidado

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

Cauções referentes a leilões de 

energia elétrica          11.000          12.000          11.000          12.000 

Carta de crédito BB                    -                      -            25.283                    -   

Aplicações time deposit                    -                      -                      -            42.722 

Outros                     3                     3                  14                     9 

         11.003          12.003          36.297          54.731 

Não Circulante

Carta de crédito BNB          26.773          23.933          26.773          23.933 

Garantia contratual BNB             1.082             1.082             1.082             1.082 

Reserva de contrato BNDES                    -                      -               1.300             1.196 

Carta de crédito BB                    -                      -               3.867             1.761 

Depósito para o incentivo de 

reinvestimento                    -            16.114                    -            16.114 

         27.855          41.129          33.022          44.086 
         38.858          53.132          69.319          98.817 

ConsolidadoControladora



12 – ATIVO FINANCEIRO - CONCESSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO 

A Companhia possui contratos de concessão nos segmentos de geração e transmissão de energia 
elétrica, firmados com o Poder Concedente - Governo Federal representado pela Aneel -, sendo todos os 
contratos, por segmento, bastante similares em termos de direitos e obrigações do concessionário e do 
Poder Concedente. 

A tarifação da transmissão é controlada pela Aneel, reajustada anualmente e revisada a cada período 
de quatro anos, tendo como base a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
considerando tanto os investimentos efetuados pela Companhia como sua estrutura de custos e 
despesas. A cobrança dos serviços é feita diretamente aos usuários das linhas de transmissão, pelo 
faturamento da Receita Anual Permitida – RAP ajustada mensalmente pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – ONS via avisos de créditos. 

A geração de energia elétrica tem sua receita e sistema de arrecadação mediante a definição de preço e 
a comercialização de energia elétrica se dá por meio de contratos firmados com as concessionárias de 
distribuição, dos contratos de reserva de potência e fornecimento de energia elétrica, firmados com 
consumidores industriais diretamente atendidos pela Companhia, de contratos oriundos de leilões de 
energia elétrica, realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, e de leilões de 
compra e venda de energia elétrica, realizados por comercializadores ou consumidores livres. As 
eventuais diferenças entre as energias geradas e vendidas na forma dos contratos descritos, são 
comercializadas no mercado de curto prazo, no âmbito da CCEE. 

Os prazos e outras informações sobre as concessões estão descritas na nota 2. 

A ICPC 01 (IFRIC 12) e a OCPC 05 orientam os concessionários sobre a forma de contabilização de 
concessões de serviços públicos e define os princípios gerais de reconhecimento e mensuração dos 
direitos e obrigações relacionados aos contratos de concessão desses serviços. 

A ICPC 01 (IFRIC 12) aplica-se aos contratos de concessão publico-privados nos quais o Poder 
Concedente: 

•  Controla ou regula o tipo de serviços que podem ser fornecidos com recurso às infraestruturas 
subjacentes; 

•  Controla ou regula o preço ao qual os serviços são fornecidos; 

•  Controla/detém interesse significativo na infraestrutura no final da concessão. 

Nos termos da ICPC 01 (IFRIC 12) uma concessão público-privada deve apresentar as seguintes 
características: 

•  Existe uma infraestrutura subjacente à concessão, a qual é utilizada para prestar serviços; 

•  Existe um acordo/contrato entre o concedente e o operador;  

•  O operador presta um conjunto de serviços durante a concessão; 

•  O operador recebe uma remuneração ao longo de todo o contrato de concessão, diretamente do 
concedente, dos utilizadores das infraestruturas, ou de ambos; 

•  As infraestruturas são transferidas para o concedente no final da concessão, de forma gratuita ou 
onerosa. 

No negócio de Geração de energia, a ICPC 01 (IFRIC 12) não é aplicável, sendo sua infraestrutura 
classificada no Ativo imobilizado. 

No negócio de Transmissão de energia elétrica, a ICPC 01 (IFRIC 12) é aplicável com a utilização do 
Modelo Financeiro. 

Em decorrência da adoção dessas normas e resultante do contrato de concessão do serviço público de 
transmissão de energia elétrica, que lhe dá o direito de cobrar pelo uso da infraestrutura da concessão, 
a Companhia e suas controladas em conjunto reconheceram um Ativo Financeiro correspondente à 
remuneração pelo uso da infraestrutura e um Ativo Financeiro indenizável correspondente ao valor 
devido pelo Poder Concedente. 

A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2011, R$ 4.245.062 como contas a receber do Poder 
Concedente, referente ao montante esperado de recebimento ao final das concessões (R$ 3.970.371, 
em 31 de dezembro de 2010). Os valores dos ativos financeiros a serem recebidos durante a concessão 
(Ativo financeiro – RAP) foram reconhecidos pela diferença entre o valor justo dos Ativos Financeiros – 
concessão do serviço público e o Ativo financeiro – indenizável, sendo que este representa o valor 



residual dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação dos serviços de concessão no 
término do contrato. 

O valor justo do ativo financeiro é apurado por meio do fluxo de caixa dos contratos, que contemplam 
as entradas de caixa previstas através da Receita Anual Permitida – RAP, deduzida da parcela 
correspondente a remuneração dos custos com operação e manutenção dos ativos, além da indenização 
prevista ao término do contrato de concessão, ajustado pela correspondente taxa interna de retorno. 

Em 2011, esses ativos financeiros tiveram a seguinte movimentação: 

 
 

 
 

 

13 - OUTROS ATIVOS       
 

    
 

 

Saldo Saldo

31/12/2010 Ingressos Atualização Amortização 31/12/2011

    3.970.371      274.691                  -                      -       4.245.062 

    1.705.721      306.398       617.491       (802.691)     1.826.919 

    5.676.092      581.089       617.491       (802.691)     6.071.981 

Controladora

Transmissão

Ativo financeiro indenizável

Ativo financeiro – RAP

Total

Movimentação

Saldo Saldo

31/12/2010 Ingressos Atualização Amortização 31/12/2011

    3.982.522      308.570                  -                      -       4.291.092 

    2.346.248      634.698       702.196       (873.998)     2.809.144 

    6.328.770      943.268       702.196       (873.998)     7.100.236 

Ativo financeiro – RAP

Total

Consolidado

Movimentação

Ativo financeiro indenizável

Transmissão

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

Adiantamentos a empregados 19.125          16.849          19.344          16.869 

Reserva Global de Reversão                    -                  474                    -                  474 

Financiamentos a terceiros 2.323                227             2.323                227 

Alienações em curso 7.889             7.898             7.891             7.898 

Desativações em curso 18.098          29.353          18.233          29.489 

Prêmios de seguros 2.914             3.084             8.023             7.261 

Gastos reembolsáveis 4.432             3.263             4.432             3.263 

Alienações de bens e direitos 1.473             1.486             1.473             1.488 

Adiantamentos a fornecedores 8.490             5.771             8.693             5.809 

Adiantamentos à Eletropar 5.279             5.279             5.279             5.279 

Dividendos a receber 13.293 676 4.252  - 

Serviços prestados a terceiros 6.335             4.144          21.556             4.144 

Serviços em cursos 92.244 80.642          93.354          80.915 

Outros 7.839             6.190             9.528             8.697 

189.734 165.336 204.381 171.813

Não Circulante

Adiantamentos à Eletropar 1.456 1.456             1.456 1.456

FGTS - Conta-Empresa 3.926 3.764             3.926 3.765

Prêmios de seguros                    -                      -            13.171          16.000 

Bens destinados a alienação 12.122          11.107          12.128          11.113 

Reserva Global de Reversão 9.965                    -               9.965                    -   

Outros 13.228 5.189          13.242 5.193

40.697 21.516 53.888 37.527
Total 230.431 186.852 258.269 209.340

Controladora Consolidado



14 - INVESTIMENTOS 
 
Composição: 

 
 
STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A. 
 
Em conformidade com a política do Governo Federal de atrair capitais privados, com o objetivo de 
incrementar os investimentos no Setor Elétrico, e na forma estabelecida pela Lei nº 10.438/2002, o 
Consórcio AC Transmissão, formado pela Chesf e pela Cia. Técnica de Engenharia Elétrica - Alusa, atual 
Alupar Investimentos S.A., participou do Leilão nº 001/2003-ANEEL para a outorga de concessão de 
linhas de transmissão, vencendo o lote C, correspondente à linha de transmissão de 500 kV, Teresina-
PI/Sobral e Fortaleza-CE, com 546 km de extensão, nos termos do Contrato de Concessão                   
nº 005/2004 ANEEL, firmado em 18 de fevereiro de 2004, com prazo de concessão de 30 (trinta) anos.  

Neste sentido, foi constituída a empresa STN – Sistema de Transmissão Nordeste S.A., em 27/10/2003, 
com o objetivo de construir e operar a referida linha de transmissão, cabendo à Alupar 51% e à Chesf 
49% na participação acionária da STN. O empreendimento foi concluído em dezembro/2005 e a 
operação comercial iniciada em janeiro/2006.  

Ainda no âmbito desta parceria, a Chesf mantém com a STN contratos para operação e manutenção da 
referida linha de transmissão, tendo auferido no referido exercício de 2011 receita pela prestação 
desses serviços no montante de R$ 2.055. A Companhia também registrou, no mesmo período, 
resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 28.314.  
 
Integração Transmissora de Energia S.A.  
 
A Companhia também possui parceria na atividade de transmissão de energia com a empresa 
Integração Transmissora de Energia S.A., constituída em 20/12/2005, com participação de 12% do 
capital, cujo objeto social é a construção, implantação, operação e manutenção do Serviço Público de 
Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional - SIN, composto pela 
linha de transmissão de 500kV Colinas/Serra da Mesa 2, 3º circuito, entradas de linha e instalações 
vinculadas, nos termos do Contrato de Concessão nº 002/2006 – ANEEL, firmado com o Poder 
Concedente, em 27/04/2006, por meio da Aneel, com prazo de concessão de 30 (trinta) anos. A 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

1. Participações societárias

Coligada

      · Energética Águas da Pedra S.A.               75.638                61.286                  75.638              61.286 

Controladas em conjunto 

      · STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A.             195.267              193.244                           -                         -   

      · Integração Transmissora de Energia S.A.               31.692                28.530                           -                         -   

      · Interligação Elétrica do Madeira S.A.             179.878                61.574                           -                         -   

      · ESBR Participações S.A.             554.408              412.001                           -                         -   

      · Manaus Transmissora de Energia S.A.             122.268               (18.187)                           -                         -   

      · Manaus Construtora Ltda.                 6.392                   5.949                           -                         -   

      · TDG - Transmissora Delmiro Gouveia S.A.               15.235                13.018                           -                         -   

      · Norte Energia S.A.             217.672                26.669                           -                         -   

      · Pedra Branca S.A.                 1.737                      158                           -                         -   

      · São Pedro do Lago S.A.                 1.803                      157                           -                         -   

      · Sete Gameleiras S.A.                 1.850                      158                           -                         -   

      · Interligação Elétrica Garanhuns S.A.                     980                          -                             -                         -   

        1.404.820              784.557                  75.638              61.286 

Outras participações                     535                      550                        535                   550 

        1.405.355              785.107                  76.173              61.836 

2. Outros Investimentos

      • Bens e direitos para uso futuro – Estudos e 

         projetos                 2.250                   2.250                    2.250                2.250 

      • Outros                 1.093                   1.089                    1.093                1.089 

                3.343                   3.339                    3.343                3.339 
Total         1.408.698              788.446                  79.516              65.175 

Controladora Consolidado

  



referida empresa possui capital autorizado de R$ 150 milhões, em ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. Os demais participantes da sociedade são: Fundo de Investimentos em Participações 
Brasil Energia – FIP, com 51%, e Eletronorte, com 37%. A sua operação comercial teve início em 
30/05/2008. A Companhia registrou no exercício de 2011 resultado positivo de equivalência patrimonial 
de R$ 3.095. 
 
Energética Águas da Pedra S.A. 
 
Ainda no âmbito dos investimentos a Companhia mantém como coligada na atividade de geração de 
energia a empresa Energética Águas da Pedra S.A., constituída em 03/04/2007, na qual possui 
participação de 24,5%, juntamente com a Eletronorte (24,5%) e a Neoenergia S.A. (51,0%). A referida 
empresa teve origem no Consórcio Aripuanã, ganhador do Leilão nº 004/2006-ANEEL, realizado em 
10/10/2006, relativo à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos com posterior 
outorga de concessão dentro do Ambiente de Contratação Regulada - ACR, para implantação da Usina 
Hidrelétrica Dardanelos - UHE Dardanelos, com investimento de  R$ 738 milhões.  A UHE Dardanelos foi 
implantada no Rio Aripuanã, situado no norte do Estado do Mato Grosso, com potência instalada de 261 
MW e energia assegurada total de 154,9 MW médios, para suprir o município de Aripuanã e, 
posteriormente, o Sistema Interligado Nacional - SIN. As primeiras máquinas entraram em operação 
em 2011, tendo sido comercializados 147 MW médios para o período de 2011 a 2041. O prazo de 
concessão do empreendimento é de 35 (trinta e cinco) anos a partir de 03/07/2007, data da assinatura 
do seu Contrato de Concessão nº 002/2007–MME–UHE DARDANELOS. A Companhia registrou no 
exercício de 2011 resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 18.604. 
 
Interligação Elétrica do Madeira S.A.  
 
A Companhia também participa da empresa, Interligação Elétrica do Madeira S.A., na atividade de 
transmissão, criada a partir do Leilão ANEEL – 007/2008, da qual possui 24,5% do capital social, 
juntamente com as empresas Furnas Centrais Elétricas S.A., com 24,5%, e a CTEEP – Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista, 51%. A referida sociedade, constituída em 18/12/2008, tem 
por objeto a construção, implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia 
elétrica da rede básica do Sistema Interligado Nacional - SIN, especificamente das LT Coletora Porto 
Velho (RO) – Araraquara 2 (SP) número 01, em CC, +/- 600 kV, Estação Retificadora número 02 
CA/CC, 500 kV +/- 600 kV – 3.150 MW, Estação Inversora número 02 CC/CA +/- 600 kV/500 kV – 
2.950 MW e demais obras complementares, nos termos dos Contratos de Concessão nº 13/2009-ANEEL 
e nº 15/2009-ANEEL. A Companhia realizou no exercício de 2011 aportes de capital na coligada no 
montante de R$ 107.432 e registrou resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 10.872. 
 
 
ESBR Participações S.A. 
   
A Companhia possui participação de 20% no capital social da empresa ESBR Participações S.A., 
constituída em 12/02/2009, coligada em conjunto da atividade de geração, juntamente com as 
empresas Suez Energy South America Participações Ltda., 50,1%, Eletrosul Centrais Elétricas S.A., 
20%, e a Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A., 9,9%. A ESBR Participações S.A. 
passou a deter a totalidade das ações da empresa Energia Sustentável do Brasil S.A., a partir de 
maio/2009. A Companhia associou-se às empresas mencionadas para participar do Leilão nº 005/2008-
ANEEL, que deu origem à empresa Energia Sustentável do Brasil S.A. com o objetivo de obter a 
concessão e a comercialização da energia proveniente da Usina Hidrelétrica Jirau – UHE Jirau -, no Rio 
Madeira, município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, com potência a ser instalada mínima 
de 3.750 MW, e entrada em operação prevista para 2013. O prazo de concessão do empreendimento é 
de 35 (trinta e cinco) anos a partir  de  13/08/2008, data  da  assinatura  do  seu  Contrato de 
Concessão nº 002/2008 – MME-UHE JIRAU. A Companhia realizou no exercício de 2011 aporte de capital 
nesta coligada no montante de R$ 142.800 e registrou resultado negativo de equivalência patrimonial 
líquido de outros resultados abrangentes  no montante de R$ 393. 
 
Manaus Transmissora de Energia S.A. 
 
Empresa criada a partir do Consórcio Amazonas e constituída em 22/04/2008 para a implantação das 
linhas de transmissão de 500 kV Oriximiná (PA) – Itacoatiara (AM), com extensão aproximada de 374 
km, e Itacoatiara (AM) – Cariri (AM), com 212 km de extensão aproximada; construção da subestação 
Silves (antes denominada Itacoatiara) em 500/138 kV (150 MVA) e da subestação Lechuga (antes 
denominada Cariri) em 500/230 kV (1.800 MVA), conforme Contrato de Concessão nº 010/2008 – 
ANEEL, com prazo de concessão de 30 (trinta) anos, a partir de 16/10/2008, data da assinatura do 
contrato. A Companhia possui participação de 19,5% no capital social da referida empresa, juntamente 
com as empresas Abengoa Holding, da Espanha, com 50,5%, e a Eletronorte, com 30%. O investimento 
total orçado é de R$ 1.421 milhões, com início de operação previsto para maio/2012. A Companhia 
registrou, no exercício de 2011, receita pela prestação de serviços num montante de R$ 1.722, 



oriundos de contratos firmados com a referida empresa. No mesmo período a Chesf realizou aporte de 
capital nessa controlada no montante de R$ 148.029 e registrou resultados negativos de equivalência 
patrimonial líquido, de outros resultados abrangentes, no montante de R$ 7.574. 
 
Manaus Construtora Ltda. 
 
Em 30 de janeiro de 2009, foi constituída a empresa Manaus Construtora Ltda., da qual a Companhia é 
sócia com 19,5%, em conjunto com a Abengoa Holding, com 50,5%, e a Eletronorte, com 30%. Essa 
empresa tem como objetivo a construção, montagem e fornecimento de materiais, mão de obra e 
equipamentos para a linha de transmissão 500 kV Oriximiná/Cariri CD, a subestação Silves (antes 
denominada Itacoatiara) de 500/138 kV e a subestação Lechuga (antes denominada Cariri) de 500/230 
kV, entradas de linha e instalações vinculadas, bem como as demais instalações necessárias às funções 
de medição, supervisão, proteção, comando, controle e telecomunicação, a ser integrada à Rede Básica 
do Sistema Interligado Nacional. A Companhia registrou no exercício de 2011 resultado positivo de 
equivalência patrimonial de R$ 8.875. 
 
TDG – Transmissora Delmiro Gouveia S.A. 
 
A Companhia participou do Consórcio Nordeste de Transmissão de Energia, vencedor do Lote C do 
Leilão nº 005/2009, promovido pela Aneel, em 27 de novembro de 2009, objetivando a construção, 
implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica da Rede Básica 
do Sistema Interligado Nacional, especificamente da linha de transmissão São Luiz II – São Luiz III, em 
230 kV, localizada no estado do Maranhão, das subestações Pecém II, em 500 kV, e Aquiraz II, em 230 
kV, localizadas no estado do Ceará. A partir desse consórcio, em 12 de janeiro de 2010, foi constituída 
a empresa TDG – Transmissora Delmiro Gouveia S.A., com sede na cidade do Recife, capital do estado 
de Pernambuco, da qual a Chesf participa com 49% e a ATP Engenharia Ltda. com 51%. O prazo de 
concessão do empreendimento é de 30 anos, a partir de 12 de julho de 2010, data da assinatura do 
Contrato de Concessão nº 004/2010 ANEEL, com investimento previsto de R$ 240 milhões. A 
Companhia registrou no exercício de 2011 resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 2.217. 
 
Norte Energia S.A. 
 
A Companhia possui investimento na empresa Norte Energia S.A. constituída em 21/07/2010, a partir 
do Consórcio Norte Energia, vencedor do Leilão nº 006/2009-ANEEL, cujo objeto foi a concessão e a 
comercialização da energia proveniente da Usina Hidrelétrica Belo Monte, da qual a Chesf participa com 
15,00%, juntamente com a Eletrobras, 15,00%; Eletronorte, 19,98%; Fundação Petrobras de 
Seguridade Social – Petros, 10,00%; J. Malucelli Energia S.A., 0,25%; Vale S.A., 9,00%; Caixa FIP 
Cevix, 5,00%; Sinobras - Siderúrgica Norte Brasil S.A, 1,00%; Fundação dos Economiários Federais - 
Funcef, 5,00%, Belo Monte Participações S.A., 10,00%; e Amazônia Energia Participações S.A., 9,77%. 
A UHE Belo Monte será instalada no Rio Xingu, no município de Vitória do Xingu, no Pará. A capacidade 
mínima a ser instalada é de 11.233,1 MW, garantia física de 4.571 MW médios e reservatório com área 
de 516 quilômetros quadrados, com prazo de concessão de 35 (trinta e cinco) anos, a partir de 26 de 
agosto de 2010. A Companhia realizou no exercício de 2011 aporte de capital nessa empresa no 
montante de R$ 192.000 e registrou resultado negativo de equivalência patrimonial de R$ 997. 
 
Pedra Branca, São Pedro do Lago e Sete Gameleiras 
 
A Companhia é participante das empresas Pedra Branca S.A., São Pedro do Lago S.A. e Sete Gameleiras 
S.A, constituídas em 07/10/2010, a partir dos consórcios Pedra Branca, São Pedro do Lago e Sete 
Gameleiras, vencedores do Leilão ANEEL nº 007/2010, cujo objeto foi a contratação, no ambiente 
regulado, de energia de fontes alternativas de geração, na modalidade por disponibilidade de energia,  
com entrada em operação comercial prevista para janeiro de 2013 e prazo de duração de trinta e cinco 
anos, proveniente de três parques eólicos localizados na região nordeste – EOL Pedra Branca, EOL São 
Pedro do Lago e EOL Sete Gameleiras -, formados pela Chesf, com participação de 49%, e Brennand 
Energia, com 51%, e capacidade para gerar 30,0 MW, cada. A Companhia realizou no exercício de 2011 
aportes no capital dessas SPEs, nos valores de R$ 1.758, R$ 1.790 e R$ 1.850, respectivamente. 
Também registrou equivalência patrimonial negativa de R$ 179, R$ 144 e R$ 158, respectivamente. 
 
 
Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A. 
 
A Companhia participou do Consórcio Extremoz, vencedor do Lote A do Leilão nº 001/2011, promovido 
pela Aneel, em 10 de junho de 2011, objetivando a construção, montagem, operação e manutenção de 
instalações de transmissão de energia elétrica da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, 
especificamente a LT Ceará Mirim – João Câmara II, CS, em 500 kV, com 64 km; LT Ceará Mirim – 
Campina Grande III, CS, em 500 kV, com 201 km; LT Ceará Mirim – Extremoz II, CS, em 230 kV, com 
26 km; LT Campina Grande III – Campina Grande II, CS, em 230 kV, com 8,5 km; SE João Câmara II, 



500 kV; SE Campina Grande III, 500/230 kV; SE Ceará Mirim, 500/230 kV, e instalação de 
transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada – ICG, banco 
de transformadores 500/138 kV na SE João Câmara II. A partir desse consórcio, em 07/07/2011, foi 
constituída a empresa Extremoz Transmissora do Nordeste – ETN S.A. composta pela Chesf, com 
participação de 49% e pela CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista com 51%. 
O prazo de concessão do empreendimento é de 30 anos para as instalações de transmissão que 
comporão a Rede Básica do SIN e de 18 anos para as instalações de transmissão de interesse 
exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada – ICG, contados a partir de 13 de 
outubro de 2011, conforme Contrato de Concessão nº 008/2011 ANEEL. 
 
Interligação Elétrica Garanhuns S.A. 
 
A partir do Consórcio Garanhuns, vencedor do Lote L do Leilão nº 004/2011, promovido pela Aneel, em 
02 de setembro de 2011, objetivando a construção, montagem, operação e manutenção de instalações 
de transmissão de energia elétrica da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, especificamente LT 
Luis Gonzaga – Garanhuns, em 500 kV, com 224 km; LT Garanhuns – Campina Grande III, em 500 kV, 
com 190 km; LT Garanhuns – Pau Ferro, em 500 kV, com 239 km; LT Garanhuns – Angelim I, em 230 
kV, com 13 Km; SE Garanhuns, 500/230 kV; SE Pau Ferro, 500/230 kV, foi constituída a empresa 
Interligação Elétrica Garanhuns S.A., em 22/09/2011, composta pela Chesf com participação de 49% e 
pela CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista com 51%. O prazo de concessão 
do empreendimento é de 30 anos, cuja homologação e adjudicação foi publicada em 06/10/2011. A 
Companhia realizou, no exercício de 2011, aporte de capital nessa SPE no montante de R$ 980. 
 
Eólicas Junco I, Junco II, Caiçara I e Caiçara II. 
 
A Companhia, em consórcio com a empresa francesa Voltalia, venceu o Leilão nº 007/2011, promovido 
pela Aneel, em 20 de dezembro de 2011, cujo objeto foi a compra de energia proveniente de novos 
empreendimentos de geração eólica. As usinas são Junco I e II, de 30 MW, cada, e Caiçara I e II, de 
30 MW e 21 MW, respectivamente. As usinas eólicas serão construídas no município de Jijoca de 
Jericoacoara, no Estado do Ceará e totalizarão 111,6 MW de potência instalada, com um investimento 
da ordem de R$ 370 milhões, tendo a entrada em operação prevista para até janeiro de 2016. A 
participação da Companhia nesses quatro projetos eólicos será de 49% e 51% da empresa francesa 
Voltalia, por meio de SPEs em fase de constituição. 
 
 
Equivalência Patrimonial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado Outros

até Equivalência Resultados

30/11/2011 Patrimonial Abrangentes

Coligada

Energética Águas da Pedra S.A.              24,5            75.638           308.726          75.935           18.604                   -   

Controladas em conjunto 

STN – Sistema de Transmissão Nordeste S.A.              49,0          195.267           398.504          57.784           28.314                   -   

Integração Transmissora de Energia S.A              12,0            31.692           264.102          25.792             3.095                   -   

Interligação Elétrica do Madeira S.A.              24,5          179.878           734.196          44.376           10.872                   -   

ESBR Participações S.A.              20,0          554.408         2.772.041        (18.230)           (3.646)              3.253 

Manaus Transmissora de Energia S.A.              19,5          122.268           627.014        (41.231)           (8.040)                 466 

Manaus Construtora Ltda.              19,5              6.392             32.782          45.513             8.875                   -   

TDG -Transmissora Delmiro Gouveia S.A.              49,0            15.235             31.092            4.524             2.217                   -   

Norte Energia S.A.              15,0          217.672         1.451.146          (6.647)              (997)                   -   

Pedra Branca S.A.              49,0              1.737               3.544             (365)              (179)                   -   

São Pedro do Lago S.A.              49,0              1.803               3.679             (294)              (144)                   -   

Sete Gameleiras S.A.              49,0              1.850               3.776             (322)              (158)                   -   

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.              49,0                980               2.000                -                    -                     -   

Participação 
(%)

Coligada  e controladas em conjunto Investimento
Patrimônio 
Líquido



 
 Demonstração da Movimentação dos Investimentos 
 

 
 

Outros

Resultados

Abrangentes

Coligada

Energética Águas da Pedra S.A.                 61.286                          -                      18.604                       -                   (4.252)                  75.638 

Controladas em  conjunto 

STN – Sistema de Transmissão Nordeste S.A.               193.244                          -                      28.314                       -                 (26.291)                195.267 

Integração Transmissora de Energia S.A.                 28.530                          -                        3.095                       -                          67                  31.692 

Interligação Elétrica do Madeira S.A.                 61.574                107.432                    10.872                       -                           -                  179.878 

ESBR Participações S.A.               412.001                142.800                    (3.646)                 3.253                         -                  554.408 

Manaus Transmissora de Energia S.A.               (18.187)                148.029                    (8.040)                    466                         -                  122.268 

Manaus Construtora Ltda.                   5.949                          -                        8.875                       -                   (8.432)                    6.392 

TDG -Transmissora Delmiro Gouveia S.A.                 13.018                          -                        2.217                       -                           -                    15.235 

Norte Energia S.A.                 26.669                192.000                       (997)                       -                           -                  217.672 

Pedra Branca S.A.                      158                    1.758                       (179)                       -                           -                      1.737 

São Pedro do Lago S.A.                      157                    1.790                       (144)                       -                           -                      1.803 

Sete Gameleiras S.A.                      158                    1.850                       (158)                       -                           -                      1.850 

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.                        -                         980                           -                         -                           -                         980 

TOTAL               784.557                596.639                    58.813                 3.719               (38.908)             1.404.820 

Coligada e controladas em conjunto 31/12/2010
Aumento de 

Capital

Equivalência 

Patrimonial
Dividendos 31/12/2011



Resumo das Demonstrações Financeiras das Empresas Coligada e Controladas em Conjunto  
 

BALANÇO PATRIMONIAL 

 
Obs.: Data-base das demonstrações conforme nota 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STN        157.937        520.576                     847         679.360          29.101        251.755              398.504         679.360          151.915        520.798                         3.847          676.560          24.820        257.365            394.375         676.560 

Integração 

Transmissora de 

Energia        103.176        515.519                        -           618.695          47.025        307.568              264.102         618.695            86.710        532.988                                -            619.698          46.195        335.749            237.754         619.698 

TDG          32.253           73.763                     110         106.126          68.735            6.299                31.092         106.126               1.730          24.797                            104            26.631                  62                    -                26.569           26.631 

Norte Energia        407.209           34.448         2.468.397      2.910.054    1.313.891        145.017          1.451.146      2.910.054            81.512          27.880                    202.871          312.263        147.076                    -              165.187         312.263 

Pedra Branca             1.099                   14               23.364           24.477          20.929                    4                  3.544           24.477                  264                    -                                 74                  338                  15                    -                      323                 338 

São Pedro do Lago                919                   18               24.367           25.304          21.625                   -                    3.679           25.304                  245                    -                                 93                  338                  16                    -                      322                 338 

Sete Gameleiras             1.011                   14               26.418           27.443          23.667                   -                    3.776           27.443                  254                    -                                 86                  340                  16                    -                      324                 340 
Interligação Elétrica 

Garanhuns S.A.             2.000                    -                          -                2.000                   -                     -                    2.000              2.000                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Total     2.067.369     4.396.988       11.966.326   18.430.683    3.882.188    7.915.893          6.632.602   18.430.683       1.474.401     2.668.389                 6.281.481    10.424.271     1.724.350     5.376.352         3.323.569   10.424.271 

Energética Águas da 

Pedra

ESBR Participações

Interligação Elétrica do 

Madeira

Manaus Transmissora

          33.221 

Imobilizado, 

Intangível e 

Investimentos

Patrimônio 

Líquido
Imobilizado, 

Intangível e 

Investimentos

Patrimônio 

Líquido

        714.067 

         83.762                    -                          -             83.762          50.980                   -                  32.782           83.762            33.221                    -   

        620.838 

       100.693 

                               -              33.221             2.714                    -                30.507 

                           284          620.838        364.455             5.062            251.321          27.922              734.196      1.631.857            19.641 

                               -            714.067        779.801           27.532             (93.266)

       600.913 

         14.403              627.014      1.458.004            53.796        660.271 

      1.020.957        299.345 

        795.606        481.867              308.726         861.289            24.156                    770.053          795.606          39.148        506.311            250.147             1.397 

       320.032     4.244.333         2.060.006      6.624.371    6.681.058          2.772.041   10.002.312                 5.304.069       6.624.371 

2010

Ativo Passivo Ativo Passivo

Circulante

Não Circulante

Total Circulante
Não 

Circulante
Total Circulante

Não Circulante

Total Circulante
Não 

Circulante
Total

Outros Outros

      549.213 

Manaus Construtora

       154.030     1.477.496                     331      1.631.857       869.739 

    1.357.311                        -        1.458.004       816.587 

  10.002.312 

Empresas

2011

         62.431             1.723             797.135         861.289          70.696 

       960.849        416.106         8.625.357 



 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

 
 

 
 

Obs.: Data-base das demonstrações conforme nota 5. 
 
 
 

Empresas

Receita 

Operacional 

Líquida

Despesa 

Operacional

Resultado do 

Serviço

Resultado 

Financeiro

Resultado 

Operacional

I.Renda e 

Cont. Social

Incentivos 

Fiscais

Resultado do 

Exercício

Receita 

Operacional 

Líquida

Despesa 

Operacional

Resultado do 

Serviço

Resultado 

Financeiro

Resultado 

Operacional

I.Renda e 

Cont. Social

Incentivos 

Fiscais

Resultado do 

Exercício

Energética Águas da 

Pedra        155.416         (61.819)               93.597          (12.666)          80.931           (4.996)                         -             75.935                      -             (1.920)                       (1.920)                   (88)           (2.008)                660                        -              (1.348)

ESBR Participações                  87         (32.095)             (32.008)              4.445        (27.563)            9.333                         -            (18.230)                      -           (31.588)                     (31.588)               3.238         (28.350)           13.592                        -            (14.758)

STN        114.658         (17.012)               97.646          (27.524)          70.122        (21.399)                  9.061           57.784          124.521         (21.570)                    102.951           (24.098)          78.853         (20.743)                 9.769           67.879 

Integração 

Transmissora de 

Energia          68.616         (10.342)               58.274          (26.146)          32.128        (10.746)                  4.410           25.792            73.600         (13.953)                       59.647           (30.061)          29.586         (11.422)                 5.540           23.704 

Interligação Elétrica do 

Madeira        875.174       (807.938)               67.236                     -            67.236        (22.860)                         -             44.376          508.244      (495.467)                       12.777                     (3)          12.774           (4.344)                        -                8.430 

Manaus Transmissora        695.086       (678.888)               16.198          (72.946)        (56.748)          15.517                         -            (41.231)          416.562      (403.951)                       12.611           (82.351)         (69.740)           23.683                        -            (46.057)

Manaus Construtora          73.715         (21.024)               52.691                 997          53.688           (8.175)                         -             45.513            44.955         (10.194)                       34.761               1.149          35.910           (5.404)                        -             30.506 

TDG          73.763         (71.062)                 2.701              4.153            6.854           (2.330)                         -                4.524                      -                (688)                           (688)                  156              (532)                    -                          -                 (532)

Norte Energia                    -           (46.676)             (46.676)           37.645          (9.031)            2.384                         -              (6.647)                      -             (7.245)                       (7.245)               3.878           (3.367)             1.144                        -              (2.223)

Pedra Branca                    -                 (410)                   (410)                   61              (349)                (16)                         -                 (365)                      -                     (7)                               (7)                     (1)                   (8)                    -                          -                      (8)

São Pedro do Lago                    -                 (338)                   (338)                   59              (279)                (15)                         -                 (294)                      -                     (9)                               (9)                      -                     (9)                    -                          -                      (9)

Sete Gameleiras                    -                 (371)                   (371)                   65              (306)                (16)                         -                 (322)                      -                     (7)                               (7)                      -                     (7)                    -                          -                      (7)
Total     2.056.515   (1.747.975)             308.540          (91.857)       216.683        (43.319)                13.471         186.835       1.167.882      (986.599)                    181.283        (128.181)          53.102           (2.834)              15.309           65.577 

2011 2010



15 – IMOBILIZADO 
 
a) Imobilizado segregado por natureza e atividade 

                        
 

 
 

 
  
 

A administração da Companhia avaliou em 31 de dezembro de 2011 e fará anualmente, ou sempre 
que alguma circunstância assim determinar, a recuperabilidade dos ativos de longa duração, 
principalmente o Imobilizado mantido e utilizado nas suas operações, com o objetivo de identificar 
eventuais deteriorações desses ativos ou grupos de ativos, que levem à sua não recuperação plena, 
em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – redução ao valor recuperável de ativos 
(IAS 36).  

No processo de avaliação são identificadas as circunstâncias que possam exigir a aplicação de testes 
de recuperabilidade dos ativos a fim de ser determinado o montante de eventuais perdas, tomando 
como unidade geradora de caixa o conjunto de seus ativos por segmento (geração e transmissão), 
dada as características operacionais de gestão e operação da Companhia. 

 
O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em 
uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados a valor 
presente pela taxa de desconto que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no 
tempo e os riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi 
ajustada. 

Se o montante recuperável de um ativo, ou unidade geradora de caixa, calculado for menor que seu 
valor contábil, o valor contábil do ativo, ou unidade geradora de caixa, é reduzido ao seu valor 
recuperável, com a perda por redução ao valor recuperável reconhecida no resultado. 

31/12/2010

Taxas médias 

anuais de 

depreciação       

(%)

Custo
Depreciação 

acumulada

(-) Obrigações 

vinculadas à 

Concessão

Valor Líquido Valor líquido

Em serviço

Geração 2,36%  18.020.392   (7.970.258)            (89.930)        9.960.204     9.986.324 

Administração 7,46%     1.208.721      (659.315)            (32.712)           516.694        521.453 

 19.229.113   (8.629.573)          (122.642)     10.476.898   10.507.777 

Em curso

Geração        564.568                    -                         -             564.568        409.324 

Administração        132.401                    -                         -             132.401           91.759 

       696.969                    -                         -             696.969        501.083 

 19.926.082   (8.629.573)          (122.642)     11.173.867   11.008.860 

Controladora

31/12/2011

31/12/2010

Taxas médias 

anuais de 

depreciação    

(%)

Custo
Depreciação 

acumulada

(-) Obrigações 

vinculadas à 

Concessão

Valor Líquido
Valor 

Líquido

Em serviço

Geração 2,36%  18.020.500   (7.970.272)            (89.930)        9.960.298     9.986.324 

Administração 7,46%     1.209.552      (659.379)            (32.712)           517.461        521.776 

 19.230.052   (8.629.651)          (122.642)     10.477.759   10.508.100 

Em curso

Geração     2.652.686                    -                         -          2.652.686     1.482.628 

Administração        133.076                    -                         -             133.076           91.810 

    2.785.762                    -                         -          2.785.762     1.574.438 

 22.015.814   (8.629.651)          (122.642)     13.263.521   12.082.538 

Consolidado

31/12/2011



A administração da Companhia, amparada em seus contratos de concessão e em opinião de 
consultor jurídico independente, considerou a reversão do ativo líquido residual ao final da concessão 
do serviço público de energia elétrica, tomando por base o valor contábil. Considerou, também, a 
depreciação levando em consideração o tempo de vida útil dos bens e não o prazo da concessão, 
tendo em vista a condição de indenização prevista nos contratos. 

A Companhia apesar de não apresentar indicativo de impairment, realizou o teste de 
recuperabilidade de seus ativos em serviço em 31/12/2011, por meio de fluxos de caixa 
descontados, e não identificou nenhuma redução do valor recuperável desses ativos. 

Os custos de financiamentos e empréstimos atribuídos à aquisição, construção ou produção, estão 
incluídos no custo do imobilizado em curso até a data em que estiverem prontos para o uso 
pretendido, conforme disposições da Deliberação CVM nº 577, de 05/06/2009, que aprovou o CPC 20 
– Custos de Empréstimos (IAS 23). 
 
 
b) Movimentação do Imobilizado 

 
 
 

 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Adições Baixas Transferências Transf. serviço 31/12/2011

Em serviço        18.863.819                    -           (13.431)                1.655           377.070   19.229.113 

Depreciação        (8.228.483)      (410.850)             9.776                    (16)                       -     (8.629.573)

Subtotal        10.635.336      (410.850)           (3.655)                1.639           377.070   10.599.540 

Em curso             501.083        573.562              (533)                    (73)         (377.070)        696.969 

Total        11.136.419        162.712           (4.188)                1.566                       -     11.296.509 

Obrigações vinculadas à 

Concessão            (127.559)             4.917                    -                         -                         -         (122.642)
Total        11.008.860        167.629           (4.188)                1.566                       -     11.173.867 

Controladora31/12/2010

Descrição Adições Baixas Transferências Transf. serviço 31/12/2011

Em serviço        18.864.158                192         (13.444)                1.413           377.733   19.230.052 

Depreciação        (8.228.499)      (410.912)             9.776                    (16)                       -     (8.629.651)

Subtotal        10.635.659      (410.720)           (3.668)                1.397           377.733   10.600.401 

Em curso          1.574.438     1.589.628              (542)                    (29)         (377.733)     2.785.762 

Total        12.210.097     1.178.908           (4.210)                1.368                       -     13.386.163 
Obrigações vinculadas à 

Concessão            (127.559)             4.917                    -                         -                         -         (122.642)
Total        12.082.538     1.183.825           (4.210)                1.368                       -     13.263.521 

Consolidado31/12/2010



c) Taxas anuais de depreciação 

A Companhia calcula e contabiliza as quotas de depreciação com aplicação das taxas estabelecidas 
pela Resolução ANEEL nº 367, de 02/06/2009, para as Unidades de Cadastro definidas pela Portaria 
ANEEL nº 815, de 30/11/1994, esta vigente até 31/12/2011, conforme Resolução Normativa ANEEL 
nº 422, de 07/12/2010.  

As principais taxas anuais de depreciação, por atividade, são as seguintes: 

 
 

 
d) Encargos financeiros 

 
 
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27 (IAS 16), parte dos encargos financeiros foram 
transferidos para o Ativo Imobilizado em curso, conforme demonstrado a seguir: 
 

 
 
 
e) Obrigações vinculadas à Concessão 
  

 
Composição: 

 
 

As participações da União referem-se a recursos recebidos do Governo Federal e aplicados em obras 
de geração e administração de energia elétrica. 

Em virtude de sua natureza, as contas registradas neste grupamento estão sendo apresentadas 
como redutoras do Imobilizado, pois não representam obrigações financeiras efetivas, não devendo, 
desta forma, ser incluídas como exigibilidades para fins de determinação de indicadores econômico-
financeiros.  

De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto Federal no 41.019/1957, os bens e instalações 
utilizados na produção, transmissão, distribuição e comercialização, são vinculados a estes serviços, 

Taxas anuais de 

depreciação (%)

Geração

Comporta 3,3

Reservatório 2,0

Casa de força 2,0

Gerador 3,3

Painel – Comando e Medição 3,0

Turbina hidráulica 2,5

Ponte rolante, guindaste e pórtico 3,3

Turbina a gás 5,0

Administração central

Equipamentos gerais 10,0

Veículos 20,0

31/12/2010 31/12/2010

Geração Geração Geração Geração

Encargos financeiros totais 30.130 26.778 141.681 70.248

(-) Transferência para o imobil izado em curso 100 10 (108.113) (43.137)

Efeito líquido no resultado 30.230 26.788 33.568 27.111

31/12/2011

Consolidado

31/12/2011

Controladora

31/12/2011 31/12/2010

Participações da União          92.557              92.557 

         36.855              37.235 

               605                   226 

          (7.375)              (2.459)
       122.642           127.559 

Doações e subvenções para investimentos

Reversões e Amortizações

Pesquisa e Desenvolvimento

Controladora e Consolidado



não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e 
expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução ANEEL no 20/1999 regulamenta a 
desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo 
autorização prévia para a desvinculação de bens inservíveis à Concessão, quando destinados a 
alienação, determinando que o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada, 
para aplicação na Concessão. A Companhia não identifica, em suas operações, bens de valores 
relevantes considerados inservíveis. 

16 – INTANGÍVEL 
 
• Intangível segregado por natureza e atividade 

 
 

 
 

• Movimentação do Intangível 

 

 
 

 

31/12/2010

Taxas médias 

anuais de 

amortização (%)

Custo
Amortização 

acumulada
Valor líquido Valor líquido

Em serviço

Geração 20,00%              -                      -                          -                   199 

Administração 20,00%     49.152         (35.442)               13.710           23.295 

    49.152         (35.442)               13.710           23.494 

Em curso

Geração              -                      -                          -                     21 

Administração     15.856                    -                 15.856             8.585 

    15.856                    -                 15.856             8.606 
    65.008         (35.442)               29.566           32.100 

31/12/2011

Controladora

31/12/2010

Taxas médias 

anuais de 

amortização (%)

Custo
Amortização 

acumulada
Valor líquido Valor líquido

Em serviço

Geração 20,00%              -                      -                          -                   199 

Administração 20,00%     49.775         (35.569)               14.206           23.944 

    49.775         (35.569)               14.206           24.143 

Em curso

Geração     41.641                    -                 41.641           17.954 

Administração     16.277                    -                 16.277             9.699 

    57.918                    -                 57.918           27.653 
 107.693         (35.569)               72.124           51.796 

31/12/2011

Consolidado

Descrição 31/12/2010 Adições Baixas Transf. serviço 31/12/2011

Em serviço                  49.080              -                         72           49.152 

Amortização                (25.586)     (9.822)                    -                       (34)         (35.442)

Subtotal                  23.494     (9.822)                    -                         38           13.710 

Em curso                    8.606       7.250                    -                          -             15.856 
Total                  32.100     (2.572)                    -                         38           29.566 

Controladora



 
 

17 - FORNECEDORES 
  

 O saldo da conta Fornecedores apresenta a seguinte composição: 
 

 
 

 

18 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  
 
a) Composição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 31/12/2010 Adições Baixas Transf. Serviço 31/12/2011

Em serviço                  49.746          377               (611)                     263           49.775 

Amortização                (25.603)     (9.903)                    -                       (63)         (35.569)

Subtotal                  24.143     (9.526)               (611)                     200           14.206 

Em curso                  27.653     30.543               (116)                   (162)           57.918 
Total                  51.796     21.017               (727)                       38           72.124 

Consolidado

                                                                                                                                             31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

Materiais e serviços        276.659        187.091        468.545        277.657 

Encargos de uso da rede elétrica:

 Eletronorte             8.760             8.489             8.785             8.489 

 Eletrosul             7.835             6.614             7.835             6.614 

 Furnas          14.708          13.346          14.734          13.346 

 CTEEP          11.892          10.793          11.892          10.793 

 Cemig                    -               3.411                    -               3.411 

 Outros          50.934          38.848          50.767          38.848 
Total         370.788        268.592        562.558        359.158 

Controladora Consolidado

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

Tri butos  a  re col he r 220.996 301.749 231.765 310.962

220.996 301.749 231.765 310.962

Não Circulante

Tri butos  a  re col he r 13.443 10.282 26.300 18.058

Pa s s i vos  fi s ca i s  d i fe ri dos 67.670 44.677 83.716 57.090

81.113 54.959 110.016 75.148

302.109 356.708 341.781 386.110

Controladora Consolidado



 
b) Tributos a recolher 
 
A Companhia apresenta nos Passivos Circulante e Não Circulante tributos e contribuições a pagar 
assim distribuídos: 
 

 
 

c) Passivos fiscais diferidos 
 
• Imposto de renda pessoa jurídica e Contribuição social sobre o lucro líquido 
 
A Companhia mantém reconhecidos integralmente em seu Passivo Não Circulante, nos termos dos 
Pronunciamentos Técnicos CPC 26 (IAS 1) e 32 (IAS 12), aprovados pelas Deliberações CVM nos 595 
e 599, ambas de 15/09/2009, passivos diferidos, no valor de R$ 67.670, resultantes de diferenças 
temporárias conforme distribuição a seguir: 
 

 
                                                                          
Tais efeitos tributários contemplam a aplicação das alíquotas de 9% para a Contribuição social e 
6,25% para o Imposto de renda dos ajustes e reclassificações da adoção dos novos pronunciamentos 
contábeis, tendo em vista que influirão no cálculo do incentivo fiscal. 
Os débitos fiscais relativos ao Imposto de renda da pessoa jurídica e à Contribuição social sobre o 
lucro líquido, provenientes de diferenças temporárias – Desreconhecimento de ativos e passivos 
regulatórios, ajustes iniciais decorrentes do CPC 33 (IAS 19) e da ICPC 01 (IFRIC 12) - registrados 
integralmente no Passivo Não Circulante, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 26 (IAS 
1), serão realizados de acordo com a liquidação dos ativos e passivos regulatórios, pela 
movimentação dos benefícios pós-emprego decorrentes da adoção do CPC 33 (IAS 19) e pela 
movimentação dos ativos financeiros decorrentes da adoção da ICPC 01 (IFRIC 12), 
respectivamente.  
 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

 IRPJ 15.264 78.724 19.069 81.432

 CSLL 76.640 121.908 79.558 124.235

 Cofins 33.482 31.975 33.656 32.151

 ICMS 12.213 10.537 11.366 12.066

 INSS 17.417 18.531 18.224 19.195

 PIS/Pasep 7.268 6.941 7.419 6.979

 IRRF 43.923 20.123 44.184 20.421

 FGTS 5.071 5.006 5.132 5.044

 Outros 9.718 8.004 13.157 9.439

220.996 301.749 231.765 310.962

Não Circulante

 IRPJ                         -                      -   7.934 5.464

 CSLL                         -                      -   2.857 1.967

    ICMS diferido 13.443 10.282 15.508 10.282

 Outros                         -                      -   1 345

13.443 10.282 26.300 18.058
234.439 312.031 258.065 329.020

Controladora Consolidado

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Diferenças temporárias

Des reconhecimento de ativos  e pass ivos  

regulatórios                    -                6.241                    -                6.241 

Ajustes  inicia is  decorrentes  do CPC 33          296.071          174.836          296.071          174.836 

Ajustes  inicia is  decorrentes  da  ICPC 01          147.665          111.890          192.346          148.399 

         443.736          292.967          488.417          329.476 

Débitos Fiscais

Impos to de renda  s obre di ferenças  

temporárias            27.734            18.310            38.047            27.438 

Contribuição socia l  s obre di ferenças  

temporárias            39.936            26.367            45.669            29.652 

Não Circulante            67.670            44.677            83.716            57.090 

Controladora Consolidado



 

A programação de realização desses passivos está demonstrada conforme tabela abaixo: 

 

 

 

19 – FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS 
   

As principais informações a respeito dos financiamentos e empréstimos da Companhia estão 
demonstradas a seguir: 

 
a) Composição:      

 

 
 
Do total dos financiamentos e empréstimos obtidos da nossa Controladora, para o montante de      
R$ 127.953 a Companhia vinculou a sua receita própria, suportada por procuração outorgada por 
instrumento público para recebimento direto dos valores vencidos e não pagos, à satisfação da 
Eletrobras, formalizada na assinatura dos contratos. E para o montante de R$ 15.067 a Companhia 
ofereceu Seguro Garantia no valor correspondente a 125% do saldo devedor, previsto para o 
exercício, renovado anualmente, cujo recebimento pela Eletrobras fica condicionado aos efeitos de 
cada contrato, nas condições e até o limite de valor especificado na Apólice de Seguro. 
 
Os financiamentos provenientes da Eletrobras têm como principal fonte os recursos da Reserva 
Global de Reversão – RGR, e como principais destinações a cobertura financeira dos custos diretos 
das obras do sistema de transmissão da Companhia. 
 
O empréstimo com o Banco do Brasil está garantido por meio de compensação e cessão de créditos, 
caso venham a ser exigidos pelo credor.  
 
Os financiamentos e empréstimos junto ao Banco do Nordeste estão garantidos por recebíveis 
representados por duplicatas registradas em cobrança no montante equivalente de 03 a 06 
prestações de amortização do financiamento, mais um fundo de liquidez em conta reserva, a título 
de garantia complementar, equivalente a 03 prestações de amortização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladora Consolidado

(BRGAAP) (BRGAAP e IFRS)

2015                 22.519                      22.519 

Após 2015                 45.151                      61.197 
                67.670                      83.716 

31/12/2010

Não 

Circulante

Principal Encargos Total Principal

Eletrobras            21.267                    -                21.267        121.753 143.020 153.941

Banco do Brasil          249.966             7.561            257.527                    -   257.527 257.133

Banco do Nordeste            48.598             2.307              50.905        340.396 391.301 282.152
Total 319.831 9.868 329.699 462.149 791.848 693.226

Controladora

Total Total
Circulante

31/12/2011



 
b) Composição dos financiamentos e empréstimos por indexador: 

 

 
 

(1) Do total contratado com a Eletrobras, R$ 142.484,  é proveniente de recursos da Reserva Global de Reversão – 
RGR, arrecadados do Setor Elétrico para reinvestimento nele próprio. Deste total, R$ 127.418 (89,43%) estão 
contratados com juros de 5% a.a. e taxa de administração de 2% a.a., e R$ 15.066 (10,57%), com juros de 
5% a.a. e taxa de administração de 1,5% a.a., respectivamente. Estes financiamentos não têm previsão de 
atualização monetária por estarem vinculados à mesma sistemática de correção dos ativos permanentes, 
suspensa por força de lei; 

(2)   Contratos com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., com juros de 10% a.a., e bônus de 2,5%  por pontualidade; 
(3)  Contratos com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., com juros de 4,5% a.a.; 
(4)  Contrato com o Banco do Brasil  S.A., com taxa de juros de 105,7%  da taxa média do CDI; 
(5)  Contrato com a Eletrobras, com taxa de juros de 7,2% a.a..- a variação do IPCA no período foi de 6,5% (5,9%   

no mesmo período do ano anterior). 
 
 
c) O valor principal dos financiamentos e empréstimos a longo prazo, no montante de R$ 462.149          

(R$ 646.514, em 2010), tem seus vencimentos assim programados: 
 

 
 
 
d) Os financiamentos e empréstimos estão sujeitos às seguintes taxas de juros: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indexador R$ % R$ %

    Sem atualização (1) 142.484 17,99 153.366 22,13

    Sem atualização (2) 373.207 47,13 272.240 39,27

    Sem atualização (3) 18.094 2,28 9.912 1,43

    Sem atualização (4) 257.527 32,52 257.133 37,09

    IPCA (5) 536 0,08 575 0,08

Total 791.848 100,00 693.226 100,00

31/12/2011 31/12/2010

31/12/2011 31/12/2010

2012                      -   300.389

2013 67.485 50.976

2014 67.485 50.976

2015 67.398 50.888

2016 67.288 50.778

2017 65.171 50.222

Após 2017 127.322 92.285

Total 462.149 646.514

Mercado 

Interno

(% a.a.)

Taxas Fixas

      31/12/2011    4,50  a 7,50

      31/12/2010    5,00  a 7,50

Taxas Variáveis

      31/12/2011 10,87

      31/12/2010 11,25



 

e) Mutação dos financiamentos e empréstimos:      
 

                                                                                                       

 
f) Composição consolidada dos saldos de financiamentos e empréstimos: 
 

 
 

Destacam-se entre os financiamentos e empréstimos, componentes das demonstrações 
consolidadas, os obtidos pela empresa Energia Sustentável do Brasil S.A., subsidiária da controlada 
em conjunto ESBR Participações S.A., no valor total de R$ 6.570.210, cuja participação da 
Companhia de 20% corresponde a R$ 1.314.042. Tais financiamentos e empréstimos possuem o 
seguinte detalhamento: 

 

 
                                                                                                                                                 

 

Circulante Não Circulante
       120.277            543.169 

                   -              147.210 

         61.729                        -   

                 16                      14 

         43.879             (43.879)

     (179.189)                        -   
         46.712            646.514 

                   -              138.732 

         65.126                        -   

                 26                         7 

       323.104          (323.104)

     (105.269)                        -   
       329.699            462.149 

Moeda nacional

   Ingressos

   Encargos financeiros

   Variações monetária e cambial

   Transferências para o Circulante

Em 31 de dezembro de 2009

   Pagamentos de principal e encargos

   Ingressos

   Encargos financeiros

   Variações monetária e cambial

   Transferências para o Circulante

   Pagamentos de principal e encargos

Em 31 de dezembro de 2011

Em 31 de dezembro de 2010

31/12/2010

Circulante
Não 

Circulante
Total Total

Chesf            329.699      462.149      791.848        693.226 

STN – Sistema de Transmissão Nordeste S.A.                5.654      107.258      112.912        118.961 

Integração Transmissora de Energia S.A.                4.473        32.242        36.715          39.764 

ESBR Participações S.A.                       -    1.314.042  1.314.042        826.716 

Manaus Transmissora de Energia S.A.              98.880                 -          98.880        114.231 

Interligação Elétrica do Madeira S.A.            106.143                 -        106.143          88.937 

Norte Energia S.A.            168.044                 -        168.044          19.692 

TDG–Transmissora Delmiro Gouveia S.A.              33.571                 -          33.571                    -   

São Pedro do Lago S.A.              10.576                 -          10.576                    -   

Sete Gameleiras S.A.              11.575                 -          11.575                    -   

Pedra Branca S.A.              10.227                 -          10.227                    -   
Total            778.842 1.915.691  2.694.533 1.901.527

31/12/2011

Credor / Objeto Moeda Encargos Vencimento 31/12/2011 31/12/2010

BNDES R$ TJLP+2,08% jan/2033 3.292.203 2.080.453

Banco do Brasil R$ TJLP+2,65% jan/2033 923.625 581.899

Caixa Econômica Federal R$ TJLP+2,65% jan/2033 923.625 581.899

Bradesco BBI R$ TJLP+2,65% jan/2033 665.014 418.968

Itaú BBA R$ TJLP+2,65% jan/2033 623.441 392.782

Banco do Nordeste R$ TJLP+2,65% jan/2033 175.491 110.562

6.603.399 4.166.563

Custos de captação         (33.189)             (32.981)
Não Circulante 6.570.210 4.133.582



20 – DEBÊNTURES 
 

 

 
Em setembro de 2011, a controlada em conjunto da Companhia, Interligação Elétrica do Madeira 
S.A., emitiu 420 debêntures, Série Única, no valor unitário de R$ 1 milhão, com taxa de juros de 
106,5% do CDI e vencimento em 15 de setembro de 2012, onde a participação da Companhia de 
24,5% no saldo de R$ 430.580 corresponde a R$ 105.492. Essas debêntures estão previstas para 
ser resgatadas em sua totalidade com recursos provenientes de contratação de financiamento de 
longo prazo com o BNDES. 

 
 
21 – OUTROS PASSIVOS  
 
 

 

 
22 – BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO  
 
 
A Companhia é patrocinadora da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade principal assegurar a 
prestação de benefícios complementares aos concedidos pela Previdência Oficial. 

O regime atuarial da Fachesf é o de capitalização e o Plano originalmente constituído é do tipo 
Benefício Definido (Plano BD). Em 29/06/2001, foram implantados os Planos de Contribuição 
Definida (Plano CD) e de Benefício Saldado (Plano BS), tendo a migração de participantes do Plano 
BD para os novos Planos, encerrada em 19/11/2001, atingindo o percentual de 97,1%. 

A Companhia adota os procedimentos recomendados pelo Pronunciamento Técnico CPC 33 (IAS 19), 
aprovado pela Deliberação CVM nº 600/2009, procedendo à avaliação atuarial dos passivos 
decorrentes dos benefícios pós-emprego. Os critérios e hipóteses adotados nessa avaliação podem 
diferir daqueles adotados pela administração do programa, os quais seguem legislações específicas, 
impedindo, assim, as comparações simples de resultados. 

Tx de Juros Vencimento 31/12/2011 31/12/2010

Debêntures 106,5% CDI 15/9/2012        105.492                    -   

       105.492                    -   

Consolidado

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Circulante

Taxa de fiscalização da Aneel             1.788                959             1.887                959 

Benefícios pós-emprego – contribuição normal             9.317          11.179             9.317          11.179 

Aquisição de imóveis – acampamento             1.493             1.493             1.493             1.493 

Convênio MME             4.210             5.999             4.210             5.999 

Cauções em garantia             3.313             2.293             3.313             2.293 

Acordo Chesf/Senai                759                628                759                628 

Entidade seguradora                  58                300                  58             5.239 

Aquisição da conexão à SE Pirapama II          22.314                    -            22.314                    -   

Folha de pagamento          14.362          13.713          15.710          14.286 

Compensação ambiental          13.640                    -            13.640                    -   

Outros             6.063             2.194          10.591             6.827 

         77.317          38.758          83.292          48.903 

Não Circulante

FGTS Conta-Empresa             3.926             3.764             3.926             3.764 

Eletropar             1.456             1.456             1.456             1.456 

Outros                    -                      -               5.926             6.734 

            5.382             5.220          11.308          11.954 
Total          82.699          43.978          94.600          60.857 

Controladora Consolidado



Em conformidade com as práticas contábeis previstas na Deliberação CVM nº 600/2009, a Companhia 
adota como política contábil o reconhecimento dos ganhos e perdas atuariais, no período em que 
ocorrerem, em outros resultados abrangentes conforme orientações do CPC 33 e IAS 19. 

A seguir, encontra-se o detalhamento dos compromissos referentes aos Planos de Aposentadoria, na 
forma da Deliberação CVM nº 600/2009, na data-base de 31/12/2011. 

 
PLANO PREVIDENCIÁRIO 
 
• Características Básicas 

 
A Fachesf administra em favor dos empregados da Chesf três planos de aposentadoria: o Plano de 
Benefícios, o Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida e o Plano Saldado de Benefícios. 

O Plano de Benefícios, do tipo benefício definido, garante aos participantes um benefício de 100% da 
média dos últimos salários. 

O Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida é um plano onde o participante escolhe o seu 
nível de contribuição e a patrocinadora contribui com um percentual variável da contribuição 
escolhida pelo participante. A acumulação desses recursos é que irá determinar o valor do benefício 
do participante. A Chesf se responsabiliza ainda pelos custos dos benefícios de risco e da 
administração do plano. Este é o único Plano aberto a novas inscrições. 

Os participantes que optaram pela transferência do Plano de Benefícios para o Plano de 
Aposentadoria de Contribuição Definida tiveram a opção de manter no Plano Saldado de Benefícios o 
valor proporcional que haviam acumulado no plano de origem ou transferir o valor presente de tal 
benefício para o Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida. 
 
 
• Política Contábil Adotada pela Entidade no Reconhecimento dos Ganhos e Perdas 

Atuariais.  

A obrigação com benefícios de aposentadoria reconhecida no balanço patrimonial representa o valor 
presente da obrigação com os benefícios definidos, ajustada por ganhos e perdas atuariais e pelo 
custo dos serviços passados, reduzido pelo valor justo dos ativos do plano, conforme previsto no 
Pronunciamento sobre a Contabilização de Benefícios a Empregados. 
 
• Estatísticas sobre os Dados Cadastrais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano BD Plano BS Plano CD Plano BD Plano BS Plano CD

48 2.038 5.298 58 2.262 5.705

58,2 56,3 49,4 57,8 55,6 48,9

32,9 31,3 22,2 32,6 30,5 21,9

3,1 4,5 11,2 2,7 4,6 12,3

8.929,38 1.888,55 8.761,62 9.304,07 9.100,72 7.403,99

4.933 433 550 5.017 297 350

68,7 61,7 61,6 67,9 61,3 61

3.137,50 2.700,47 1.072,42 2.715,32 2.521,07 668,06

1.556 95 164 1.529 91 146

64,7 50,6 49,7 72,9 50,4 48,8

1.109 899 791 958 680,99 575

6.537 2.566 6.012 6.604 2.650 6.201

    3.2. Idade Média 

    3.3. Benefício Médio  em  R$ 

População Total

CARACTERISTICAS ETÁRIAS

    2.1. Participantes Aposentados – nº 

    2.2. Idade Média 

    2.3. Benefício Médio em R$ 

3. Pensionistas

    3.1. Participantes Pensionistas – nº 

    1.2. Idade Média 

    1.3. Serviço Creditado (total)

    1.4. Tempo para Aposentadoria

    1.5. Salário Médio em R$

2. Aposentados

       31/12/2011 31/12/2010

1. Participantes ativos

    1.1. Participantes – nº 



 
 
• Hipóteses Atuariais e Financeiras  

 

 
SEGURO DE VIDA 
 
A Companhia subsidia parte dos prêmios decorrentes de uma apólice de seguro de vida para os 
empregados ativos. Os ex-empregados aposentados, que optaram por permanecer vinculados a essa 
apólice, pagam integralmente o prêmio que é estabelecido de forma coletiva para toda a massa de 
ativos e inativos. Todavia, dadas as características etárias das massas populacionais de ativos e 
inativos, o cálculo atuarial do prêmio segregado atribuível à massa inativa identifica a existência de 
um subsídio pós-emprego indireto pago pela Companhia.  
 
 
• Características da Massa Segurada 

 

 
Com base nas características apresentadas, a Companhia registra em seu passivo não circulante a 
avaliação atuarial para cobertura dos segurados inativos, considerando o total da apólice vigente, 
segregada entre as partes. 
 
Em conformidade com as novas práticas contábeis, a Companhia adota como política contábil o 
reconhecimento dos ganhos e perdas atuariais apurados relativo ao benefício de seguro de vida, no 
período em que ocorrerem, em outros resultados abrangentes, conforme orientações do CPC 33 e 
IAS 19. 

 
 
 
 
 
 

Tábua de Mortalidade Geral

Tábua de Entrada em Invalidez Light F

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 83

Tábua / Taxa de Rotatividade Nula

Taxa de Juros Atuarial 5,39%

Taxa de Inflação Projetada 4,50%

Taxa de Retorno de Curto Prazo 10,13%

Taxa de Crescimento Real de Salários 2,00% a.a.

Fator de Capacidade de Benefícios 1

Fator de Capacidade Salarial 1

Taxa real de evolução de benefícios 0%

% de casados na data de aposentadoria 95%

Diferença de idade entre homens e mulheres 4 anos

AT 2000

31/12/2011 31/12/2010

Participantes ativos

    Número de participantes 3.580 3.717

    Idade média 52,4 52,9

Participantes inativos

    Número de participantes 3.840 4.174

    Idade média 69 67,96

População pós-emprego elegível 5.483 5.367

População efetiva 3.840 4.174

Índice de Adesão (%) 70,03% 77,77%

Prêmio puro calculado/1.000 0,0012334 0,0014248

Prêmio recolhido/1.000 0,0010279 0,0010780



 
 
 
PLANOS DE BENEFÍCIOS EM 31/12/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

ALTERAÇÕES NAS OBRIGAÇÕES

Obrigações com Benefícios Projetados no Início do 

Exercício (a)           2.194.206             757.201      1.025.701           86.369     4.063.478 

Custo do Serviço (b)                   1.560               17.392            28.027             1.007           47.985 

Custo dos Juros (c)              210.893               78.659          114.286             5.132         408.970 

Benefícios pagos/adiantados (d)            (218.040)             (15.470)             (8.278)                    -         (241.788)

Aquisição de quotas – Plano CD (e)                          -                          -            124.197                    -           124.197 

(Ganhos) ou Perdas atuariais (f)              475.180             (62.516)                     -              (9.621)         403.043 

ALTERAÇÕES NOS ATIVOS FINANCEIROS

Valor Justo dos ativos no início do exercício (h)           2.131.948             957.014      1.098.580                    -       4.187.542 

Retorno esperado dos investimentos (i)              220.359             101.420          118.509                    -           440.288 

Contribuições patronais (j)                   5.730                 1.795            51.956                    -             59.481 

Contribuições de participantes (k)                   6.828                     449            53.491                    -             60.768 

Benefícios pagos/adiantados (l)            (218.041)             (15.470)             (8.278)                    -         (241.789)

Ganhos (ou Perdas) Atuariais (m)              261.140             (20.123)                     -                      -           241.017 

Compensação de quotas (n)                          -                          -            (36.208)                    -           (36.208)

Valor justo dos ativos no fim do exercício

(o) = (h) + (i) + (j) + (k) + (l) + (m) + (n)

ESTADO DE COBERTURA NO FINAL DO EXERCÍCIO

(p) = (o) – (g)

Quotas a Compensar – Plano CD (q)                          -                          -                5.883                    -               5.883 

Restrição ao Reconhecimento de Ativos - Regra 58 - 

IAS 19( r)                          -             (249.819)                     -                      -         (249.819)

OBRIGAÇÕES NO FINAL DO EXERCÍCIO            (255.835)                        -                       -           (82.887)       (338.722)
OBRIGAÇÕES NO FINAL DO EXERCÍCIO E CONTRATOS            (289.506)                        -               (9.167)         (82.887)       (381.560)

Obrigações com Benefícios Projetados no Fim do 

Exercício (g) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f)

Exercício de 2011

           (255.835)

          2.407.964         1.025.085      1.278.050                    -       4.711.099 

            249.819             (5.883)         (82.887)

          2.663.799 

        (94.786)

            775.266      1.283.933           82.887     4.805.885 



 
 
 
 
 
 
PLANOS DE BENEFÍCIOS EM 31/12/2010 
 

 

 
CUSTO PERIÓDICO LÍQUIDO 
 

 

 
 
 
 
 
 

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

ALTERAÇÕES NAS OBRIGAÇÕES

Obrigações com Benefícios Projetados no Início do 

Exercício (a)           2.073.473             642.135          622.207           81.922     3.419.737 

Custo do Serviço (b)                   1.490               14.839            15.226                 128           31.683 

Custo dos Juros (c)              197.886               66.118            67.606             7.935         339.545 

Benefícios pagos/adiantados (d)            (202.591)             (12.135)             (9.124)                    -         (223.850)

Aquisição de quotas – Plano CD (e)                          -                          -            329.786                    -           329.786 

(Ganhos) ou Perdas atuariais (f)              123.948               46.244                     -              (3.615)         166.577 

ALTERAÇÕES NOS ATIVOS FINANCEIROS

Valor Justo dos ativos no início do exercício (h)           2.323.390             642.135          622.207                    -       3.587.732 

Retorno esperado dos investimentos (i)              286.465               59.517            79.372                    -           425.354 

Contribuições patronais (j)                   4.855                 1.901            48.195                    -             54.951 

Contribuições de participantes (k)                   6.557                     282            46.896                    -             53.735 

Benefícios pagos/adiantados (l)            (202.591)             (12.135)             (9.124)                    -         (223.850)

Ganhos (ou Perdas) Atuariais (m)            (286.728)             265.315                     -                      -           (21.413)

Compensação de quotas (n)                          -                          -            311.033                    -           311.033 

Valor justo dos ativos no fim do exercício

(o) = (h) + (i) + (j) + (k) + (l) + (m) + (n)

ESTADO DE COBERTURA NO FINAL DO EXERCÍCIO

(p) = (o) – (g)

Quotas a Compensar – Plano CD (q)                          -                          -            (72.878)                    -           (72.878)

OBRIGAÇÕES NO FINAL DO EXERCÍCIO               (62.258)                        -                       -           (86.370)       (148.628)

OBRIGAÇÕES NO FINAL DO EXERCÍCIO E CONTRATOS            (261.607)                        -            (14.714)         (86.370)       (362.691)

Obrigações com Benefícios Projetados no Fim do 

Exercício  (g)= (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f)

Exercício de 2010

 2.194.206             757.201      1.025.701           86.370     4.063.478 

          2.131.948             957.015      1.098.579                    -       4.187.542 

              (62.258)             199.814            72.878         (86.370)         124.064 

      (199.814)

Restrição ao Reconhecimento de Ativos - Regra 58 - 

IAS 19 ( r)                          -             (199.814)                     -                      -   

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

COMPONENTES DO CUSTO PERIÓDICO

Custo do Serviço                 (5.268)               16.943          (25.464)             1.007         (12.782)

Custo dos juros              210.893               78.659          114.285             5.132         408.969 

Retorno esperado dos ativos financeiros            (220.359)           (101.420)        (118.509)                    -         (440.288)

CUSTO DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO               (14.734)                (5.818)          (29.688)             6.139         (44.101)

Exercício de 2011



CUSTO PROJETADO DOS BENEFÍCIOS 
 

 

 
 
FLUXO PROJETADO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 
 

 

 

MOVIMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 
 

 

 

PASSIVO ATUARIAL DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS CONTRATADOS 

A Companhia possuía em 31/12/2011 um passivo atuarial dos planos previdenciários, registrado nos 
termos da Deliberação CVM nº 600/2009, que corresponde a contratos assinados com a Fachesf, no 
valor de R$ 298.672 (R$ 276.321, em 2010). 

 

 

 

O contrato assinado entre as partes prevê cláusula de ajuste anual relacionada ao valor da dívida em 
consonância com os valores determinados por meio de cálculos atuariais, mediante aditamentos 
contratuais. 

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

COMPONENTES DO CUSTO PERIÓDICO

Custo do Serviço                      501                 8.091            74.210             1.247           84.049 

Custo dos juros              264.572               64.614          119.839             8.399         457.424 

Contribuição de participantes                 (7.520)                   (494)          (37.126)                    -           (45.140)

Retorno esperado dos ativos financeiros            (233.820)           (102.374)        (129.488)                    -         (465.682)

CUSTO DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO                23.733             (30.163)            27.435             9.646           30.651 

Exercício de 2012

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

Contribuições patronais normais – 2012 6.311                        -   37.105                    -   43.416

Pagamentos de Benefícios

2012 219.490 32.684 74.462 2.394 329.030

2013 219.698 36.562 89.930 2.932 349.122

2014 219.856 40.347 109.051 3.087 372.341

2015 219.861 44.139 129.671 3.299 396.970

2016 219.560 47.744 150.570 3.518 421.392

2017-2021 1.079.401 272.812 1.036.934 21.014 2.410.161

Decrição

Planos de 

Previdência Seguro Total

Sa ldo Anterior (308.157)             (56.331)              (364.488)         

Ganhos  e perdas  atuaria is (238.654)             9.621                 (229.033)         

(-) IRPJ/CSLL 36.394                (1.467)                34.927            

Sa ldo atua l (510.417)             (48.177)              (558.594)         

TIPO 31/12/2011 31/12/2010

Contrato nº CF 01.1.266-017-A/8 289.505 261.607

Contrato nº CF 03.1.337-013 9.167 14.714

TOTAL 298.672 276.321



A avaliação atuarial é intrinsecamente incerta e, portanto, está sujeita a alterações quando da 
revisão atuarial realizada anualmente. 
 
OUTROS BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS 

 
Além dos benefícios concedidos por intermédio dos planos de previdência complementar, a 
Companhia oferece outras vantagens a seus empregados, tais como: plano de saúde, seguro de 
vida, auxílio refeição, auxílio transporte e auxílio educação, que são periodicamente negociadas por 
ocasião dos acordos coletivos de trabalho. No exercício, a Companhia despendeu com essas rubricas 
o montante de R$ 135.330 (R$ 118.054, em 2010). 

 
 

23 – INCENTIVO AO DESLIGAMENTO DE PESSOAL 
 

A Companhia aprovou em 2009, um programa de desligamento de empregados que se 
encontravam aptos à aposentadoria e que voluntariamente desejaram aderir, denominado “Plano de 
Desligamento Voluntário Programado – PDVP”, com prazo de desligamento até 28/02/2011. 

As despesas com o PDVP incluiram incentivos financeiros, multa sobre o FGTS, aviso prévio, a 
manutenção do Plano de Assistência Patronal – PAP pelo período de 12 (doze) meses a partir da 
data do desligamento, entre outros. 

Durante a vigência do plano, encerrada no primeiro trimestre, foram registradas 1.806 adesões, 
com 397 desligamentos e 1.409 desistências, com pagamento neste exercício no valor de                  
R$ 53.355. 

        
 

24 – RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS, TRABALHISTAS E AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 
A Chesf e suas controladas em conjunto são partes em processos judiciais, perante vários tribunais e 
órgãos governamentais, oriundos do curso normal de suas operações, envolvendo questões 
tributárias, cíveis e trabalhistas. 

A Chesf, em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil, adota o procedimento de 
classificar as causas impetradas contra a Companhia em função do risco de perda, baseada na 
opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma: 

• São constituídas provisões para as causas cujo desfecho negativo para a Companhia seja 
considerado provável; 

• São divulgadas em notas explicativas as informações correspondentes às causas cujo desfecho 
negativo para a Companhia seja considerado possível; 

Provisão Provisão 

em em

31/12/2010 31/12/2011

Tra b a l h i s ta s                     102.811                    16.874                (9.964)                   109.721 

Cíve i s                     634.723                  175.661                (7.187)                   803.197 

F i s ca i s                       10.631                           -                          -                        10.631 

Total                     748.165                  192.535              (17.151)                   923.549 

Controladora

Adições 

(reversões)
B aix as

Provisão Provisão 

em em

31/12/2010 31/12/2011

Tra b a l h i s ta s                     102.835                    16.874                (9.964)                   109.745 

Cíve i s                     635.436                  175.661                (7.187)                   803.910 

F i s ca i s                       10.853                           -                          -                        10.853 

Total                     749.124                  192.535              (17.151)                   924.508 

Consolidado

Adições 

(reversões)
B aix as



• Para as causas cujo desfecho negativo para a Companhia seja considerado remoto, somente são 
divulgadas em notas explicativas as informações que, a critério da administração, sejam julgadas 
de relevância para o pleno entendimento das demonstrações financeiras. 

As contingências da área Trabalhista são compostas na sua maioria de ações relativas a 
periculosidade; horas extras; contribuições à Fachesf, em regime de solidariedade; e de verbas 
rescisórias decorrentes de inadimplências de empresas terceirizadas. 
As Cíveis de maior peso são reclamações de caráter indenizatório, desapropriações e de 
recomposição financeira de contratos.   
Na área Tributária há questões envolvendo, basicamente, ações anulatórias de autos de infração; 
pleitos de ressarcimento de créditos (PIS/Pasep e Cofins) e outros tributos singulares. 
Todas essas contingências estão tendo as devidas defesas pela Companhia, tendo sido constituídos 
os pertinentes depósitos judiciais, quando requeridos. 

 
1) Destacam-se as seguintes ações com risco de perda provável: 
 
1.1) Controladora 

 
1.1.1) A Chesf é autora de um processo judicial no qual pede a declaração de nulidade parcial de 

aditivo (Fator K de correção analítica de preços) ao contrato de empreitada das obras civis da 
Usina Hidrelétrica Xingó, firmado com o Consórcio formado pela Companhia Brasileira de 
Projetos e  Obras – CBPO, CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio e Mendes Júnior 
Engenharia S.A., e a devolução de importâncias pagas, a título de Fator K, no valor de 
aproximadamente R$ 350 milhões, em dobro.  

A ação foi ajuizada perante a Justiça Federal, mas a decisão do Tribunal Regional Federal da                   
5ª Região determinou a sua tramitação perante a Justiça Estadual de Pernambuco. A ação 
ajuizada pela Companhia foi julgada improcedente. A reconvenção apresentada pelas rés foi 
julgada procedente pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca do Recife, e a decisão foi mantida 
pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

A Chesf e a União Federal, sua assistente neste processo, apresentaram recursos especiais e 
extraordinários, discutindo a decisão no feito principal e decisões prolatadas, que podem 
resultar na anulação do processo. O Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2010, deu 
provimento a um desses recursos especiais apresentado pela Chesf, reduzindo o valor da 
causa, o que implica substancial redução nos honorários a serem eventualmente pagos na 
ação principal. O mesmo STJ negou provimento aos demais recursos especiais apresentados 
pela Chesf e União Federal, mantendo, portanto, a decisão do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco, que julgou improcedente a ação declaratória movida pela Chesf e julgou 
procedente a reconvenção apresentada pelas rés. Nesse julgamento, o STJ reduziu 
substancialmente a condenação em honorários. As partes ainda não foram intimadas dessas 
decisões, contra as quais ainda há possibilidade de apresentação de recursos.  

Em novembro/1998, as rés apresentaram pedido de execução  provisória  da  decisão, no  
valor de R$ 245 milhões, estando o processo suspenso por determinação do Ministro 
Presidente do STJ (PET 1621). Essa Liminar foi objeto de Agravo Regimental por parte do 
Consórcio, o qual foi julgado em 24/06/2002, mantendo-se por unanimidade a Liminar antes 
concedida pelo Presidente do STJ, ficando, desta forma, afastada a possibilidade de execução 
das quantias resultantes do processo, antes do trânsito em julgado da decisão final. 

Posteriormente as rés apresentaram perante o Juízo da 12ª Vara Cível do Recife processo de 
liquidação da decisão, com a finalidade de apurar o valor atual da condenação, na hipótese de 
serem negados todos os recursos da Chesf e da União Federal.  

Nos autos dessa ação de liquidação o Juiz da 12ª Vara Cível reconheceu que a competência 
para apreciar a demanda é da Justiça Federal, considerando a presença da União como parte 
interessada no feito. Inconformado com essa decisão, o Consórcio Xingó interpôs agravo de 
instrumento, tendo o Tribunal de Justiça de Pernambuco alterado essa decisão e determinado 
que a competência para julgamento do processo de liquidação é da Justiça Comum Estadual. 
Contra essa decisão do TJPE, foram interpostos recursos especial e extraordinário, pela Chesf 
e pela União Federal. Em outubro/2010 referidos recursos foram julgados em desfavor da 
Chesf e da União, salvo na parte referente aos honorários dos patronos do Consórcio, que 
foram reduzidos. Em 31 de março de 2011, aguardava-se a publicação dos acórdãos 
correspondentes. 

Posteriormente, o Juiz Substituto na 12ª Vara Cível da Comarca do Recife proferiu sentença 
julgando o processo de liquidação e fixando o valor da condenação em R$ 842.469, havendo a 
Chesf interposto, contra essa decisão, os cabíveis embargos de declaração, considerando que 
a sentença deixou de se manifestar sobre diversas impugnações apresentadas pela Chesf em 
torno do laudo pericial oferecido pelo perito do juízo.  



Julgando esses embargos de declaração, o Juiz da 12ª Vara Cível extinguiu o processo de 
liquidação, por considerar que a matéria ainda se encontrava sub judice no STJ. Contra essa 
decisão o Consórcio Xingó interpôs agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça de 
Pernambuco. A 6ª Câmara Cível do TJPE ao apreciar a matéria, em 26/05/2011, converteu o 
agravo de instrumento em apelação e julgou-a procedente. Contra essa decisão a Chesf 
interpôs Embargos de Declaração, ainda sub judice. Em 31/12/2011 encontravam-se em 
tramitação no STJ embargos de declaração interpostos pelo Consórcio Xingó, no que se refere 
à decisão daquela corte em torno do valor da causa e dos honorários de sucumbência, 
devidamente contra-arrazoados pela Chesf e no TJPE os mesmos embargos interpostos pela 
Chesf conforme anteriormente informado. 

A Administração, fundamentada na opinião de seus consultores jurídicos e baseada em 
cálculos que levaram em conta a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao Fator K e 
suas respectivas atualizações monetárias, mantém registro de provisão, no Passivo Não 
Circulante, cujo montante atualizado em 31/12/2011 é de R$ 460.887, para fazer face a 
eventuais perdas decorrentes deste assunto. Esta provisão corresponde à glosa parcial do 
Fator K entre julho de 1990 e dezembro de 1993, em obediência à Lei nº 8.030/1990, e 
suspensão integral do pagamento do Fator K, no período de janeiro de 1994 a janeiro de 
1996, por entendimento da Companhia.  

Inexiste previsão de tempo para o desfecho desta lide. 

 
1.1.2) Ação de Indenização de 14.400 ha. de terra na Fazenda Aldeia, proposta na Comarca de Sento 

Sé (BA), pelo Espólio de Aderson Moura de Souza e esposa (Proc. 0085/1993). A Sentença de 
primeiro grau julgou procedente o pedido condenando a Chesf no valor de R$ 50.000, 
correspondente a principal mais juros e correção monetária. Em 31/12/2008, a Chesf havia 
interposto recurso para o Tribunal de Justiça da Bahia. Em 31/03/2009 o processo foi 
transferido para a Justiça Federal face intervenção da União Federal na qualidade de 
assistente. Em 30/09/2009 a Chesf não tinha sido notificada sob a redistribuição dos autos. 
Em 30/06/2011 foi julgado parcialmente procedente recurso de apelação interposto pela Chesf 
perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo negado provimento à apelação do 
autor, conforme acórdão publicado em 24/06/2011. Em 30/09/2011 foi ajuizada ação 
rescisória perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 31/12/2011 a liminar 
havia sido deferida para ordenar a interrupção da execução do processo principal. A 
Companhia possui em seu passivo não circulante provisão para suportar eventual perda nesta 
Ação no valor de R$ 100.000.  

1.1.3) Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Pernambuco – MPPE em Petrolândia 
(Proc. 81643-3), resultante de direito de reassentamento de trabalhadores rurais afetados 
pela construção da UHE Itaparica. O Autor afirma ser inexistente por carência de legitimidade 
o acordo firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em 06/12/1986, e requer a 
diferença das verbas de manutenções temporárias pagas no período, dando à causa o valor 
atualizado de aproximadamente R$ 87.000. Recurso de Apelação da Chesf, alegando a 
ilegitimidade do MPPE para o feito teve provimento pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco - 
TJPE, contudo, o STJ, em grau de recurso especial proposto pelo Autor reconheceu a 
legitimidade do MPPE e determinou a remessa dos autos ao TJPE. Em 19/04/2010, julgando o 
mérito da Apelação da Chesf, o TJPE, à unanimidade, negou-lhe provimento. A Chesf interpôs 
conjuntamente Recurso Especial e Recurso Extraordinário e correspondentes agravos de 
instrumento. Em 31/12/2011 o STJ havia concedido provimento ao agravo de instrumento da 
Chesf determinando a subida do Recurso Especial, o qual se encontra concluso com o relator. 
A Companhia possui em seu passivo não circulante, provisão para suportar eventual perda 
nesta Ação no valor de R$ 87.000.  

1.1.4) Ação de indenização por perdas e danos decorrente da não contratação da então Companhia 
Brasileira de Petróleo Ipiranga em virtude de licitação para a aquisição de óleo combustível 
para a Usina Termelétrica de Camaçari (BA), o que teria caracterizado, no dizer da 
demandante, a figura dos lucros cessantes, ou seja, valores que efetivamente deixou de 
ganhar pela não efetivação do contrato em tela. A Chesf interpôs, sucessivamente, recurso de 
apelação, recurso especial, agravo de instrumento em recurso especial e agravo regimental no 
agravo de instrumento em recurso especial; contudo, não obteve êxito. Em 31/12/2011 o 
processo se encontra em fase de execução na 5.ª Vara Cível da Comarca do Recife - PE, 
pendente de apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença. A Companhia possui em 
seu passivo não circulante provisão para suportar eventual perda nessa ação no valor de      
R$ 23.292.  

 

 



1.2) Controladas em conjunto 

1.2.1) STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A. 

A provisão para contingências, mantida pela controlada, refere-se exclusivamente às ações 
cíveis que tratam da definição do valor das indenizações das servidões para passagem da linha 
de transmissão. Em 31/12/2011, está provisionado o montante cuja participação da 
Companhia corresponde a R$ 713 (R$ 713 em 31/12/2010). 

A administração da controlada, consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos 
quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões 
constituídas e registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com tais 
causas. 

 

1.2.2)  Integração Transmissora de Energia S.A. 

A controlada provisionou R$ 201 para fazer frente a passivos contingentes considerando a 
estimativa de perda provável sobre processos trabalhistas em andamento, onde figura como 
2ª reclamada pela responsabilidade solidária em contrato com terceiros. 

 

1.2.3) ESBR Participações S.A. 

A Companhia provisionou R$ 506 para fazer frente a passivos contingentes considerando a 
estimativa de perda provável sobre processos trabalhistas em andamento, onde a ESBR figura 
como 2ª reclamada pela responsabilidade solidária em contrato com terceiros. 

 
 
2) A Chesf possui ações não provisionadas, com risco de perda possível, conforme distribuição a 

seguir: 

 

2.1)   Controladora 
 

 Dentre essas destacam-se as seguintes: 
  
2.1.1) Ação de indenização ajuizada pelo Consórcio formado pelas empresas 

CBPO/CONSTRAN/Mendes Júnior, na qual pede a condenação da Companhia e o pagamento 
de compensação financeira adicional, em virtude de atraso no pagamento das faturas do 
contrato referente à Usina Hidrelétrica Xingó, ajuizada em 08/06/1999, para as faturas 
emitidas após 30/04/1990. Na aludida ação, as autoras formularam pedidos genéricos, 
limitando-se a apontar a existência de um suposto direito a compensação financeira, 
remetendo a apuração dos valores para a liquidação da sentença. 

A Companhia contestou a ação e pediu que a União Federal fosse admitida nos feitos, com a 
remessa do processo a uma das Varas da Justiça Federal em Pernambuco. O Consórcio 
apresentou petição falando sobre o pedido de admissão da União nos feitos. 

Após a apresentação da perícia e os esclarecimentos adicionais, foi realizada audiência em 
agosto de 2005, determinando-se a apresentação de razões finais até o dia 17/10/2005.  

Posteriormente, a ação foi julgada procedente, sendo a Chesf condenada a pagar aos autores 
a importância de R$ 23.766, a preços de setembro de 2004 (R$ 51.568, segundo cálculos da 
Chesf, em 31/03/2010). Contra essa decisão, a Chesf interpôs recurso de apelação, a ser 
julgado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

No TJPE, o Relator do recurso proferiu decisão declarando a nulidade da sentença, por ter sido 
proferida por Juiz incompetente, em vista da intervenção da União Federal no feito, e 
determinou o envio dos autos à Justiça Federal. 

2.1.2) Ação cível pública proposta contra a Companhia pela Associação Comunitária do Povoado do 
Cabeço e Adjacências, no Estado de Sergipe, no valor de R$ 100 milhões, perante a 2ª Vara 
Federal em Sergipe (processo nº 20028500002809-6), tem por objeto obter compensação 

Contingências 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Trabalhistas 53.852                   108.552              55.985            108.552               

Cíveis e fiscais 783.016                 532.953              786.866          546.297               
Total 836.868                 641.505              842.851          654.849               

Controladora Consolidado



financeira em decorrência de alegados danos ambientais causados aos pescadores do Cabeço, 
a jusante da UHE Xingó e provocados pela construção desta Usina.  

A ação foi proposta na Justiça Federal, em 27/06/2002, e contestada no prazo legal. Após uma 
sequencia de incidentes processuais, que não afetaram a causa nem o pedido, o juiz da causa 
determinou, em 31/08/2005, a  inclusão  do  Ibama, IMA-AL, CRA-BA, União Federal e 
Adema-SE no pólo passivo da ação, ordenando a citação dessas entidades. 

Em 30/09/2005 aguardava-se o cumprimento dos mandados de citação. Em 30/09/2006, os 
autos se encontravam conclusos para o Juiz, após a juntada da procuração dos novos patronos 
da Chesf. Em 31/12/2006, o processo se encontrava suspenso por despacho do Juiz, 
aguardando julgamento de agravo de instrumento interposto pelo autor perante o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região. Ainda não julgado. Os litisconsortes da Chesf (União Federal, 
Ibama, IMA-AL, CRA-BA e Adema-SE) já  haviam  sido citados. Em 12/09/2007, o juiz proferiu 
despacho no seguinte teor: “Aguardar a informação do trânsito em julgado da decisão do 
agravo, devendo a Chesf comunicar”. Considerando que o agravo de instrumento interposto 
pela Chesf foi denegado, esta Companhia interpôs embargos declaratórios contra essa 
decisão, os quais se encontravam pendentes de julgamento em 31/03/2008.  

Por outro lado, na comarca de Brejo Grande/SE, havia também uma ação civil pública 
proposta contra a Chesf pela Associação Comunitária do Povoado do Cabeço e Saramém, à 
qual foi atribuído o valor de R$ 100 milhões com os mesmos propósitos da demanda 
anteriormente comentada, encontrando-se esse feito abandonado pela parte autora desde 
fevereiro de 2005. O último movimento processual ocorreu em novembro/2007, quando o juiz 
determinou a intimação do Ministério Público a se pronunciar sobre a ação. Em 31/03/2008, o 
processo permanecia parado e ainda sem manifestação do Ministério Público. Em 30/06/2008, 
o juiz da Comarca de Brejo Grande havia proferido decisão reconhecendo a incompetência da 
justiça estadual para apreciar o feito, determinando a remessa dos autos para a Justiça 
Federal. Em 30/09/2008, os autos se encontravam com vistas para o Ibama. Em 31/12/2008, 
aguardava-se a devolução dos autos pelo Ibama. Em 19/02/2009 essa ação, que havia sido 
remetida, por competência, para a Justiça Federal, foi considerada processualmente conexa 
com outra ação de caráter semelhante que ali já era apreciada – transcrita no início -, 
passando ambas a tramitar conjuntamente a partir daquela data. 
 
Em 13/06/2008 foi publicado despacho do juiz determinando a citação da União e do Ibama, 
bem como a intimação da parte autora para se manifestar sobre os termos da contestação. 
Em 30/09/2008, os autos se encontravam com vistas para o Ibama. Em 31/12/2008, 
aguardava-se a realização de audiência de conciliação, prevista para 19/02/2009. Não tendo 
ocorrido conciliação na audiência de 19/02/2009, o juiz determinou novas providências para o 
andamento do processo. Nessa audiência, o juiz tomou conhecimento da existência de ação 
judicial com objetivo semelhante, que corria perante a Vara Cível da Comarca de Brejo 
Grande/SE e que havia sido remetida, por competência, para a Justiça Federal, sendo 
distribuída para sua jurisdição. Em vista disso, o juiz decidiu reconhecer a conexão processual 
entre as duas demandas, passando ambas, a partir daquela data, a tramitar conjuntamente. 
Foi, então, fixada a data de 14/05/2009 para realização de nova audiência com a finalidade de 
se decidir sobre a natureza da prova processual a ser colhida, inclusive realização de perícia. 
Nesta audiência, o juiz estabeleceu o prazo de 03 (três) meses para as partes apresentarem 
quesitos para perícia. Foi fixada a data de 15/09/2009 para a realização de audiência para 
delimitação do objeto da perícia, devendo a Chesf apresentar, com essa finalidade, minuta de 
Termo de Referência. Em 30/09/2009 o juiz que preside o feito havia adiado a audiência 
prevista para o dia 15/09/2009 para o dia 22/10/2009. Nessa audiência, o juiz fixou uma nova 
para o dia 02/03/2010, com a finalidade de nomeação do perito do juízo e determinação do 
prazo para a realização da perícia.  Nessa audiência foi realizado o saneamento do processo e 
designado o dia 08/06/2010 para audiência de instrução. Nessa audiência foram discutidas 
particularidades em torno da  perícia a ser realizada, havendo o Sr. Juiz decidido pela 
realização de nova audiência para nomeação do perito oficial e para indicação dos assistentes 
técnicos da partes e instalação da perícia. Não houve fixação de data para essa nova 
audiência.  Em julho de 2010 foi publicada decisão invertendo o ônus da prova e o ônus 
financeiro para sua realização, determinando que o custo da perícia seja suportado pela Chesf. 
Foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que inverteu o ônus da prova e o ônus 
financeiro. Em agosto de 2010 houve a publicação do despacho do Desembargador Relator 
Francisco Barros Dias, convertendo o agravo de instrumento em agravo retido, e 
determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, onde em  03/08/2010 foi publicado 
despacho do juiz da 2ª Vara da JF/SE mantendo a decisão agravada pelos seus próprios 
fundamentos e determinando que se aguarde por 90 (noventa) dias eventual atribuição de 
efeito suspensivo pelo Egrégio TRF 5ª. Em 09/08/2010, a Companhia opôs Embargos 
Declaratórios contra a decisão que converteu o Agravo de Instrumento em Agravo Retido. Em 
setembro de 2010, foi publicado despacho negando provimento aos Embargos Declaratórios 
opostos pela Chesf. Foi Interposto Agravo Legal contra a decisão que converteu o Agravo de 



Instrumento retido. Em 18/10/2010 foi publicada decisão do Desembargador Federal Relator 
recebendo o Agravo Legal interposto como pedido de reconsideração e indeferindo-o. Em 31 
de dezembro de 2010 o citado recurso encontrava-se pendente de julgamento no TRF. O 
Desembargador relator indeferiu o agravo legal interposto pela Chesf e, em 29 de março de 
2011, o juiz de primeira instância nomeou equipe de peritos para produção de laudo. Em 
08/04/2011 a Chesf apresentou em juízo a relação dos seus assistentes técnicos e os seus 
quesitos periciais. Em 30/09/2011 aguardava-se a realização de audiência, determinada para 
o dia 30/11/2011, para a definição da melhor forma de operacionalização do início dos 
trabalhos periciais. Nessa audiência, o juiz determinou que a Chesf efetivasse até 31/01/2012 
um depósito de R$ 50 em conta bancária, à disposição daquele juízo para fazer face às 
despesas com os peritos judiciais. Também ficou estabelecida a data de 29/02/2012 para a 
realização de audiência envolvendo o juiz e os peritos por ele nomeados, sem a presença das 
partes, para determinação dos rumos dos trabalhos periciais. 

Suportada em avaliação dos advogados que patrocinam as causas pela Companhia, a 
expectativa da Administração sobre a possibilidade de perda dessas ações é possível, quanto 
ao insucesso da defesa, e remota quanto aos valores dos pedidos.  

2.1.3) Ação ordinária proposta pela AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia (proc. 
2002.34.00.026509-0 – 15ª Vara Federal-DF) visando à contabilização e liquidação pela Aneel 
das transações do mercado, relativa à exposição positiva (lucro) verificada em razão da não 
opção pelo alívio (seguro) feita em dezembro de 2000. Decisão interlocutória proferida no bojo 
do Agravo de Instrumento da AES SUL (Processo nº 2002.01.00.040870-5) interposto contra a 
Aneel, resultou num débito de aproximadamente R$ 110 milhões, com pagamento estipulado 
para o dia 07/11/2008.  

Para suspender a exigibilidade do débito, foram adotadas naquela oportunidade (dias 03 a 
07/11/2008), as seguintes providências jurídicas: 1) ajuizamento de Pedido de Suspensão de 
Liminar no STJ; 2) impetração de Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal - TJDF; 3) protocolização de petição postulando o ingresso da Chesf no 
processo, na condição de litisconsorte passiva necessária. Foram acolhidos os procedimentos 2 
e 3, com a consequente reforma da liminar e suspensão do débito em questão. A Chesf 
ingressou na lide como litisconsorte passiva necessária e contestou a ação, que encontra-se 
em fase de especificação de provas. Em 31/12/2011 o Tribunal Regional Federal da 1.ª Região 
havia julgado procedente o mandado de segurança interposto pela Chesf (medida 2), tendo a 
AES ingressado com Recurso Especial, o qual está concluso com o Ministro Relator no STJ.  

 
2.1.4) Ação declaratória com pedido de indenização (Proc. nº 7125-2009/434-78.2009.8.06.0115) 

proposta pela Carbomil Química S.A. objetivando uma indenização em decorrência da 
instalação de linha de transmissão de energia elétrica na mina Lajedo do Mel, localizada nos 
municípios de Jaguaruana e Quixeré, no Ceará, e Baraúna, no Rio Grande do Norte. Foi 
realizada perícia e em seguida a Companhia elaborou o incidente processual, protocolizando 
uma exceção de incompetência, que veio a ser negada. O processo tem estimativa de perda 
possível no valor de R$ 70.000. 

 
2.2)       Controlada em conjunto 
 
2.2.1)    ESBR Participações S.A. 

 
2.2.1.1) O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN relativo ao 

contrato de construção das obras civis da Usina Hidrelétrica Jirau, firmado com o fornecedor 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., é realizado com a redução da base de cálculo 
do imposto em 60%. Tal procedimento está suportado nos Decretos do município de Porto 
Velho (RO) nos 10.244/2005 e 10.363/2006. A Secretaria Municipal de Fazenda do Município 
de Porto Velho (RO) questionou a aplicação dos referidos decretos ao contrato. O objeto da 
controvérsia limita-se a valores incorridos até 31/12/2009, considerando a publicação da Lei 
Complementar do Município de Porto Velho nº 369/2009, ratificando a aplicabilidade da 
redução da base de cálculo do ISSQN em 60% a partir do exercício de 2010. 

A empresa Energia Sustentável do Brasil S.A., controlada integral da ESBR Participações S.A., 
efetuou, em 13/05/2010, depósito judicial do principal dos valores envolvidos na questão           
(R$ 17.339), amparado em liminar obtida nos autos de ação cautelar inominada, movida em 
litisconsórcio ativo com a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. Em 
11/06/2010, foi protocolizada ação ordinária declaratória relativa à questão também em 
litisconsórcio ativo com o fornecedor. O referido saldo, atualizado monetariamente, monta       
R$ 19.248 em 31/12/2011, cuja participação da Companhia corresponde a R$ 3.850. 



Em 28/07/2010, a Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Porto Velho – RO emitiu a 
Circular Normativa 001/2010 e o Parecer 001/2010, que alteraram o parecer fiscal anterior, 
considerando válida a dedução da base de cálculo do ISSQN. A empresa está solicitando da 
Secretaria Municipal de Fazenda a extinção do processo, com julgamento de mérito favorável, 
para que os valores depositados possam ser resgatados. 

Consubstanciada nos fatos acima e na opinião de seus advogados internos e externos, a 
empresa entende que o risco de perda da causa é remoto. Sendo assim, efetuou apenas 
provisão dos honorários de êxito dos advogados externos, no montante de R$ 865 (R$ 173 
correspondente à participação da Companhia). 

 
2.2.1.2) A controlada é parte de processos trabalhistas em andamento, onde figura como 2ª 

reclamada por responsabilidade solidária em contrato com terceiros, no valor de R$ 10.665    
(R$ 2.133 correspondente à participação da Companhia), com estimativa de perda possível. 

 
 
3) Com risco de perda remoto destaca-se a seguinte ação: 

   
3.1)  Controladora 

 
Apesar de ser considerada pelos administradores, suportados pelos consultores jurídicos da 
Companhia, como de risco de perda remoto, existe uma ação de cobrança em andamento 
movida pela Construtora Mendes Júnior S.A., contratada para a construção da Usina 
Hidrelétrica Itaparica, por alegados prejuízos financeiros resultantes de atraso no pagamento 
de faturas por parte da Companhia. 

A referida Ação de Cobrança está baseada na Ação Declaratória julgada procedente para o fim 
de declarar a existência de uma relação de crédito da Mendes Júnior junto à Chesf, 
assegurando ressarcimento financeiro.  

Nesta ação de cobrança a Construtora Mendes Júnior S.A. obteve sentença do Juízo da 4ª Vara 
Cível, posteriormente anulada, que condenava a Chesf ao pagamento da quantia que, 
incluindo honorários advocatícios e correção monetária até o mês de agosto de 1996, 
calculado segundo critério determinado pelo juízo, seria de aproximadamente R$ 7 bilhões, 
valor não atualizado desde então. 

Após decisão do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer recurso especial interposto pela 
Construtora Mendes Júnior e confirmar decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco, que anulou a sentença, determinando ainda a redistribuição do processo a uma 
das Varas Federais de Pernambuco, o processo foi encaminhado à 12ª Vara Federal, tomando 
o número 2000.83.00.014864-7, para ser feita nova perícia e ser proferida nova sentença. 

A Perícia foi apresentada. Devendo ser destacado que o Perito, respondendo a quesito da 
Chesf, declarou “não ser possível, a partir da análise dos registros contábeis da Mendes Júnior, 
afirmar ter ela captado, nos períodos em que ocorreram atrasos no pagamento das faturas, 
recursos no mercado financeiro, especificamente para o financiamento da obra de Itaparica”. 
Essa resposta foi confirmada pela análise feita pelo Assistente Técnico da Chesf, que incluiu 
criterioso exame das demonstrações financeiras da Mendes Júnior. Com base nesses 
resultados, a Chesf pediu a improcedência total da ação. 

O Ministério Público Federal apresentou manifestação com pedido de declaração de nulidade 
de todo o processo e, no mérito, pediu a improcedência da ação. 

A ação foi julgada procedente em parte, conforme sentença publicada em 08/03/2008. Contra 
a sentença, a Chesf apresentou embargos de declaração, acatados pela MM. Juíza por meio de 
decisão que esclareceu alguns pontos da sentença relativos à apuração de eventual dívida da 
Chesf com a Mendes Júnior. 

Contra essa sentença a Chesf apresentou recurso de apelação, em que pediu a improcedência 
total da ação; considerando que, nesta ação de cobrança, cabia à Mendes Júnior, para fazer 
jus a alguma espécie de ressarcimento financeiro, em cumprimento à decisão proferida na 
Ação Declaratória anteriormente ajuizada, comprovar que captou recursos especificamente 
para o financiamento da obra de Itaparica, em decorrência do atraso da Chesf no pagamento 
de algumas faturas; e que as despesas financeiras que teve, com essa captação de recursos, 
teriam sido superiores ao total de acréscimos pagos pela Chesf, em decorrência desses 
atrasos. A União Federal e o Ministério Público Federal apresentaram recursos no mesmo 
sentido que o apresentado pela Chesf. 

Em sessão realizada em 25/10/2010, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu 
provimento aos recursos interpostos pela Chesf, União e Ministério Público Federal, e julgou a 
aludida ação inteiramente improcedente. Há informação de apresentação de recursos especiais 



e extraordinários pela Construtora Mendes Júnior e pela União, embora a Chesf não tenha sido 
intimada para apresentar contra-razões a esses recursos. Em 31/12/2011 aguardava-se o 
pronunciamento do TRF 5ª Região sobre o seguimento do recurso extraordinário da Mendes 
Júnior, cujo recurso especial já houvera sido indeferido pela mesma corte.  

Considerando a existência da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, informamos 
ser remoto o risco de a Chesf vir a ter perda nesta ação. 

 
3.2)    Riscos ambientais 

 
A Chesf, em decorrência de suas atividades operacionais, possui ações judiciais de natureza 
ambiental que não estão provisionadas por envolverem riscos de perda classificados pela 
Administração e por seus consultores jurídicos como possíveis ou remotos. Com base na 
opinião desses consultores jurídicos, a Administração acredita que a resolução dessas 
questões não produzirá efeito material adverso sobre a sua situação financeira e, com base 
em histórico, acredita que nenhuma provisão ou seguro para perdas, relacionados às questões 
ambientais, seja necessário.   

 
 
25 – CONCESSÕES A PAGAR – USO DO BEM PÚBLICO 
 
A Companhia, por intermédio de suas controladas em conjunto ESBR Participações S.A. e Norte 
Energia S.A., possui contratos de concessão onerosa com a União Federal para a utilização do bem 
público para a geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas Jirau e Belo Monte, 
respectivamente.  

Buscando refletir adequadamente no patrimônio a outorga onerosa da concessão e a respectiva 
obrigação perante a União a partir da análise da característica dos negócios, dos contratos e do 
estágio dos empreendimentos, o valor das concessões das Usinas Jirau e Belo Monte foi registrado 
no ativo intangível em contrapartida do passivo não circulante. 

O valor identificado no contrato, calculado a preço futuro com base na projeção da variação 
monetária, foi ajustado a valor presente com base na taxa de desconto apurada na data da 
obrigação.  

A atualização da obrigação em função da taxa de desconto e da variação monetária está sendo 
capitalizada no ativo durante a construção das Usinas e será, a partir da data da entrada em 
operação comercial, reconhecida diretamente no resultado. 
 

 
 
 
26 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC 
 
Com a finalidade de cobrir o programa de investimentos e as inversões financeiras em SPEs, a nossa 
Controladora, a Eletrobras, liberou recursos no montante de R$ 1.293.000, sob a forma de 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. 

O aumento de capital proveniente desse Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC está 
previsto para acontecer em 2012, após a Chesf ter cumprido todas as disposições legais necessárias 
à formalização do processo. 

 
27 – COMPROMISSOS 
 

A Companhia possui individualmente, na data destas demonstrações, compromissos para aquisição 
de ativos contratados com fornecedores diversos, relativos a aquisições para formação de novos 
empreendimentos e para as substituições necessárias à manutenção operacional dos existentes, com 
realização prevista para o exercício de 2012 no montante de R$ 1.237.802. 

 
 
 
 
 
 

31/12/2011 31/12/2010

Uso do Bem Público - UBP 41.641 17.808

Consolidado



 
 
28 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
 
• Capital Social 
 
O capital social, no valor de R$ 7.720.760 (R$ 7.720.760, em 2010), é constituído por ações sem 
valor nominal com a seguinte distribuição: 
 

 

 
As ações ordinárias são nominativas com direito a voto. As ações preferenciais, também 
nominativas, não têm classe específica nem direito a voto e não são conversíveis em ações 
ordinárias, gozando, entretanto, de prioridade na distribuição de dividendo, mínimo de 10% ao ano, 
calculado sobre o capital correspondente a essa espécie de ações. 

A Companhia recebeu, neste exercício, de sua controladora, Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital – AFAC, com capitalização prevista para 2012, após o cumprimento das formalidades 
necessárias ao processo de aumento de capital (nota 26). 

 
 
• Reservas de Capital 

 

 

 
• Reservas de Lucros 

 
 
A Reserva Legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, de acordo com a 
legislação societária, limitada a 20% do capital social. 
A Reserva de Lucros a Realizar, decorrente do saldo credor da correção monetária de exercícios 
anteriores ao de 1995, é revertida para a conta de lucros acumulados, com base no percentual de 
realização do Ativo Imobilizado, integrando a base de cálculo da remuneração aos acionistas. 
A Reserva de Incentivos Fiscais foi criada pela Lei nº 11.638/2007. Por meio desta última, foi retirada 
da Lei nº 6.404/1976 a alínea “d” do § 1º Art. 182, que permitia a contabilização de doações e 
subvenções para investimento como reserva de capital, e incluído o artigo 195-A que possibilita à 
Assembleia Geral, por proposta dos órgãos da administração, destinar para a reserva de incentivos 
fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para 
investimentos, a qual poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. 

 

 

Acionistas

Quant. % Quant. % Total %

Eletrobras 50.095 100,000 1.240 84,371 51.335 99,554

Ministério da Fazenda                       -                      -   194 13,184 194 0,376

Light                       -                      -   9 0,586 9 0,017

Outros                       -                      -   27 1,859 27 0,053

50.095 100,000 1.470 100,000 51.565 100,000

Número de ações em milhares

Ordinárias Preferenciais

31/12/2011 31/12/2010

Doações/subvenções para investimentos 4.759.353 4.759.353

Remuneração de bens e direitos constituídos com capital próprio 156.846 156.846

4.916.199 4.916.199

31/12/2011 31/12/2010

Legal 501.886 439.822

Estatutárias 8.179 8.179

Lucros a realizar 428.599 446.532

Incentivos fiscais 693.200 380.357

Retenção de lucros 2.209.834 3.503.626

3.841.698 4.778.516



• Dividendos Adicionais Propostos 
 
Em conformidade com a Interpretação Técnica ICPC 08 - Contabilização da proposta de pagamento 
de dividendos, o valor dos dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido no estatuto, não 
aprovados em assembleia geral, está sendo apresentado no patrimônio líquido como dividendos 
adicionais propostos. 

O cálculo da remuneração aos acionistas, bem como, os dividendos adicionais estão demonstrados 
na nota 36. 

 
• Outros Resultados Abrangentes 

 
A Companhia reconheceu neste exercício em seu patrimônio líquido de forma reflexa, pelo método 
da equivalência patrimonial, ajustes em Outros resultados abrangentes decorrentes de ganho no 
resultado de operações de hedge de fluxo de caixa efetivo registrados no patrimônio líquido das suas 
controladas em conjunto ESBR Participações S.A. e Manaus Transmissora de Energia S.A., 
proporcionalmente às participações nessas empresas no valor de R$ 3.719 (perda de R$ 1.702, em 
2010). 
 
Em conformidade com o Pronunciamento Técnico – CPC 33 (IAS 19), a Companhia reconheceu neste 
exercício perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquidas do imposto de renda e da contribuição 
social diferidos, em Outros resultados abrangentes, no valor de R$ 194.106 (perda de R$ 162.045, 
em 2010). 

 
29 – CONCILIAÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
 
Em atendimento às exigências do CPC 30 – Receita (IAS 18), demonstramos a seguir a conciliação 
entre a receita operacional bruta e a receita operacional líquida apresentada na demonstração do 
resultado. De acordo com as práticas contábeis anteriormente adotadas, a apresentação da receita 
da Companhia na demonstração do resultado segregava a receita operacional bruta, as deduções 
sobre a receita operacional bruta e a receita operacional líquida. As novas práticas contábeis 
estabelecem que a Companhia deve apresentar no seu demonstrativo de resultado somente a 
receita operacional  líquida, por esta representar os ingressos brutos de benefícios econômicos 
recebidos e a receber originários de suas próprias atividades. 
 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Fornecimento de energia elétrica             779.472                752.037                779.472                752.037 

Suprimento de energia elétrica         3.407.106            3.356.039            3.407.106            3.356.039 

Sistema de transmissão             630.849                485.561                639.490                486.523 

Energia elétrica de curto prazo (CCEE)*                   (829)                305.885                      (829)                305.885 

Receita de construção             581.089                420.451                943.268                624.446 

Receita financeira             617.491                690.179                702.196                759.023 

Outras receitas operacionais               16.168                  11.691                  29.707                  25.937 

        6.031.346            6.021.843            6.500.410            6.309.890 

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL

Reserva Global de Reversão – RGR           (130.353)              (131.007)              (132.089)              (132.599)

ICMS sobre energia elétrica             (97.061)                (84.212)                (97.065)                (84.212)

ISS                   (816)                      (568)                      (816)                      (815)

Pesquisa e Desenvolvimento             (47.240)                (48.944)                (47.836)                (49.544)
Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis –

CCC           (126.433)              (105.837)              (126.433)              (105.837)

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE             (17.925)                (19.598)                (17.925)                (19.598)

Proinfa             (39.206)                (51.077)                (39.206)                (51.077)

PIS/Pasep             (80.692)                (78.698)                (81.195)                (79.194)

Cofins           (373.133)              (351.354)              (375.453)              (353.956)

          (912.859)              (871.295)              (918.018)              (876.832)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA         5.118.487            5.150.548            5.582.392            5.433.058 

Controladora Consolidado



(*) O saldo negativo apresentado em 31/12/2011, decorre dos recálculos das liquidações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica –CCEE, no mercado de curto prazo. 

 
A receita da Companhia é substancialmente proveniente da venda de energia elétrica, da 
construção, operação e manutenção e atualização do ativo financeiro decorrente do seu sistema de 
transmissão. Estas operações estão amparadas em contratos de compra e venda de energia, em 
transações feitas no mercado de curto prazo, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica – CCEE, e em contratos do sistema de transmissão. 
 
30 – ENCARGOS SETORIAIS 
 
A Companhia incorreu, no exercício, em encargos setoriais que totalizaram R$ 611.514 (R$ 565.981, 
em 2010) com a seguinte composição: 
 

 

31 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 
 
 
Os custos e as despesas gerais e administrativas apresentados na Demonstração do Resultado do 
Exercício, têm a seguinte composição: 

 

                                                                                                                                             31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Reserva Global de Reversão – RGR 130.353 131.007 132.089 132.599

Pesquisa e Desenvolvimento – P&D 47.240 48.944 47.836 49.544

Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC 126.433 105.837 126.433 105.837

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 17.925 19.598 17.925 19.598

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – Proinfa 39.206 51.077 39.206 51.077

Taxa de Fiscalização do Serviço Público de Energia Elétrica – TFSEE 21.638 11.509 21.951 11.778

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH 224.374 192.768 224.374 192.768

Encargo de Energia de Reserva – EER 4.345 5.241 4.345 5.241
Total  611.514 565.981 614.159 568.442

Controladora Consolidado

31/12/2010

Energia  elétrica  comprada para  revenda                      7.635                            -                     7.635                  24.061 

Encargos  de uso da rede de trans mis são                  805.270                            -                 805.270                765.661 

Custo de cons trução                  581.089                            -                 581.089                420.451 

Pess oal                  312.987                  475.730               788.717                578.649 

Materia l                    15.705                    13.408                 29.113                  24.138 

Combus tíveis  para  a  produção de energia                      4.793                            -                     4.793                    2.296 

Serviço de terceiros                    65.263                  124.491               189.754                177.999 

Depreciação e a mortizaçã o                  342.778                    75.230               418.008                416.097 

Comp. Fin. pela  uti l i z. de recurs os  hídricos                  224.374                            -                 224.374                192.768 

Benefícios  pós -emprego                           -                     (44.101)               (44.101)                (27.998)

Arrenda mentos e a luguéis                      6.957                    16.275                 23.232                  21.342 

Tributos                         143                      3.609                   3.752                    3.594 

Provis ões  para  contingências                           -                    158.839               158.839                  82.357 

Provis ão (reversã o de provis ão) para  créditos  

de l iquidação duvidosa                       (734)                    17.849                 17.115                  18.740 

Perdas  com cl ientes                            -                      24.367                 24.367                  21.752 

Pa rti cipa ções  nos  lucros  ou resulta dos                           -                    102.451               102.451                  91.241 

Outros                  (20.866)                    51.121                 30.255 19.986                

Total               2.345.394               1.019.269            3.364.663             2.833.134 

Total

Controladora

31/12/2011

Custos 

Operacionais

Despesas 

Operacionais
Total



 

 

32 – RESULTADO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2010

Energia  elétrica  comprada para  revenda                      7.635                            -                     7.635 24.061

Encargos  de uso da rede de trans mis são                  805.270                            -                 805.270 765.661

Custo de cons trução                  943.268                            -                 943.268 624.446

Pess oal                  314.493                  483.572               798.065 585.956

Materia l                    16.017                    13.726                 29.743 24.306

Combus tíveis  para  a  produção de energia                      4.793                            -                     4.793 2.296

Serviço de terceiros                    66.663                  133.209               199.872 182.547

Depreciação e a mortizaçã o                  342.817                    75.321               418.138 416.117

Comp. Fin. pela  uti l i z. de recurs os  hídricos                  224.374                            -                 224.374 192.768

Benefícios  pós -emprego                      1.004                    11.757                 12.761 (27.998)

Arrenda mentos e a luguéis                      7.055                    34.547                 41.602 21.968

Tributos                         171                      9.160                   9.331 3.624

Provis ões  para  contingências                           -                    158.839               158.839 82.357

Provis ão (reversã o de provis ão) para  créditos  

de l iquidação duvidosa                       (734)                    17.849                 17.115 18.740

Perdas  com cl ientes                           -                      24.367                 24.367 21.752

Pa rti cipa ções  nos  lucros  ou resulta dos                           -                    102.451               102.451                  91.241 

Outros                  (17.358)                   (23.814)               (41.172) 23.582

Total               2.715.468               1.040.984            3.756.452             3.053.424 

Consolidado

31/12/2011

Custos 

Operacionais

Despesas 

Operacionais
Total Total

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Receitas Financeiras

Renda de aplicações financeiras        133.179          78.043        144.853          80.488 

Variações monetárias e acréscimos 

moratórios - energia vendida          86.953        154.275          86.954        154.277 

Outras variações monetárias ativas             1.757             1.454             1.985             1.454 

Outras receitas financeiras          35.848          23.247          31.654          33.970 

PIS/Pasep e Cofins              (553)          99.686              (553)          99.686 

       257.184        356.705        264.893        369.875 

Despesas Financeiras

Encargos de dívidas         (65.375)         (60.897)         (69.813)         (74.235)

Variações monetárias sobre 

financiamentos e empréstimos              (940)              (493)         (12.349)              (493)

Outras variações monetárias passivas              (151)              (141)              (498)              (141)

Outras despesas financeiras      (202.242)         (35.474)      (215.749)         (65.251)

     (268.708)         (97.005)      (298.409)      (140.120)

(11.524)       259.700      (33.516)       229.755      

Controladora Consolidado



33 - RECONCILIAÇÃO DAS TAXAS EFETIVAS E NOMINAIS DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO 
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 
A reconciliação das taxas efetivas e nominais utilizadas para cálculo da provisão para o Imposto de 
renda e da Contribuição social é demonstrada a seguir: 

 

 

 
34 – INCENTIVOS FISCAIS – SUDENE/SUDAM 

 
A Medida Provisória no 2.199-14, de 24/08/2001, alterada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005, 
possibilita que as empresas situadas nas regiões de atuação da Sudene e da Sudam que possuam 
empreendimentos no setor de infraestrutura, considerado em ato do Poder Executivo um dos 
setores prioritários para o desenvolvimento regional, reduzam o valor do imposto de renda devido 
para fins de investimentos em projetos de instalação, ampliação, modernização ou diversificação. 

A Chesf obteve em 2008 a concessão do direito à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do 
Imposto de Renda e Adicionais não Restituíveis, calculados com base no lucro da exploração. Tal 
incentivo foi concedido para os exercícios de 2008 a 2017. 

No ano de 2010 a Chesf protocolou na Sudene projeto requerendo o incentivo de Reinvestimento 
previsto no art. 19 da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 2001, com as alterações introduzidas pelo 
art. 3º da Medida Provisória nº 2.199-14/2001. Esse projeto foi aprovado pela Sudene em setembro 
de 2011. 

 
O incentivo fiscal de redução do Imposto de Renda e Adicionais não restituíveis totalizou no 
exercício R$ 302.985 (R$ 380.357, em 2010), e o incentivo fiscal de Reinvestimento totalizou       
R$ 9.858 (sem comparativo em 2010), com os seus registros no resultado do período como redução 
do imposto de renda apurado, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 07 (IAS 20). A 
parcela do lucro decorrente desses incentivos fiscais, serão objeto de destinação à Reserva de Lucro 
denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformidade com o artigo 195-A da Lei nº 
6.404/1976, a qual somente poderá ser utilizada para aumento do capital social ou eventual 
absorção de prejuízos. 

De forma consolidada com as suas controladas em conjunto STN – Sistema de Transmissão 
Nordeste S.A. e Integração Transmissora de Energia S.A, a Companhia apurou incentivo fiscal, no 
exercício, no montante de R$ 317.812 (R$ 385.809, em 2010). 

 
35 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS 
 
Em decorrência de Acordo Coletivo de Trabalho e observadas as disposições legais e estatutárias a 
Companhia  contabilizou o montante de R$ 102.451 (R$ 91.241, em 2010) destinado à participação 
dos empregados nos lucros ou resultados do exercício, a ser submetida à Assembleia Geral      
Ordinária – AGO.  

 
 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Lucro antes do Imposto de renda  e da Contribuição social         1.801.113       2.608.367       1.811.028         2.609.059 

Encargo total do Imposto de renda e da Contribuição social 

calculado com base nas alíquotas de 15% mais adicional, 

e  9% respectivamente             612.354          886.821           615.484            887.056 

Efeitos fiscais sobre adições ou exclusões permanentes             (52.543)           (75.329)           (42.406)             (69.420)
 Imposto de renda apurados e Contribuição social             559.811          811.492           573.078            817.636 

Imposto de renda e contribuição social corrente 570.107           715.563        580.037         726.489           

  Contribuição Social 157.024           195.800        159.777 198.677

   Imposto de Renda 413.083           519.763        420.260 527.812

Imposto de renda e contribuição social diferidos (10.296)            95.929           (5.342)            91.147             

  Contribuição Social 1.687                37.551           3.260 36.285

   Imposto de Renda (11.983)            58.378           (8.602) 54.862
Imposto de renda do exercício e Contribuição social 559.811           811.492        574.695         817.636           

Controladora Consolidado



36 - REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS 
 

 

O estatuto social da Companhia estabelece como dividendos mínimos obrigatórios uma distribuição 
de 25% do resultado líquido apurado em cada exercício social ajustado na forma da Lei. 
 
De acordo com as novas práticas contábeis estabelecidas na Interpretação Técnica ICPC                          
08 - Contabilização da proposta de pagamento de dividendos, o valor dos dividendos excedente ao 
mínimo obrigatório estabelecido no estatuto, não aprovado em assembleia geral, está sendo 
apresentado no patrimônio líquido como dividendos adicionais propostos. 
 
A remuneração aos acionistas será paga na data que vier a ser fixada na Assembleia Geral          
Ordinária - AGO de acionistas, ou de acordo com a Lei Societária, no caso de a AGO não se 
pronunciar sobre a matéria, e terão os seus valores atualizados monetariamente a partir de 
31/12/2011 até a data do pagamento, com base na variação da taxa Selic. 
 
A 63ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/06/2011, que aprovou as Demonstrações 
Financeiras do exercício de 2010, decidiu pela destinação da totalidade do lucro líquido ajustado 
daquele exercício sob a forma de dividendos, ocorrendo naquela ocasião o compromisso do acionista 
controlador de garantir os recursos necessários ao programa de investimentos da Companhia, 
concretizado em 2011, por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Nota 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2011 31/12/2010

Lucro l íquido do exercício          1.554.145             2.177.232 

Cons ti tuição da  Reserva  de Incentivos  Fis ca is             (312.843)              (380.357)

Cons ti tuição da  Reserva  lega l               (62.065)                (89.844)

Rea l i zação da  Reserva  de lucros  a  rea l i zar               17.933                  18.027 

Lucro líquido ajustado – base de cálculo da remuneração          1.197.170             1.725.058 

Adoção inicia l  das  novas  práticas                        -                  168.195 

Lucro a distribuir          1.197.170             1.893.253 

Dividendos  mínimos obrigatórios  (25%)             299.293                431.266 

Remuneração proposta:

      Dividendos  mínimos obrigatórios             299.293                431.266 

      Dividendos  adiciona is             897.877 1.461.987           

      Remuneração líquida          1.197.170             1.893.253 

Percentua l  sobre o lucro l íquido a  dis tribui r 100,00% 100,00%

      Dividendos brutos por ação ordinária (R$) 23,22 36,72

      Dividendos brutos por ação preferencial (R$) 23,22 36,72



37 – LUCRO POR AÇÃO 
 
a) Lucro Básico 

 
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro do período atribuível aos acionistas 
da Companhia pela quantidade de ações em circulação representativas do capital social no 
respectivo período.  
 

 

 
b) Lucro Diluído 

 
O lucro diluído por ação é calculado por meio da quantidade de ações em circulação, ajustada pelos 
instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor nos períodos apresentados. 
A Companhia tem apenas como instrumento diluidor o Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital – AFAC ocorrido em dezembro de 2011. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total

Básico

Numerador

Lucro líquido atribuível aos acionistas     1.509.840           44.305   1.554.145  2.115.164           62.068  2.177.232 

Denominador

Quantidade de ações          50.095              1.470         51.565        50.095              1.470        51.565 

Lucro básico por ação  em R$             30,14              30,14           30,14          42,22              42,22          42,22 

31/12/2011 31/12/2010

Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total

Diluído

Numerador

Lucro l íquido atribuível  aos  aci onistas       1.509.823             44.322     1.554.145     2.115.164             62.068     2.177.232 

Denominador

Quantidade com a  conversão pressuposta            53.857               1.581          55.438          50.095               1.470          51.565 

Lucro diluído por ação em R$              28,03               28,03            28,03            42,22               42,22            42,22 

31/12/2011 31/12/2010



38 – PARTES RELACIONADAS 
 
As transações com partes relacionadas são realizadas de acordo com padrões e preços de mercado 
ou baseadas em contratos próprios do Setor Elétrico. Na sequência, identificamos as 
empresas/entidades relacionadas com a Companhia: 
 

 

 

 

 

 

Empres as Natureza de Operação Ativo Pa ss ivo Res ultado Ativo Pa ss ivo Resultado

Contas  a  receber               1.547                    -                       -                 1.106                      -                     -   

Fi nanciamentos  e                      

emprés timos                    -            143.020                     -                       -              153.941                   -   

Contas  a  pa gar                    -                   494                     -                       -                     407                   -   

Dividendos                    -            295.852                     -                       -              427.824                   -   

Despes a financeira                    -                      -                (9.739)                     -                        -            (15.442)

Atual ização de dividendos                     -                      -            (178.696)                     -                        -            (16.099)

AFAC                    -         1.293.000                     -                       -                        -                     -   

              1.547       1.732.366          (188.435)               1.106            582.172          (31.541)

Cl ientes               4.912                    -                       -                 4.288                      -                     -   

Contas  a  receber                    11                    -                       -                      10                      -                     -   

Fornecedores                    -              14.708                     -                       -                13.346                   -   

Dividendos                    -                     14                     -                       -                         2                   -   

Encargo de uso da rede de 

transmissão                    -                      -            (126.651)                     -                        -          (129.251)

Atual ização de dividendos                     -                      -                       (2)                     -                        -                     -   

              4.923            14.722          (126.653)               4.298              13.348        (129.251)

Contas  a  receber                    25                    -                       -                      27                      -                     -   

Fornecedores                    -                7.835                     -                       -                  6.614                   -   

Encargo de uso da rede de 

transmissão                    -                      -              (65.290)                     -                        -            (63.666)

                   25              7.835            (65.290)                    27                6.614          (63.666)

Cl ientes               7.832                    -                       -                 6.587                      -                     -   

Fornecedores                    -                8.760                     -                       -                  8.489                   -   

Contas  a  pa gar                    -                     91                     -                       -                        -                     -   

Contas  a  receber                      8                    -                       -                        8                      -                     -   

Encargo de uso da rede de 

transmissão                    -                      -              (78.445)                     -                        -            (72.637)

              7.840              8.851            (78.445)               6.595                8.489          (72.637)

Cl ientes                  617                    -                       -                    534                      -                     -   

Dividendos                    -                       8                     -                       -                         1                   -   

Atual ização de dividendos                     -                      -                       (1)                     -                        -                     -   

                 617                     8                     (1)                  534                       1                   -   

Cl ientes             37.078                    -                       -               37.720                      -                     -   

Contas  a  pa gar                    -                      -                       -                       -                         3                   -   

Suprimento de energi a                    -                      -               41.894                     -                        -           255.273 

            37.078                    -               41.894             37.720                       3         255.273 

Contas  a  receber             14.693                    -                       -               14.693                      -                     -   

( - ) Provisão para  perdas           (13.237)                    -                       -             (13.237)                      -                     -   

Adiantamento a  fornecedores               5.279                    -                       -                 5.279                      -                     -   

Contas  a  pa gar                    -                1.456                     -                       -                  1.456                   -   

              6.735              1.456                     -                 6.735                1.456                   -   

Furnas

El etrobras

31/12/2011

CGTEE

El etronuclea r

El etronorte

El etros ul

El etropar

31/12/2010



 
Continuação 

 

 

 

 

 

Empres as Natureza  da operação Ativo Pass ivo Res ul tado Ati vo Pas s i vo Resultado

Cl ientes             27.817                    -                       -               23.553                      -                     -   

Contas  a  receber                    25                    -                       -                      23                      -                     -   

Suprimento de energia                    -                      -               57.088                     -                        -             54.394 

            27.842                    -               57.088             23.576                      -             54.394 

Fornecedores                    -                7.181                     -                       -                  1.695                   -   

Contri buição normal                    -                9.317                     -                       -                  8.290                   -   

Contratos  atuaria is                    -            381.560                     -                       -              362.691                   -   

Des pesas  operacionais                    -                      -              (16.381)                     -                        -            (13.493)

Des pesas  atuari ai s                    -                      -               44.101                     -                        -             27.998 

                   -            398.058             27.720                     -              372.676           14.505 

Cl ientes             11.325                    -                       -               65.846                      -                     -   

Suprimento de energia                    -                      -               47.585                     -                        -             46.767 

            11.325                    -               47.585             65.846                      -             46.767 

Contas  a  receber                  174                    -                       -                       -                        -                     -   

Partic. soci etária  permanente           195.267                    -                       -             193.244                      -                     -   

Fornecedores                    -                1.271                     -                       -                  1.151                   -   

Receita de prest. de servi ços                    -                      -                 2.055                     -                        -               1.854 

Receita financei ra (JCP)                    -                      -                 5.872                     -                        -               3.342 

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -               28.314                     -                        -             33.262 

Encargo de uso da rede de 

transmis são                    -                      -              (10.869)                     -                        -            (10.410)

          195.441              1.271             25.372           193.244                1.151           28.048 

Partic. soci etária  permanente             31.692                    -                       -               28.530                      -                     -   

Fornecedores                    -                   929                     -                       -                     903                   -   

Di vi dendos                  609                    -                       -                    676                      -                     -   

Encargo de uso da rede de 

transmis são                    -                      -                (8.429)                     -                        -              (8.045)

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                 3.095                     -                        -               2.844 

            32.301                 929              (5.334)             29.206                   903            (5.201)

Partic. soci etária  permanente             75.638                    -                       -               61.286                      -                     -   

Cl ientes                  244                    -                       -                       -                        -                     -   

Di vi dendos               4.252                    -                       -                       -                        -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -               18.604                     -                        -                 (330)

            80.134                    -               18.604             61.286                      -                 (330)

Partic. soci etária  permanente           554.408                    -                       -             412.001                      -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                (3.646)                     -                        -              (2.952)

Outros  res ul tados 

abrangentes                    -               (3.253)                     -                       -                 (2.170)            (1.235)

          554.408             (3.253)              (3.646)           412.001               (2.170)            (4.187)

Partic. soci etária  permanente           179.878                    -                       -               61.574                      -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -               10.872                     -                        -               2.066 

          179.878                    -               10.872             61.574                      -               2.066 

Partic. soci etária  permanente           122.268                    -                       -             (18.187)                      -                     -   

Contas  a  pagar                    -                   112                     -                       -                        -                     -   

Outros  res ul tados 

abrangentes                    -                  (467)                     -                       -                    (466)                   -   

Receita de prest. de servi ços                    -                      -                 1.722                     -                        -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                (8.041)                     -                        -              (8.981)

          122.268                (355)              (6.319)           (18.187)                  (466)            (8.981)

I .E. Madeira

Manaus 

Trans mis sora

Cea l

Faches f

ESBR   

Participações   

S.A.

Energética  

Águas da  

Pedra  S.A.

Integração      

Trans mis sora  

de Energi a 

S.A.

STN

31/12/2011 31/12/2010

Cepis a



Continuação 
 

 

  
A seguir, identifica-se as origens das principais transações, por empresa: 
 

Eletrobras 
 
• Contratos de financiamentos e empréstimos celebrados entre as partes, de acordo com as 

condições mencionadas na nota 19; 
• Remuneração pelo capital investido; 
• Instrumentos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, de acordo com a nota 

26. 
 
Furnas 
 
• Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão; 
• Contratos celebrados para uso da rede de transmissão; 
• Remuneração pelo capital investido. 

 
Eletrosul 
 
• Contratos celebrados para uso da rede de transmissão.  
 
Eletronorte 
 
• Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão; 
• Contratos celebrados para uso da rede de transmissão. 

 
 

Empres as Natureza  da operação Ativo Pass ivo Res ul tado Ati vo Pas s i vo Resultado

Partic. soci etária  permanente               6.392                    -                       -                 5.949                      -                     -   

Di vi dendos               8.432                    -                       -                       -                        -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                 8.874                     -                        -               5.948 

            14.824                    -                 8.874               5.949                      -               5.948 

TDG Partic. soci etária  permanente             15.235                    -                       -               13.018                      -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                 2.217                     -                        -                 (261)

            15.235                    -                 2.217             13.018                      -                 (261)

Partic. soci etária  permanente           217.672                    -                       -               26.669                      -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                   (997)                     -                        -                 (333)

          217.672                    -                   (997)             26.669                      -                 (333)

Cl ientes                  197                    -                       -                       -                        -                     -   

                 197                    -                       -                       -                        -                     -   

Cl ientes                  242                    -                       -                       -                        -                     -   

Suprimento de energia                    -                      -                 1.211                     -                        -                     -   

                 242                    -                 1.211                     -                        -                     -   

Partic. soci etária  permanente               1.850                    -                       -                    158                      -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                   (157)                     -                        -                     (3)

              1.850                    -                   (157)                  158                      -                     (3)

Partic. soci etária  permanente               1.803                    -                       -                    157                      -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                   (143)                     -                        -                     (4)

              1.803                    -                   (143)                  157                      -                     (4)

Pedra  Branca Partic. soci etária  permanente               1.737                    -                       -                    158                      -                     -   

Equi va lência  patrimoni al                    -                      -                   (179)                     -                        -                     (3)

              1.737                    -                   (179)                  158                      -                     (3)

Cepel Des pesas  operacionais                    -                      -              (12.826)                     -                        -              (9.863)

                   -                      -              (12.826)                     -                        -              (9.863)

IE Garanhuns Partic. soci etária  permanente                  980                    -                       -                       -                        -                     -   

                 980                    -                       -                       -                        -                     -   

Manaus 

Cons trutora

Norte Energia  

S.A.

Ceron

Eletroacre

Sete 

Gameleiras

São Pedro

31/12/2011 31/12/2010



Eletronuclear 
 
• Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão; 
• Remuneração pelo capital investido. 
 
CGTEE 
 
• Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica; 
• Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão; 
 
Eletropar 
 
• Contratos celebrados para prestação de serviços; 
 
Ceal 
 
• Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica; 
• Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão. 
 
Fachesf 

 
• Compromissos atuariais referentes a previdência complementar; 
• Contrato de aluguel dos prédios sede e anexo da Companhia; 
•  Intermediação de prestação de serviços de saúde, seguro de vida e outros benefícios aos 

empregados da Companhia. 
 
Cepisa 
 
• Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica; 
 
STN – Sistema de Transmissão do Nordeste S.A. 
 
• Montante investido na participação societária, avaliado pelo método de equivalência patrimonial; 
• Contratos de prestação de serviços de operação e manutenção de linha de transmissão; 
• Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão; 
• Remuneração pelo capital investido.  

 
Integração Transmissora de Energia S.A. 

 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial; 
• Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão; 
• Remuneração pelo capital investido. 

         
Energética Águas da Pedra S.A. 

 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial; 
• Remuneração pelo capital investido. 

 
ESBR Participações S.A. 

 
• Montante investido na participação societária, avaliado pelo método de equivalência patrimonial; 

 
Interligação Elétrica do Madeira S.A. 

 
• Montante investido na participação societária, avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 

 
Manaus Transmissora de Energia S.A. 
 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial; 
• Contrato celebrado para prestação de serviços. 

 
Manaus Construtora Ltda. 
 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial; 
• Remuneração pelo capital investido. 
 



 
TDG – Transmissora Delmiro Gouveia S.A. 
 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 
 
Norte Energia S.A. 
 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 
 
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – Ceron 
 
• Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica. 
 
Companhia de Eletricidade do Acre – Eletroacre 

 
• Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica. 

 
Sete Gameleiras 
 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 

 
São Pedro do Lago 
 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 
 
Pedra Branca S.A.  

 
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 

 
Cepel 

 
• Contrato de contribuição mensal como associado. 
 
Interligação Elétrica Garanhuns S.A. 
 

• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 
 
 
Além das empresas antes apresentadas, a Companhia também possui as seguintes partes 
relacionadas: 
• Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 
• Itaipu Binacional 
• Boa Vista Energia S.A. 
• Extremoz Transmissora do Nordeste – ETN S.A.; 
• Eólicas Junco I, Junco II, Caiçara I e Caiçara II. 
 
 
Remuneração de pessoal-chave 
 
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros de administração e fiscal e diretores. O 
gasto total no exercício de 2011 está demonstrado a seguir: 
 

 

Os administradores não possuem pagamentos baseados em ações da Companhia. 

 

 

 

 

31/12/2011 31/12/2010

Remuneração dos Diretores e dos Conselheiros 2.910                     2.709 

Encargos Sociais 730 740

Benefícios 327 207

Participações nos lucros ou resultados 324 282

4.291 3.938



 

39 – INTRUMENTOS FINANCEIROS 

 
Em atendimento à Deliberação CVM nº 604, de 19 de novembro de 2009, que aprovou os 
Pronunciamentos Técnicos CPC 38 (IAS 39), 39 (IAS 32) e 40 (IFRS 7) e à Instrução CVM nº 475, de 
17 de dezembro de 2008, a Companhia procedeu à avaliação de seus instrumentos financeiros, 
inclusive os derivativos. 
 
39.1- Considerações gerais: 
 
Os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir, com posições em 31/12/2011: 
 
 
ATIVO 
 
•   Caixa e equivalentes de caixa  

São classificados como mantido para negociação. O valor de mercado está refletido nos valores 
registrados nos balanços patrimoniais. 

 
•   Clientes 

Decorrem diretamente das operações da Companhia, são classificados como recebíveis e estão 
registrados pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, 
quando aplicável. 

 
• Ativo Financeiro – Concessões de serviço público 

Os valores dos ativos financeiros a serem recebidos durante a concessão estão reconhecidos pela 
diferença entre o valor justo dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação dos 
serviços da concessão e o valor contábil dos ativos financeiros com expectativa de serem 
recebidos no fim da concessão. 
 

• Cauções e depósitos vinculados 

As cauções e depósitos vinculados referem-se a garantias prestadas a instituições financeiras e em 
leilões de energia elétrica e depósitos judiciais vinculados a processos existentes nas esferas judicial 
e administrativa, estão registradas ao custo, acrescidos dos respectivos rendimentos auferidos até 
a data do balanço. 
 

•   Títulos e valores mobiliários 

As aplicações financeiras em Letras Financeiras do Tesouro - LFT são mantidas para negociação 
em fundo de investimento exclusivo, conforme regulamentação em vigor. Os demais títulos e 
valores mobiliários, correspondentes a menor parte, estão relacionados a Títulos da Dívida 
Agrária – TDA e Notas do Tesouro Nacional - NTN com vencimentos definidos, para os quais a 
Companhia tem a intenção de manter até o vencimento. São registradas pelo custo de aquisição 
acrescido por juros e atualização monetária, com impactos no resultado e são ajustadas ao valor 
provável de realização, quando aplicável. 
 

PASSIVO 
 
•   Fornecedores 

Decorrem diretamente das operações da Companhia e são classificados como passivos financeiros 
não mensurados a valor justo. 

   
• Financiamentos e empréstimos 

Estas operações de crédito estão atualizadas até a data do balanço; os correspondentes encargos 
estão provisionados com base em taxas fixas ou variáveis vigentes em 31/12/2011, e os 
contratos de mútuo com a nossa controladora, a Eletrobras, que representam cerca de 22% do 
total da dívida da Companhia, dos quais 3,7% são remunerados a uma taxa de juros equivalente 



a 10% ao ano. A taxa de mercado da Eletrobras é por ela definida levando em conta o prêmio de 
risco compatível com as atividades do Setor Elétrico. Considerando as circunstâncias especiais 
envolvidas no financiamento de seus projetos de expansão, o valor de mercado desses 
empréstimos corresponde a seus valores contábeis.  

• Debêntures 
 

Correspondem a 420 debêntures emitidas pela controlada em conjunto Interligação Elétrica do 
Madeira S.A., em setembro de 2011, ao valor unitário de R$ 1 milhão, com taxa de juros de 
106,5% do CDI, a serem totalmente resgatadas em 15 de setembro de 2012. No saldo de         
R$ 430.580, a participação da Companhia de 24,5% corresponde a R$ 105.492. 
 

• Concessões a pagar - Uso do Bem Público 
 

Refere-se a contratos de concessão onerosa entre suas controladas em conjunto e a União 
Federal para a utilização do bem público para a geração de energia elétrica nas usinas 
hidrelétricas Jirau e Belo Monte (nota 25); 
 

Os valores dos instrumentos financeiros reconhecidos nas demonstrações financeiras em 31 de 

dezembro de 2011 são equivalentes a seus valores de mercado, considerando os critérios de 

mensuração de cada um. 

 

39.2- Categoria de Instrumentos financeiros 

 

 

 

39.3- Gestão de Capital 

 

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 

continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 

perseguir uma estrutura de capital ideal para a redução de custos. 

 

A Companhia possui uma excelente capacidade de alavancagem, fruto de sua geração de caixa, que 

garante seus investimentos, que pode ser demonstrada com base no índice de alavancagem 

financeira, utilizado pela sua controladora para o Sistema Eletrobras. Esse índice corresponde à 

dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de 

financiamentos, empréstimos e debêntures, de curto e longo prazos, conforme demonstrado no 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Ativos financeiros:

Mensurado a valor justo

  Caixa e equivalentes de caixa 268.638 299.397 564.024 497.993

Mantidos para negociação

  Títulos e valores mobil iários 914.071 962.306 914.071 962.306

Recebíveis

  Cl ientes 745.277 856.975 752.450 864.142

  Ativo financeiro - Concessões de serviço público 6.071.981 5.676.092 7.100.236 6.328.770

  Cauções e depósitos vinculados 295.785 254.559 302.423 262.454

Mantidos até o vencimento

  Títulos e valores mobil iários 8.541 8.403 8.541 8.403

8.304.293 8.057.732 9.641.745 8.924.068

Passivos financeiros:

Mensurados ao custo amortizado

  Fornecedores 370.788          268.592               562.558           359.158           

  Financiamentos e empréstimos 791.848          693.226               2.694.533       1.901.527       

  Debêntures -                   -                        105.492           -                    

  Concessões a pagar - Uso do Bem Público -                   -                        41.641             17.808             

1.162.636       961.818               3.404.224       2.278.493       

Controladora Consolidado
Categoria



balanço patrimonial, subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é 

apurado pela da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a 

dívida líquida.  

 

Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2011 e 2010 podem ser assim 

sumarizados: 

 

 

A Companhia recebeu de sua controladora, a Eletrobras, no exercício de 2011, adiantamento para 

futuro aumento de capital, no valor de R$ 1.293.000, com previsão de capitalização em 2012 (nota 

26). 

 
39.4 - Gestão de Riscos 

 
A Companhia possui os seguintes riscos associados à utilização de seus instrumentos financeiros: 

 
• Risco de mercado 
 
É o risco de que mudanças de mercado, como mudanças nas taxas de juros e nos preços, poderão 
afetar as receitas da Companhia ou o valor de seus instrumentos financeiros. 
 
• Risco de encargos da dívida 
 
Este risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de 
flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, que aumentem as despesas 
financeiras relativas a contratos de financiamento, ou diminuam a receita financeira relativa às 
aplicações financeiras da Companhia. 

A Administração da Companhia não identifica entre os valores de mercado e os apresentados nas 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011, a ocorrência de diferenças relevantes 
originadas de operações que envolvam instrumentos financeiros que requeiram divulgação 
específica. 
 
• Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) 
 
Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de 
terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações. A Companhia segue a estrutura de 
capital determinada por estudos técnicos elaborados para a definição do negócio, bem como pelos 
limites estabelecidos pelos agentes financeiros. 
 
• Risco de vencimento antecipado 
 
A Companhia possui contratos de financiamentos e empréstimos por meio de suas controladas em 
conjunto com cláusulas restritivas que, em geral, requerem a manutenção de índices econômico-
financeiros em determinados níveis (covenants financeiros). O descumprimento dessas restrições 
pode implicar o vencimento antecipado da dívida. 
 
 
 
 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Financiamentos, empréstimos e 

debêntures 791.848 693.226 2.800.025 1.901.527

(-) Caixa e Equivalente de Caixa 268.638 299.397 564.024 497.993

Dívida l íquida 523.210 393.829 2.236.001 1.403.534

(+) Total do patrimônio l íquido 16.818.638 17.216.161 16.818.638 17.216.161

Total do capital 17.341.848 17.609.990 19.054.639 18.619.695

Índice de alavancagem financeira 3,0% 2,2% 11,7% 7,5%

Controladora Consolidado



 
• Risco quanto à escassez de energia 
 
O Sistema Elétrico Brasileiro é abastecido predominantemente pela geração hidrelétrica. Um período 

prolongado de escassez de chuva durante a estação úmida, poderá reduzir o volume de água nos 

reservatórios dessas usinas, trazendo, como conseqüência, o aumento no custo da aquisição de 

energia no mercado de curto prazo e na elevação dos valores de encargos do sistema em 

decorrência do despacho de usinas termelétricas. Numa situação extrema, poderá ser adotado um 

programa de racionamento, que implicaria redução de receita. No entanto, considerando os níveis 

atuais dos reservatórios e as últimas simulações efetuadas, o Operador Nacional do Sistema    

Elétrico – ONS não prevê, para os próximos anos, um novo programa de racionamento. 

 

• Risco de liquidez 

 

A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada 

continuamente a fim de garantir as exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de 

financiamentos e caixa suficiente para atendimento às necessidades operacionais do negócio. 

O excesso de caixa gerado pela Companhia é investido, escolhendo instrumentos com rentabilidade, 

vencimentos e liquidez suficiente e apropriados para fornecer margem, conforme determinado pelas 

previsões antes mencionadas. 

A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não-derivativos da Companhia por faixas de 

vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual 

do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados. 

 

 

 

Menos de Entre 1 e Entre 2 e Acima de

1 ano 2 anos 5 anos 5 anos

Em 31 de dezembro de 2011

Financiamentos e empréstimos 336.680 133.348 173.262 123.507

Fornecedores 370.788                            -                          -                          -   

Adiantamento para futuro aumento de capital 1.293.000                            -                          -                          -   

Em 31 de dezembro de 2010

Financiamentos e empréstimos 62.730 361.156 130.191 126.939
Fornecedores 299.328                            -                          -                          -   

Controladora

Menos de Entre 1 e Entre 2 e Acima de

1 ano 2 anos 5 anos 5 anos

Em 31 de dezembro de 2011

Financiamentos e empréstimos 1.111.103 146.667 583.613 1.547.582

Debêntures 105.492

Fornecedores 562.558                            -                          -                          -   

Adiantamento para futuro aumento de capital 1.293.000                            -                          -                          -   

Concessões a pagar – Uso do Bem Público 41.641                            -                          -                          -   

Em 31 de dezembro de 2010

Financiamentos e empréstimos 306.758 374.475 262.816 732.543

Fornecedores 359.158                            -                          -                          -   
Concessões a pagar – Uso do Bem Público 17.808                            -                          -                          -   

Consolidado



• Risco Regulatório 

A Companhia detém concessões para a exploração de serviços de geração e transmissão de energia 
elétrica que, de acordo com a legislação em vigor, podem não ser renovadas. Caso a renovação 
dessas concessões não seja deferida, ou a renovação venha a ocorrer mediante a imposição de 
custos adicionais para a Companhia – concessão onerosa, podem ocorrer comprometimento de seu 
desempenho operacional. 

39.5– HEDGE 

 
A Companhia não possuía isoladamente operações de hedge ou outros derivativos, no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2011, nem possui previsão para este tipo de operação. Entretanto, existem 
transações por meio de suas controladas em conjunto que possuem tais instrumentos financeiros 
conforme abaixo:  

39.5.1- ESBR Participações S.A. 
  

Em 2009, com o intuito de reduzir a exposição cambial de determinadas parcelas do contrato com a 
empresa chinesa Dong Fang, a controlada em conjunto firmou contratos a termo de moeda sem 
entrega física (NDF) com instituições financeiras. Os valores desses acordos foram de US$ 41.000 e 
US$ 16.400, com vencimentos em 17 de setembro de 2009 e 18 de dezembro de 2009, e taxas 
pactuadas de R$ 2,29 e R$ 2,18, respectivamente. Tais operações foram classificadas como hedges 
de fluxo de caixa. Conforme previsto nas normas contábeis brasileiras, as variações cambiais das 
NDF foram registradas na conta de Outros resultados abrangentes e transferidas ao ativo imobilizado 
quando da efetiva liquidação do passivo junto ao fornecedor. 

 
Em 17 de setembro de 2009, a controlada liquidou a operação de NDF no valor de US$ 41.000 com 
perdas apuradas de R$ 20.360. 
 
Em relação ao contrato de NDF, no valor de US$ 16.400, sua liquidação ocorreu na data do 
vencimento, com resultado negativo de R$ 6.599, sem que houvesse cumprimento das obrigações 
contratuais por parte do fornecedor. As variações cambiais da NDF foram registradas no patrimônio 
líquido e lá mantidas até o real cumprimento das obrigações da Dong Fang, o que ocorreu ao fim do 
primeiro semestre de 2010. 
 
A partir do final do exercício de 2009, a controlada alterou sua estratégia de hedge e desde então 
vem realizando aplicações financeiras em dólar dos Estados Unidos, com a finalidade de lastrear as 
garantias das cartas de crédito emitidas pelos Banco do Brasil e Banco Itaú em favor dos 
fornecedores chineses Dong Fang e Hyosung. Tais aplicações também são classificadas como hedge 
de fluxo de caixa. 
 
A movimentação completa da conta de ajustes de variação patrimonial, durante os anos findos em 
31 de dezembro de 2011 e 2010, é descrita a seguir: 

 

 
                        

Estas operações geraram no exercício um resultado abrangente, o qual está refletido na DMPL 
consolidada no valor de R$ 3.253. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2011 31/12/2010

Saldo no início do exercício            (12.778)                 (6.599)

Variação cambial sobre NDF                       -                            -   

Variação cambial sobre principal de depósitos vinculados                  10.485               (11.845)

Efeito de pagamento a fornecedores - saldos do exercício anterior                                          5.780                   6.599 

Efeito de pagamento a fornecedores - saldos do exercício atual                                                -                      (933)

Saldo no final do exercício                                                                                   3.487               (12.778)



 
• Análise de Sensibilidade 

 
A Companhia fez uma análise de sensibilidade dos efeitos nos resultados da controlada, 
proporcionais à sua participação, advindos de apreciação e depreciação cambial de 25% e 50%, os 
quais estão demonstrados a seguir: 
 

 
 

 
 

39.5.2- Manaus Transmissora de Energia S.A. 
 
Os instrumentos financeiros derivativos contratados pela controlada Manaus Transmissora de 
Energia S.A. têm o propósito de proteger suas operações contra os riscos de flutuação nas taxas de 
câmbio e variação do preço do alumínio no mercado internacional, que têm peso significativo no seu 
plano de investimentos. Eles não são utilizados para fins especulativos e foram enquadrados em 
2008 na categoria de Hedge de fluxo de caixa. Tais instrumentos foram contratados com instituições 
financeiras de primeira linha, no Brasil e no exterior. 

A parcela efetiva das valorizações ou desvalorizações dos instrumentos financeiros enquadrados na 
categoria de Hedge de fluxo de caixa foi registrada em 2008, líquida dos efeitos tributários, em 
conta destacada do patrimônio líquido, na rubrica "Outros Resultados Abrangentes" até a compra do 
ativo imobilizado relacionado, quando este valor ajustaria o custo deste ativo. Entende-se por 
parcela efetiva aquela em que a variação no item objeto de hedge, diretamente relacionada ao risco 
correspondente, é compensada pela variação no instrumento financeiro utilizado para hedge, 
considerando o efeito acumulado da operação. As demais variações verificadas nesses instrumentos 
são reconhecidas diretamente no resultado do período.    

Em 18 de agosto de 2008, a controlada contratou operação de compromisso de compra futura de 
alumínio (LME), junto ao Banco Société Générale, visando a proteger-se da variação da cotação do 
preço dessa matéria prima no mercado internacional decorrente da necessidade de compra de cabos 
para a construção da linha de transmissão. O valor em moeda estrangeira correspondia a 
US$ 73.486 mil e esta operação teve vencimento substancialmente no exercício de 2011. Em 31 de 
dezembro de 2009, o valor justo dessa operação gerou um ganho de R$ 42.530, registrado na 
rubrica "Resultado financeiro". 
 
Em 1º de julho de 2008, foi contratada e liquidada no vencimento operação a termo de compra de 
US$ 221.000 mil junto aos bancos PNB Paribas e Citibank. Sua liquidação se deu em novembro de 
2008, pelo valor justo de R$ 500.720 com ganho financeiro de R$ 131.212, registrado na rubrica de 
"Ajustes de avaliação patrimonial" no patrimônio líquido por atender, na época, aos requerimentos 
necessários para aplicação de hedge accounting. 
 
Em 2009, em razão de alterações na estratégia, as transações altamente prováveis, objetos de 
cobertura de hedges, previstas em 2008 para ocorrerem até o vencimento dos derivativos, não mais 
ocorreriam considerando a opção adotada de adquirir os equipamentos junto a fornecedores que 
assumissem o risco da variação do valor do alumínio. Desta forma, o ganho ou a perda que em 2008 
haviam sido diretamente contabilizados na rubrica "Ajustes de avaliação patrimonial" foram 
transferidos para o resultado no exercício de 2009, na rubrica "Resultado financeiro".  

Contrato
Saldo 

(US$ mil)

Saldo 

(R$ mil)

Índice 

(US$)

Cenário  I (-25%) 

Índice

Cenário II (-50%) 

Índice

Cenário  I  (-25%) 

Valor

Cenário II  (-50%) 

Valor

SPE

1:  Banco do Brasil R$/US$ 3.110           5.631                1,8109 1,3582 0,9055 4.223                    2.816                   

2:  Itaú R$/US$ 10.852        19.652              1,8109 1,3582 0,9055 14.739                 9.826                   

TOTAL 13.962        25.283              18.962                 12.642                 

Depreciação dos Índices 

Contrato
Saldo 

(US$ mil)

Saldo 

(R$ mil)

Índice 

(US$)

Cenário  I (+25%) 

Índice

Cenário II (+50%) 

Índice

Cenário  I  (+25%) 

Valor

Cenário II  (+50%) 

Valor

SPE

1:  Banco do Brasil R$/US$ 3.110           5.631                1,8109 2,2636 2,7164 7.039                    8.447                   

2:  Itaú R$/US$ 10.852        19.652              1,8109 2,2636 2,7164 24.565                 29.478                 

TOTAL 13.962        25.283              31.604                 37.925                 

Apreciação dos Índices 



Em 31 de dezembro de 2009, o valor justo da operação gerou um ganho de R$ 42.530, registrado 
na rubrica "Resultado financeiro". 
 
Em 4 de março de 2010, foi contratada operação a termo de compra de moedas na modalidade de 
Non-Deliverable Forward (NDF), com o HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo visando a obtenção de 
caixa para honrar compromissos já contratados.  
 
Até 26 de novembro de 2010, por não atender aos requisitos necessários à aplicação de hedge 
accounting, as valorizações e/ou desvalorizações dos instrumentos financeiros prosseguiram 
lançadas ao resultado do exercício. 
 
Em 27 de novembro de 2010, a partir de uma reavaliação das estratégias de hedge face às 
estratégias operacionais de compra de materiais, a administração da controlada, conforme aprovado 
em reunião do Conselho de Administração realizada em 2 de dezembro de 2010, decidiu pela 
liquidação antecipada de parte da carteira de derivativos, reajustando as posições e readequando as 
operações aos requerimentos necessários para aplicação de hedge accounting. Assim, em 27 e 30 de 
dezembro de 2010 foram efetuadas as liquidações das coberturas financeiras das operações de NDF 
e LME, respectivamente. 

As operações com derivativos foram totalmente liquidadas em 2011 e geraram um ganho registrado 

em Outros resultados abrangentes refletido na DMPL consolidada, no valor de R$ 466. 

 
39.5.3- Interligação Elétrica do Madeira S.A. 

 
A SPE celebrou neste exercício contrato de Instrumentos Financeiros derivativos, como proteção 
para o risco cambial na contratação de fornecimentos de cantoneiras de aço, alumínio e cabos de 
alumínio. 
 
A Gestão de Instrumentos Financeiros está aderente ao seu Plano de Negócios. O resultado auferido 
dessa operação e a aplicação do controle para o gerenciamento do seu risco faz parte do 
monitoramento dos riscos financeiros adotado pela Companhia. 
 
A SPE adotou o “Hedge Accounting” e classifica o derivativo contratado como Hedge de Valor Justo, 
segundo os parâmetros descritos no Pronunciamento Contábil CPC 38 e no IAS 39. 
 

39.6- Estimativa do valor justo 

 
A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos 
financeiros pela técnica de avaliação: 
 

 

 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Em 31 de dezembro de 2011

Ativos

  Aplicações Financeiras            265.332                            -                          -              265.332 

  Títulos e valores mobiliários            922.612                            -                          -              922.612 

Total        1.187.944                            -                          -           1.187.944 

Em 31 de dezembro de 2010

Ativos

  Aplicações Financeiras            289.856                            -                          -              289.856 

  Títulos e valores mobiliários            970.709                            -                          -              970.709 

Total        1.260.565                            -                          -           1.260.565 

Controladora



 

Os ativos e passivos financeiros registrados a valor justo são classificados e divulgados de acordo 
com os níveis a seguir:  

Nível 1 – preços cotados (não ajustados) que em mercados ativos, líquidos e visíveis para ativos e 
passivos idênticos que estão acessíveis na data de mensuração;  

Nível 2 – preços cotados (podendo ser ajustados ou não) para ativos ou passivos similares em 
mercados ativos, outras entradas não observáveis no nível 1, direta ou indiretamente, nos termos do 
ativo ou passivo, e  

Nível 3 – ativos e passivos cujos preços não existem ou que esses preços ou técnicas de avaliação 
são amparados por um mercado pequeno ou inexistente, não observável ou ilíqüido. Nesse nível a 
estimativa do valor justo torna-se altamente subjetiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Em 31 de dezembro de 2011

Ativos

  Aplicações Financeiras              511.430                            -                          -              511.430 

  Títulos e valores mobiliários            922.612                            -                          -              922.612 

Total        1.434.042                            -                          -           1.434.042 

Em 31 de dezembro de 2010

Ativos

  Aplicações Financeiras            487.300                            -                          -              487.300 

  Títulos e valores mobiliários            970.709                            -                          -              970.709 

Total        1.458.009                            -                          -           1.458.009 

Consolidado



40 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEGREGADO POR ATIVIDADE 
 

 

 

Geração Transmissão Total Geração Transmissão Total

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.565.536 1.552.951 5.118.487 3.814.609 1.335.939 5.150.548

CUSTO OPERACIONAL

   Custo com energia elétrica

       Energia elétrica comprada para revenda              (7.635)                            -                   (7.635)             (24.061)                        -               (24.061)

       Encargos de uso da rede de transmissão          (805.270)                            -               (805.270)           (765.661)                        -            (765.661)

   Custo de operação

Pessoal            (78.816)               (231.982)             (310.798)             (85.363)           (241.533)          (326.896)

Material              (3.123)                 (11.806)               (14.929)               (3.327)                (8.147)             (11.474)

Combustíveis para a produção de energia              (4.793)                            -                   (4.793)               (2.296)                        -                 (2.296)

Serviço de terceiros            (14.292)                 (50.397)               (64.689)             (17.575)             (43.793)             (61.368)

Compensação financeira pela util ização de recursos            

hídricos          (224.374)                            -               (224.374)           (192.768)                        -            (192.768)

Depreciação  e amortização          (342.778)                            -               (342.778)           (345.896)                        -            (345.896)

Taxa de Fiscal ização da Aneel            (12.995)                    (8.643)               (21.638)               (2.943)                (8.566)             (11.509)

Outras              43.171                    (7.734)                 35.437               32.161                (2.385)              29.776 

     (1.450.905)               (310.562)         (1.761.467)       (1.407.729)           (304.424)       (1.712.153)

CUSTO DO SERV. PRESTADO A TERCEIROS                   734                    (3.572)                 (2.838)               (3.394)                        -                 (3.394)

CUSTO DE CONSTRUÇÃO                       -                 (581.089)             (581.089)                        -             (420.451)          (420.451)

LUCRO BRUTO        2.115.365                 657.728           2.773.093         2.403.486             611.064         3.014.550 

DESPESAS OPERACIONAIS          (306.856)               (712.413)         (1.019.269)           (253.135)           (444.001)          (697.136)

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA        1.808.509                 (54.685)           1.753.824         2.150.351             167.063         2.317.414 

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Ganhos em equivalência patrimonial              45.189                   26.788                 71.977               31.168               13.737              44.905 

Perdas em equivalência patrimonial              (8.265)                    (4.899)               (13.164)             (10.544)                (3.108)             (13.652)

             36.924                   21.889                 58.813               20.624               10.629              31.253 

RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA

Renda de aplicações financeiras              92.583                   40.596              133.179               57.722               20.321              78.043 

Variações monetárias e acréscimos moratórios - energia 

vendida              80.893                     6.060                 86.953            137.028               17.247            154.275 

Outras variações monetárias ativas                   430                     1.327                   1.757                    391                 1.063                 1.454 

Outras receitas financeiras              18.496                   17.352                 35.848                 8.742               14.505              23.247 

PIS/Pasep e Cofins                  (403)                       (150)                     (553)               78.672               21.014              99.686 

Encargos de dívidas            (30.230)                 (35.145)               (65.375)             (26.788)             (34.109)             (60.897)

Variações monetárias sobre financiamentos e           

empréstimos                       -                         (940)                     (940)                   (115)                   (378)                  (493)

Outras variações monetárias passivas                    (75)                         (76)                     (151)               (1.516)                 1.375                  (141)

Outras despesas financeiras          (191.475)                 (10.767)             (202.242)             (27.323)                (8.151)             (35.474)

           (29.781)                   18.257               (11.524)            226.813               32.887            259.700 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS        1.815.652                 (14.539)           1.801.113         2.397.788             210.579         2.608.367 

Imposto de renda e contribuição social          (568.605)                    (1.502)             (570.107)           (783.124)               67.561          (715.563)

Imposto de renda e contribuição social  diferidos            (16.524)                   26.820                 10.296             (24.780)             (71.149)             (95.929)

Incentivos Fiscais           310.208                     2.635              312.843            384.590                (4.233)            380.357 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        1.540.731                   13.414           1.554.145         1.974.474             202.758         2.177.232 

Lucro básico por ação (R$) - -                   30,14 - -                 42,22 

Lucro di luído por ação (R$) - -                   28,03 - -                 42,22 

31/12/201031/12/2011

Controladora



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geração Transmissão Total Geração Transmissão Total

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA        3.565.332             2.017.060           5.582.392         3.814.609         1.618.449         5.433.058 

CUSTO OPERACIONAL 

   Custo com energia elétrica

       Energia elétrica comprada para revenda              (7.635)                            -                   (7.635)             (24.061)                        -               (24.061)

       Encargos de uso da rede de transmissão          (805.270)                            -               (805.270)           (765.661)                        -            (765.661)

   Custo de operação

Pessoal            (78.818)               (233.486)             (312.304)             (85.363)           (242.904)          (328.267)

Material              (3.134)                 (12.107)               (15.241)               (3.327)                (8.245)             (11.572)

Combustíveis para a produção de energia              (4.793)                            -                   (4.793)               (2.296)                        -                 (2.296)

Serviço de terceiros            (14.307)                 (51.781)               (66.088)             (17.575)             (44.339)             (61.914)

Compensação financeira pela uti lização de recursos 

hídricos          (224.374)                            -               (224.374)           (192.768)                        -            (192.768)

Depreciação e amortização          (342.779)                         (38)             (342.817)           (345.896)                        -            (345.896)

Taxa de Fiscalização da Aneel            (12.995)                    (8.956)               (21.951)               (2.943)                (8.835)             (11.778)

Outras              43.169                    (7.973)                 35.196               32.161                (2.603)              29.558 

     (1.450.936)               (314.341)         (1.765.277)       (1.407.729)           (306.926)       (1.714.655)

CUSTO DO SERV. PRESTADO A TERCEIROS                   734                    (7.657)                 (6.923)               (3.394)                        -                 (3.394)

CUSTO DE CONSTRUÇÃO                       -                 (943.268)             (943.268)                        -             (624.446)          (624.446)

LUCRO BRUTO        2.115.130                 751.794           2.866.924         2.403.486             687.077         3.090.563 

DESPESAS OPERACIONAIS          (320.795)               (720.189)         (1.040.984)           (260.551)           (450.378)          (710.929)

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA        1.794.335                   31.605           1.825.940         2.142.935             236.699         2.379.634 

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Ganhos em equivalência patrimonial              11.680                     6.924                 18.604                        -                          -                          -   

Perdas em equivalência patrimonial                       -                              -                            -                     (255)                     (75)                  (330)

             11.680                     6.924                 18.604                   (255)                     (75)                  (330)

RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA

Renda de aplicações financeiras           100.878                   43.975              144.853               58.691               21.797              80.488 

Variações monetárias e acréscimos moratórios - energia 

vendida              80.893                     6.061                 86.954            137.028               17.249            154.277 

Outras variações monetárias ativas                   430                     1.555                   1.985                    391                 1.063                 1.454 

Outras receitas financeiras              15.887                   15.767                 31.654               40.493                (6.523)              33.970 

PIS/Pasep e Cofins                  (403)                       (150)                     (553)               78.672               21.014              99.686 

Encargos de dívidas            (30.230)                 (39.583)               (69.813)             (26.788)             (47.447)             (74.235)

Variações monetárias sobre financiamentos e 

empréstimos              (3.133)                    (9.216)               (12.349)                   (115)                   (378)                  (493)

Outras variações monetárias passivas                    (75)                       (423)                     (498)               (1.516)                 1.375                  (141)

Outras despesas financeiras          (156.811)                 (58.938)             (215.749)             (34.638)             (30.613)             (65.251)

               7.436                 (40.952)               (33.516)            252.218             (22.463)            229.755 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS        1.813.451                    (2.423)           1.811.028         2.394.898             214.161         2.609.059 

Imposto de renda e contribuição social          (568.271)                 (11.766)             (580.037)           (783.172)               56.683          (726.489)

Imposto de renda e contribuição social diferidos            (14.657)                   19.999                   5.342             (21.842)             (69.305)             (91.147)

Incentivos Fiscais           310.208                     7.604              317.812            384.590                 1.219            385.809 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        1.540.731                   13.414           1.554.145         1.974.474             202.758         2.177.232 

Lucro básico por ação (R$)                       -                              -                     30,14                        -                          -                   42,22 

Lucro diluído por ação (R$)                       -                              -                     28,03                        -                          -                   42,22 

31/12/2011 31/12/2010

Consolidado



41 - SEGUROS 
 
Atualmente a Chesf possui três contratos de seguros cada um com período de duração de um ano e 
todos com início a partir de 30/04/2011, cujo objetivo é obter cobertura para os seus principais 
ativos, tais como imobilizado em serviço e almoxarifado. Para isso, esses ativos estão segurados por 
apólices também anuais, especificadas por modalidade de risco, conforme demonstrado no quadro a 
seguir: 
 

 
                                                                                               
Para o Seguro de Riscos Nomeados na apólice contratada foram destacadas as usinas e subestações, 
nomeando os principais equipamentos com seus respectivos valores segurados e seus limites de 
indenização. Possui cobertura securitária básica tais como incêndio, queda de raios e explosão de 
qualquer natureza e cobertura adicional contra possíveis danos elétricos, riscos para equipamentos 
eletrônicos e informática. 

Na importância segurada relativa ao seguro aeronáutico, além de R$ 7.656 referentes a danos 
causados às aeronaves, estão incluídos R$ 2.436 para responsabilidade civil e R$ 23.356 para 
responsabilidade civil a 2º Risco, previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica, que são coberturas 
contra danos causados a terceiros. 

Para o seguro de transporte, a Companhia mantém apólices para garantir a movimentação de 
materiais nas modalidades terrestre, marítimo e aéreo nacionais, e marítimo e aéreo internacionais, 
mensalmente endossadas e com importâncias seguradas averbadas até 31/12/2011. 

Na determinação da política de seguros e gerência de riscos são contempladas as localizações físicas, 
os riscos a que se expõem os bens e o custo/benefício. 

 
 

42  - ACORDO GERAL DO SETOR ELÉTRICO - RECOMPOSIÇÃO TARIFÁRIA 

EXTRAORDINÁRIA – RTE, VARIAÇÃO DE ITENS DA “PARCELA A” E REPASSE DE 

ENERGIA LIVRE. 

O Acordo Geral do Setor Elétrico - AGSE, firmado pelo Governo Federal, pelos agentes geradores e 
pelos agentes distribuidores de energia elétrica em 18 de dezembro de 2001, na forma inicial de 
Termo de Adesão, e, posteriormente, em 04 de julho de 2002, na forma dos documentos 
específicos, dentre os quais o Acordo de Reembolso de Energia Livre, formalizou os entendimentos 
sobre as questões relativas ao racionamento de energia elétrica que vigorou no período de 
junho/2001 a fevereiro/2002. O AGSE foi concretizado por intermédio de diversos instrumentos 
legais, entre os quais a Lei n.º 10.438, de 26 de abril de 2002, que, no seu artigo 4.º, autorizou a 
Aneel a proceder à Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE.  

A RTE teve o propósito de fazer frente aos impactos financeiros a que foram submetidas as 
empresas distribuidoras de energia, que tiveram suas receitas reduzidas no período de racionamento 
de energia estabelecido no Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica – 
PERCEE, além de recuperar de forma definitiva valores relativos à “Parcela A”, art. 6º da lei citada. 
Também foi incluída na RTE a recuperação dos valores referentes à Energia Livre, prevista no artigo 
2.º da mesma lei e gerada durante o racionamento. 

As duas primeiras parcelas (Perda de Receita e “Parcela A”) devidas às Distribuidoras poderiam ser 
suportadas por financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
ou operação financeira equivalente, num valor máximo de 90% do montante da RTE e daquele 
estipulado no Acordo de Reembolso da Energia Livre. A opção de solicitação de empréstimo junto ao 
BNDES foi aberta a todos os agentes de geração e de distribuição, com amortização em prazos 
equivalentes ao da RTE o qual está previsto no artigo 11 da lei citada. 

Por força do AGSE as Geradoras de energia elétrica participantes do Mecanismo de Realocação de 
Energia – MRE ficaram com a responsabilidade do pagamento integral aos Geradores livres da 
parcela referente à “Energia Livre” da RTE, recolhida junto aos consumidores de energia das 
Distribuidoras, cujos valores deveriam ser por estas arrecadados e repassados às Geradoras do MRE.  

Prêmios

Apólices Anuais

  - Riscos Nomeados: 

      Incêndio, raio, explosão, danos elétricos, 

      equipamentos eletrônicos 4.258.526 9.019

  - Riscos aeronáuticos 33.348 368

  - Transporte 144.796 142

4.436.670 9.529

Importâncias 

Seguradas



Em 29/08/2002, pelas Resoluções ANEEL 480 e 481, a Aneel homologou os montantes relativos às 
perdas de receita pelo racionamento nos períodos de junho a dezembro/2001, e janeiro e 
fevereiro/2002 respectivamente. Os valores relativos à “Parcela A” e à “Energia Livre” foram 
homologados, respectivamente, pelas Resoluções ANEEL 482 e 483, da mesma data. O prazo 
máximo de duração da RTE para cada empresa distribuidora foi regulamentado pela Resolução 
ANEEL 484, também de 29/08/2002, atendendo à determinação legal de que o limite máximo da 
média ponderada dos prazos seria de 72 meses. 

Em 12/01/2004, por meio da Resolução Normativa n.º 1, a Aneel retificou os montantes 
homologados pela Resolução n.º 483/2002, relativos à Energia Livre, e alterou os prazos máximos de 
permanência da RTE nas tarifas de fornecimento de energia elétrica, excluindo deste prazo a 
recuperação dos valores de itens da Parcela A, e, pela Resolução n.º 45, de 03/03/2004, alterou o 
percentual a ser aplicado na arrecadação da RTE, a título de repasse de Energia Livre para as 
Geradoras e Distribuidoras, que haviam sido fixados por suas Resoluções 036/2003 e 089/2003. 

Em atendimento às determinações do Ofício nº 2.409/2007-SFF/ANEEL, a Companhia registrou em 
sua contabilidade estorno dos valores referentes aos tributos e encargos regulatórios, cujo ônus 
financeiro foi imputado às concessionárias de geração e que não foram efetivamente suportados 
pelos consumidores, nos termos da Nota Técnica nº 392/2007-SFF/ANEEL. Como os prazos de 
repasse haviam sido concluídos e todos os valores repassados, com tal registro verificou-se o 
pagamento a maior, no valor de R$ 2.859 mil, a ser devolvido pelas concessionárias de distribuição. 

A Companhia, ainda em atendimento às determinações do Ofício nº 2.409/2007-SFF/ANEEL, 
registrou a baixa do contas a receber de Energia Livre não faturado pelas Distribuidoras no prazo 
estabelecido pela Aneel, no montante de R$ 404.193 mil, bem como o estorno dos custos tributários 
e encargos regulatórios por ela suportados, deduzidos pelas Distribuidoras dos repasses financeiros 
de Energia Livre, cujos valores não foram efetivamente suportados pelos consumidores, nos termos 
na Nota Técnica n.º 392/2007-SFF/ANEEL, no montante de R$ 13.795 mil. 

Em 12/01/2010, a Aneel publicou a Resolução Normativa n.º 387/2009, de 15/12/2009, 
determinando que as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia 
elétrica, realizassem os cálculos necessários à recomposição do valor final da Energia Livre e da 
Perda de Receita, utilizando a metodologia da referida Resolução, de forma a permitir a apuração 
dos saldos finais a serem repassados às Geradoras. 

O prazo para apresentação de tais cálculos à Aneel foi até 28/02/2010, a qual deveria por meio de 
Despacho, no prazo de até 90 dias, definir os valores que seriam pagos em até 30 dias. 

Em 19/05/2010, a Aneel publicou o Despacho n.º 1.403, determinando a conciliação dos valores de 
repasse de Energia Livre entre as Geradoras e as Distribuidoras. A Companhia realizou tais 
conciliações, na forma do Anexo II do citado Despacho, com o devido encaminhamento àquela 
Agência. 

Em 26/08/2010, a Aneel publicou o Despacho n.º 2.517, fixando os montantes finais dos repasses de 
Energia Livre atualizados até julho de 2010, considerando as conciliações encaminhadas pelas 
Distribuidoras e Geradoras, signatárias do Acordo Geral do Setor Elétrico. Por outro lado, os valores 
referentes a recebimento a maior das Distribuidoras, importam em R$ 3.063 mil, na data base de 
31/12/2011. Contudo, em função do Ofício Circular nº 938/2010-SFF/ANEEL, de 24 de setembro de 
2010, a Aneel suspendeu sua exigibilidade até o julgamento do recurso administrativo interposto 
pela Companhia.  

Em 28/09/2010, o poder judiciário deferiu ação impetrada pela Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, levando à suspensão das transações financeiras 
decorrentes do Despacho ANEEL nº 2.517/2010 para diversas Distribuidoras. 

A Aneel durante o mês de março de 2011 publicou os Despachos n.os 1.072, 1.443 e 1.469 em 
resposta a vários processos administrativos interpostos pelas concessionárias, em razão do 
Despacho n.º 2.517/2010. Foi também publicado o Despacho n.º 1.068/2011, que fixou os 
montantes finais dos repasses de Energia Livre das Distribuidoras, Ampla, CPFL Paulista, CPFL 
Piratininga e Light, atualizados até fevereiro de 2011, considerando as conciliações realizadas nos 
termos do Anexo I do Despacho n.º 1.403, de 19/05/2010. 

Em 04/04/2011, a Aneel publicou o Despacho nº 1.469, o qual julgou procedente o recurso 
administrativo interposto pela Companhia, retificando os valores do Despacho ANEEL nº 2.517/2010.  

Demonstramos na tabela abaixo, por devedor, informações do Ativo Regulatório a receber de 
Energia Livre pela Companhia, não reconhecidos na contabilidade em conformidade com as práticas 
internacionais. 
 



 
 

Diante da interpretação dada pela Aneel, quanto à não-realização do contas a receber de Energia 
Livre, impondo perdas substanciais às Geradoras, a Companhia, em conjunto com as empresas do 
Sistema Eletrobras está envidando esforços junto aos órgãos e instâncias competentes no sentido de 
preservar os seus direitos previstos no Acordo Geral do Setor Elétrico. 

Ações Judiciais relativas às contabilizações de energia de curto prazo do período de 
setembro/2000 a dezembro/2002 
 
Estão em andamento ações judiciais movidas contra a Aneel, referentes às contabilizações de 
energia de curto prazo, correspondentes ao período de setembro/2000 a dezembro/2002, procedidas 
pela CCEE. Como parte do processo, a Companhia poderá vir a ser solicitada a arcar com o montante 
de R$ 285.923, em valores históricos. Entretanto, de acordo com a avaliação dos seus consultores 
jurídicos, o risco de perda para a Companhia nesse processo está classificado como “possível”, não 
cabendo, portanto, provisionamento contábil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldos a receber 31/12/2011

Empresas Valor  (R$)

EBE 3.554

CEB 904

Celpe 4.593

Cepisa 1.901

Coelba 4.497

Coelce 430

CSPE 145

Eletronorte 30.452

Eletropaulo 4.536

Energisa Paraíba 120

Energisa Sergipe 892

Escelsa 4.918

CPFL Piratininga 4.166

Light 9.570

CPFL 12.987

RGE 222

Total                83.887 



43 - BENS E DIREITOS DA UNIÃO UTILIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA 
               
Nos termos da Instrução Contábil no 6.3.13, do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, a 
Companhia mantém, em registros auxiliares, bens e direitos da União em regime especial de 
utilização, segregados por atividade, no montante de R$ 68.465 (custo corrigido), conforme 
demonstrativo a seguir: 
 

 
 
 

 
 

44 - REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES 
 

Tomando-se por base o mês de dezembro de 2011 e de acordo com a política salarial da Companhia, 
a maior e a menor remunerações mensais pagas a empregados foram de R$ 40.243,01 e               
R$ 1.190,44, respectivamente; o maior honorário atribuído a dirigentes correspondeu a                  
R$ 32.909,01. Tais remunerações são compostas de salários permanentes, gratificações e adicionais. 
 
 
45 – MEIO AMBIENTE 

 
São os seguintes os gastos efetivados pela Companhia, individualmente, de modo a atender aos seus 
compromissos com o meio ambiente: 
 

 
 

• Manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente, compreende os 
gastos com estudos, diagnósticos, levantamentos, planos de uso e programas de 
monitoramento, dentre outros, não contemplando as ações de recuperação ou mitigação de 
impacto ambiental. 

• Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados, compreende os gastos com execução 
de ações voltadas para preservar e/ou recuperar ambientes degradados com impactos já 
detectados, com uma ação de reparação em andamento, podendo se referir a ambientes 
aquáticos, terrestes ou atmosféricos. 

• Educação ambiental para a comunidade, compreende os gastos com ações de educação e/ou 
capacitação para sustentabilidade, voltadas às comunidades impactadas pela implantação dos 
empreendimentos da Companhia. 

• Outros projetos ambientais, compreende os gastos com as demais ações adotadas pela 
Companhia, tendo como objeto a preservação do meio ambiente. 

Geração Transmissão

Barragem da UHE Castelo Branco                 1       56.858         (53.446)         3.412                -                  -                      -                  -             4.549                   -   

Terrenos               10         2.958                    -           2.958                 4            223                    -              223           2.958               223 

Edificações            223         1.688            (1.688)                -                   2               13                 (13)                -                    -                      1 

Reassentamento da UHE Itaparica                 1         5.201            (2.711)         2.490                -                  -                      -                  -             2.698                   -   

Aeroporto de Guadalupe - PI                 1            926               (926)                -                  -                  -                      -                  -                    -                     -   

Estrada de acesso à UHE Castelo Branco                 1            508               (508)                -                  -                  -                      -                  -                    -                     -   

Outros                -                  -                      -                  -                   3               90                 (86)                 4                  -                      7 

Total            237       68.139         (59.279)         8.860                 9            326                 (99)            227         10.205               231 

Estimativa 

de 

Depreciação

Valor 

l íquido

Valor 

líquido

Valor 

líquido

31/12/2011 31/12/2010

Geração Transmissão

Quant. 

Itens

Custo 

Corrigido

Estimativa 

de 

Depreciação

Valor 

l íquido

Quant. 

Itens

Custo 

Corrigido

31/12/2010

Imobilizado Resultado Total

Manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente 4.024              1.412                  5.436                 7.340 

Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 61                    1.463                  1.524                 1.273 

Educação ambiental para a comunidade 23                    904                        927                 1.009 

Outros projetos ambientais 14.036            2.046          16.082                     9.409 

Total 18.144            5.825          23.969     19.031             

31/12/2011

Natureza dos Gastos
Aplicação

Total



A Companhia possui compromissos assumidos de gastos com o meio ambiente, no montante de           
R$ 23.535, com previsão de desembolso de R$ 15.898 para o exercício de 2012 e R$ 7.637 a partir 
de 2013. 
 
 
46 - TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (não auditada) 
 
A Chesf tem como política permanente a qualificação dos seus dirigentes e empregados, tendo 
apresentado no período os indicadores a seguir: 
 

 
 
 
47 - EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
A Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, através da Resolução Normativa nº 474/2011 de 07 
de fevereiro de 2012, estabeleceu novas taxas de depreciação para os ativos em serviço das 
concessionárias e permissionárias do serviço público de energia elétrica, alterando as tabelas I e XVI 
do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico-MCPSE, aprovado pela Resolução Normativa nº 
367, de 02 de junho de 2009, com vigência para o cálculo e a contabilização das novas quotas 
periódicas de depreciação, a partir de 1º de janeiro de 2012. 

Especificamente para a Companhia, a Aneel, através do Ofício nº 1228/2011-SFF/ANEEL, de 30 de 
dezembro de 2011, prorrogou para 1º de julho de 2012 o prazo de implantação da Resolução 
Normativa nº 367/2009, de 02 de junho de 2009, momento em que será possível analisar melhor a 
relevância das alterações das novas taxas de depreciação. 

Na avaliação da Companhia tais mudanças não trarão reflexos significativos, uma vez que os ativos 
de valores mais representativos não tiveram suas taxas de depreciação alteradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 31/12/2011 31/12/2010

Empregados treinados  4.678 4.822

Homem/hora treinados 476.679 417.636

Média/hora treinamento 85,6 75,92

Índice de empregados treinados (%) 84 88

Força de trabalho treinada (%) 4,46 3,99

Investimento total (R$ mil) 9.075 7.695

Valor médio investido por empregado (R$ 1,00) 1.629 1.399
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Manual da Organização – Nível 1 
 



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    PRPRPRPR     AUDAUDAUDAUD                   

   Órgão ::::    AUDITORIA INTERNA - AUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

FINALIDADE

Superintender as atividades de auditoria interna, d e modo a verificar a adequação, eficiência e eficác ia dos �

sistemas de controles internos, a observância à leg islação e aos atos normativos internos e externos, bem como o 
cumprimento dos planos, metas, objetivos e política s definidos pela Companhia.

FUNÇÕES BÁSICAS

Assessorar a alta administração da Chesf, no que se  refere aos assuntos de auditoria e controle intern o, �

oferecendo subsídios à administração da Companhia p ara tomada de decisões, através de relatórios e par eceres 
conclusivos;
Interagir com autoridades do Tribunal de Contas da União - TCU e da Controladoria-Geral da União - CGU , nos �

assuntos de interesse da Companhia;
Interagir com o Conselho de Administração e o Conse lho Fiscal da Chesf para assuntos pertinentes a aud itoria e �

controle interno;
Revisar e avaliar a adequação e a funcionalidade do s sistemas de controle contábeis, financeiros e ope racionais, �

contribuindo para sua maior eficiência e eficácia;
Implantar as diretrizes para a elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, �

estabelecidas pelos órgãos de controle interno e ex terno;
Superintender as ações de auditoria necessárias ao cumprimento do PAINT aprovado pela CGU e pelo Conse lho de �

Administração da Chesf;
superintender, no âmbito da Chesf, o atendimento à CGU, ao TCU e aos demais órgãos de controle;�

Participar das ações de integração com as auditoria s internas das empresas do Sistema Eletrobras.�

ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Desenvolver e executar as atividades de planejament o, gestão da Auditoria Interna e atendimento a Órgã os de �

Controle;
Elaborar o PAINT, que definirá a programação dos tr abalhos da Auditoria Interna para um determinado ex ercício, em �

conformidade com a legislação e os instrumentos nor mativos vigentes;
Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditor ia Interna – RAINT, com as informações pertinentes ao �

exercício, em conformidade com a legislação e os in strumentos normativos vigentes;
Elaborar o Parecer de Auditoria sobre a Prestação A nual de Contas da Chesf;�

Organizar o Processo Anual de Contas a ser apresent ado à CGU, em conformidade com normas específicas e manadas do �

TCU e da CGU;
Realizar a manutenção dos procedimentos e da padron ização dos documentos de Auditoria Interna;�

Verificar a conformidade das solicitações de viagen s internacionais do interesse da Chesf, em consonân cia com a �

legislação e os instrumentos normativos vigentes;
Realizar e acompanhar ações visando à integração de  tecnologias, procedimentos, atualização profission al e �

capacitação dos auditores internos, com vistas, tam bém, à uniformização técnico-profissional com as Au ditorias 



Internas das empresas do Sistema Eletrobrás ;  
Operacionalizar, no âmbito da Chesf, o atendimento à CGU, ao TCU, à Eletrobras e aos demais Órgãos de Controle, �

no que concerne às solicitações de informações, dil igências e auditorias realizadas por tais órgãos; 
Acompanhar o atendimento às solicitações de auditor ia ou fiscalização, emitidas pelas equipes dos órgã os de �

controle interno e externo durante a execução dos t rabalhos na Chesf, bem como prestando o apoio admin istrativo 
requerido;
Realizar o monitoramento das ações destinadas ao at endimento das determinações e recomendações emanada s pelos �

Órgãos de Controle Interno e Externo, no âmbito da Chesf;
Manter acompanhamento das ações adotadas na Chesf p ara cumprimento das recomendações da Auditoria Inte rna;�

Realizar acompanhamento da implementação das determ inações contidas em Decisões de Diretoria, decorren tes de �

Comissões de Sindicância;  
Sistematizar e atualizar continuamente as informaçõ es que permitam manter o Conselho de Administração e o �

Conselho Fiscal inteirados a respeito das ações emp reendidas para atendimento às solicitações, recomen dações e 
determinações dos órgãos de Controle Interno e Exte rno, bem como às recomendações da Auditoria Interna ;
Elaborar e acompanhar o orçamento da Auditoria Inte rna;�

Encaminhar bimestralmente os Relatórios de Auditori a emitidos à CGU, em atendimento às normas específi cas. �

ATIVIDADES DE AUDITORIA OPERACIONAL

Realizar os trabalhos de auditoria interna previsto s no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna  – PAINT, e �

emitir relatórios indicando as não conformidades co nstatadas e as recomendações para corrigi-las;
Executar os testes dos controles internos chaves e dos processos significativos, mapeados para atendim ento à Lei �

Sarbanes-Oxley – SOX, de negócio e de tecnologia de  informação, de forma a assegurar sua efetividade, em 
consonância com as orientações da Eletrobras e da A uditoria Independente; 
Realizar trabalhos especiais de auditoria, não prev istos no PAINT, determinados pela alta administraçã o;�

Participar de trabalhos de auditoria em empresas do  Sistema Eletrobras, mediante convocação da Auditor ia Interna �

da Holding. 
Acompanhar a aplicação de homens-hora nos trabalhos  de auditoria.�

       

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    PRPRPRPR                       

   Órgão ::::    PRESIDÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Responsável pela administração geral da Companhia e  pela direção das atividades jurídicas, de comunica ção �

social e de transporte aéreo próprio na Chesf.        

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

PRESIDÊNCIA PR

AUDITORIA INTERNA (1)   AUD

COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CER



COORDENADORIA ESPECIAL DO ESCRITÓRIO DE BRASÍLIA CBR

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL, PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO CPP

COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, 
 CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS CSR

SERVIÇO DE AVIAÇÃO (2)   SPAV

SUPERINTENDÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SCE

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS PARA COMERCIALIZ. DE ENERGIA ELÉTRICA DCE
Divisão de Estudos Energéticos e Cenários para Come rcialização DPEC
Divisão de Estudos de Preços e Riscos para Comercia lização DPRC

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS DRC
Divisão de Comercialização de Energia no Ambiente R egulado DPCR
Divisão de Comercialização de Energia no Ambiente L ivre DPCL

(1) Subordinada hierarquicamente ao Conselho e Admi nistração e, administrativamente, à Presidência.
(2) Subordinada hierarquicamente à Presidência. 
 
     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    PRPRPRPR     CERCERCERCER                   

   Órgão ::::    COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -  CER                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Assessorar a Presidência na formulação das política s, planos estratégicos  e diretrizes de Comunicação  �

Empresarial da CHESF.
Planejar, executar, supervisionar e aprimorar ações  e procedimentos técnicos de comunicação destinados  a manter �

permanente integração da CHESF com seu público inte rno e externo.
Supervisionar as atividades de comunicação na CHESF  (orientando sua descentralização), bem como desenv olver e �

explorar novas tecnologias e técnicas de comunicaçã o, atualizando-se permanentemente.
Apoiar, com recursos e técnicas de comunicação e ma rketing, as ações administrativas e as relações emp resariais �

da CHESF.
Gerenciar e aprimorar os canais internos e externos  de comunicação.�

Manter contatos permanentes com a mídia para divulg ação de ações da CHESF, bem como cuidar da imagem �

institucional da Empresa nos meios de comunicação.
Planejar e gerenciar a publicidade institucional, m ercadológica e legal da CHESF.�

Elaborar e divulgar peças de comunicação de caráter  interno e externo.�

Planejar, coordenar e executar promoções oficiais, sociais, culturais e comemorativas da Empresa.�

Programar e coordenar visitas às instalações da Com panhia.�

Organizar e manter documentação relativa à história  da Companhia (Memória CHESF) e arquivo de notícias  divulgadas �

em meios externos e internos.
Coordenar, por delegação da Diretoria Plena da CHES F, as relações entre a Empresa e as entidades repre sentativas �

dos empregados.
Coordenar a negociação com as entidades representat ivas dos empregados referente aos acordos coletivos  de �

trabalho.
Controlar a liberação dos dirigentes sindicais, res peitando os quantitativos estabelecidos nos acordos .�

Submeter à Diretoria Plena propostas de ações e pro cedimentos que tragam melhorias e estimulem o bom �

relacionamento entre a Empresa e os empregados.
Apoiar os órgãos jurídicos da CHESF, nas questões t rabalhistas e na defesa dos interesses desta.�

Representar a CHESF no Fórum Sindical das Empresas do Grupo ELETROBRÁS.�

Manter arquivo atualizado das normas e leis relativ as às relações trabalhistas e sindicais e de toda �

correspondência trocada entre a Empresa e as entida des representativas dos empregados.        

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    PRPRPRPR     CBRCBRCBRCBR                   

   Órgão ::::    COORDENADORIA ESPECIAL DO ESCRITÓRIO DE BRASÍLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Representar a  Companhia Hidro Elétrica  do São Fra ncisco, em Brasília, nos     contatos com instituiç ões �

públicas, privadas e com o público em geral, sobre assuntos de interesse da Companhia.
Prestar ao  Presidente e  demais Diretores, assistê ncia  em todos os assuntos ligados aos Ministérios e demais �

órgãos Públicos sediados em Brasília.
Acompanhar processos de ordem administrativa de int eresse da Companhia junto a  Ministérios e demais ó rgãos da �

Administração Federal com sede em Brasília.
Acompanhar perante os Tribunais Superiores da Repúb lica, inclusive o Tribunal de Contas da União, recu rsos de �

qualquer natureza de interesse da CHESF.
Prestar apoio e assistência aos funcionários da Com panhia em atividades institucionais na Capital Fede ral.�

Prover a infra-estrutura logística necessária para execução de atividades institucionais dos funcionár ios da �

Companhia quando na Capital Federal.
Exercer outras atividades que vierem a ser  delegad as pelo Presidente, necessárias  ao cumprimento de suas �

funções de representante da Companhia em Brasília. 
       

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    PRPRPRPR     CPPCPPCPPCPP                   

   Órgão ::::    COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL, PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - CPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as ações da Coordenadoria. 

1. Atividades de Planejamento Empresarial

Assessorar, supervisionar, instrumentalizar e coord enar os processos de formulação, controle, acompanh amento �

e divulgação do planejamento empresarial da CHESF, de acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria P lena;
Coordenar a definição metodológica, implantação e g estão dos indicadores do planejamento empresarial, de �

acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria Plen a; 
Dar suporte à Diretoria Executiva da CHESF no proce sso de controle e acompanhamento do Planejamento �

Empresarial;
Propor e acompanhar a implantação, em conjunto com as Diretorias, de medidas que permitam promover a �

excelência da gestão empresarial e o alinhamento da  CHESF às melhores práticas de gestão, segundo uma visão 
sistêmica da Companhia, com foco na realização de r esultados e na aprendizagem organizacional em gestã o;
Executar a coordenação das atividades de análise pe riódica do desempenho do Planejamento Empresarial d a �

CHESF, assegurando a realização do ciclo completo d o processo de gestão;
Promover o relacionamento com centros de excelência  na área de planejamento empresarial, viabilizando o �

intercâmbio de informações;
Prover suporte técnico-metodológico no desenvolvime nto das atividades relativas à promoção de estudos �

estratégicos;
Coordenar os estudos e a aplicação de Pesquisas de Satisfação dos Clientes Externos, bem como acompanh ar os �

Planos de Ação decorrentes;
Representar a Companhia nos comitês vinculados ao P lanejamento Estratégico do Sistema Eletrobrás;�

Manter o alinhamento estratégico dos programas de P esquisa, Desenvolvimento e Inovação tecnológica com  o �

Planejamento Empresarial;
Elaborar e controlar a execução da agenda anual do processo de planejamento empresarial; e�

Monitorar os Escritórios de Projeto – PMO (Project Management Office).�

2. Atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovaç ão 

Coordenar as atividades de Pesquisa, Desenvolviment o e Inovação;�

Promover a identificação de recursos no âmbito da P esquisa, Desenvolvimento e Inovação junto a entidad es �

externas;
Gerenciar a prospecção interna e externa dos progra mas de Pesquisa, em conjunto com o Comitê de Pesqui sa,  �

Desenvolvimento e Inovação; 
Implantar e acompanhar os programas de Pesquisa, De senvolvimento e Inovação tecnológica da Companhia, com �

fulcro no que dispõe a Lei Nº 9.991/2000 e a regula ção exarada pela Agência Nacional de Energia Elétri ca - 
ANEEL;



Acompanhar a contratação, execução, monitoramento e  fiscalização de projetos de pesquisa e desenvolvim ento e �

inovação, no âmbito da Companhia;
Participar, em conjunto com as áreas específicas, d a elaboração de análise crítica e do acompanhamento  dos �

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação te cnológica, de transferência de tecnologia e de prop riedade 
intelectual; 
Fazer a gestão, no âmbito da CHESF, das carteiras d e projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,  da �

transferência de tecnologia, da propriedade intelec tual e das patentes resultantes de projetos desenvo lvidos;
Representar a Companhia, no tocante às atividades d e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação junto à ANEE L, ao �

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, ao  Comitê de Integração Corporativa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico – CICOP, da Eletrobrás,  à Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento  e 
Engenharia das Empresas Inovadoras - ANPEI, e outro s órgãos e empresas do setor elétrico e tecnológico ;
Fomentar junto às diversas áreas da Companhia um am biente inovativo, favorável à formulação de proposi ções �

para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovaç ão tecnológica;
Coordenar o orçamento atinente ao que determina a L ei Nº 9.991/2000, às carteiras de projetos do CEPEL  e de �

outras, eventualmente instituídas, bem como a impla ntação e manutenção de Banco de Competências e de P reços 
para execução de Projetos de P&D;
Fazer gestões no sentido de manter o alinhamento es tratégico dos programas de Pesquisa, Desenvolviment o e �

Inovação tecnológica com o Planejamento Empresarial ; 
Coordenar as atividades relacionadas à Propriedade Intelectual (patente, marca, desenho industrial, di reito �

autoral e transferência de tecnologia), e manter a guarda dos respectivos documentos; 
Coordenar, no âmbito da CHESF, os processos de fisc alização oriundos da ANEEL, relativos à Pesquisa, �

Desenvolvimento e Inovação; 
Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para atendimento às �

disposições da Lei Nº 10.973/2004, regulamentada pe lo Decreto Nº 5.563/2005;
Promover as ações de transferência de tecnologia, l icenciamento, industrialização e comercialização, d ireta �

ou indiretamente, mediante celebração de instrument os contratuais e congêneres, e diligenciar toda e q ualquer 
iniciativa que vise esse propósito, conjuntamente c om o Comitê de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação , com 
aprovação pela Diretoria Plena;
Conduzir o processo de formulação das políticas e d iretrizes para a Pesquisa, o Desenvolvimento e a In ovação, �

em conjunto com o Comitê;
Gerenciar junto à Agência Nacional de Energia Elétr ica - ANEEL, todas as ações necessárias para aprova ção da �

carteira de projetos, bem como a fiscalização da ex ecução dos projetos, conjuntamente com as áreas téc nicas;
Gerenciar junto ao Centro de Pesquisa de Energia El étrica - CEPEL, todas as ações necessárias para a �

formulação, aprovação e acompanhamento dos projetos  constituintes da Carteira de Projetos Instituciona is, bem 
como à fiscalização da execução dos mesmos nas suas  instalações, tudo em comum acordo com as áreas téc nicas 
da CHESF;
Articular o desenvolvimento das atividades inerente s à completa implantação da cadeia de inovação �

tecnológica;
Coordenar e acompanhar o envio da documentação obri gatória e realizar a prestação de contas física e �

financeira à Agência Nacional de Energia Elétrica –  ANEEL, relativa à Pesquisa, Desenvolvimento e Inov ação; 
Avaliar, conjuntamente com as áreas técnicas, os re sultados dos projetos de Pesquisa Desenvolvimento e  �

Inovação, desenvolvidos e articular suas implantaçõ es e/ou comercializações; e
Coordenar as atividades de gestão da Propriedade In telectual - PI e das Patentes resultantes dos proje tos �

desenvolvidos pela CHESF, buscando o seu registro, a abertura e acompanhamento de processos de licenci amento 
e demais gestões referentes à PI.

       

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    PRPRPRPR     CSRCSRCSRCSR                   

   Órgão ::::    COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS - CSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as ações da Coordenadoria. 

1. Atribuições de Sustentabilidade Empresarial

Propor políticas e diretrizes de Sustentabilidade p ara deliberação do Comitê de Sustentabilidade e apr ovação �

da Diretoria Plena;
Adotar e disseminar as políticas e diretrizes de Su stentabilidade da Companhia propostas pelo Comitê d e �

Sustentabilidade e aprovadas pela Diretoria Plena;
Propor forma, conteúdo e procedimentos para elabora ção dos relatórios anuais da CHESF;�

Consolidar os relatórios anuais da CHESF e question ários e pesquisas referentes à Sustentabilidade �

Empresarial;
Compatibilizar as informações para o Relatório Soci oambiental do Sistema Eletrobrás;�

Promover a cultura da Sustentabilidade na Companhia ;�

Acompanhar os Indicadores econômico-financeiros, so ciais e ambientais referentes à Sustentabilidade �

Empresarial e propor ações de melhoria a serem subm etidas ao Comitê de Sustentabilidade;
Acompanhar os Planos de Melhoria direcionados à Sus tentabilidade;�

Coordenar o Comitê de Sustentabilidade Empresarial da CHESF;�

Representar a CHESF no Comitê de Sustentabilidade d a Eletrobrás; e�

Compatibilizar as informações sobre Sustentabilidad e para comunicação corporativa.�

2. Atribuições Responsabilidade Social para a Comun idade

Propor ao Comitê de Sustentabilidade critérios e pr ocedimentos relativos à Seleção e Gestão de Projeto s �

Sociais para a comunidade, a serem aprovados pela D iretoria Plena;
Verificar a compatibilidade das propostas de projet os com os critérios aprovados pela Diretoria Plena;�

Gerir o orçamento de Responsabilidade Social para a  comunidade considerando os critérios de distribuiç ão �

definidos pelo Comitê de Sustentabilidade;
Orientar, monitorar e acompanhar a realização dos p rojetos sociais da Companhia;�

Administrar contratos, convênios e termos de parcer ia de projetos para a comunidade, originados na �

Presidência; e
Promover o Voluntariado.�

3. Atribuições de Controle Interno e Gestão de Risc os

Coordenar as atividades para definição dos critério s e procedimentos relativos aos processos de Contro le �

Interno e de Gestão de Riscos, conjuntamente com o Comitê de Riscos, para aprovação pela Diretoria Ple na;



Planejar a gestão do controle interno e dos riscos corporativos de acordo com as orientações do Comitê  de �

Riscos;
Propor ações de melhoria de processos para redução dos riscos e monitorar o cumprimento dos planos de ação �

aprovados pelo Comitê de Riscos;
Dar suporte ao Comitê de Riscos para efetuar a iden tificação e avaliação dos riscos corporativos da Co mpanhia;�

Promover a cultura de controle interno e de gestão de riscos corporativos;�

Orientar o gerenciamento do ambiente de controle in terno e, seguindo orientação do Comitê de Riscos, g arantir �

a aplicação da metodologia de gestão de riscos corp orativos;
Dotar a Alta Administração da Companhia com informa ções estratégicas nas discussões referentes à gestã o de �

riscos corporativos;
Compatibilizar as informações sobre Controles Inter nos e Gestão de Riscos para comunicação corporativa ;�

Coordenar o Comitê de Riscos; e�

Representar a CHESF no Comitê de Riscos da Eletrobr ás.�

       

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    PRPRPRPR     SCESCESCESCE                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Planejar, coordenar, articular e metodizar as ações  da Empresa junto a Fornecedores, Distribuidores, �

Comercializadores e Consumidores no que se refere à  comercialização de energia;
Gerenciar as transações no mercado, os contratos de  energia, bem como as estratégias de comercializaçã o;�

Gerenciar ações mercadológicas, associadas às estra tégias de comercialização;�

Subsidiar as decisões referentes à expansão da ofer ta de energia;�

Fornecer as informações para subsidiar o Programa d e Manutenção da Geração.�

       

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS                        DRC
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS P/COMERCIALIZ.DE ENERGIA ELÉTRICA  DCE      



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DADADADA                       

   Órgão ::::    DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Responsável pela direção das atividades de recursos  humanos, jurídicas,  serviços gerais, organização e �

informação, bem como pela coordenação das atividade s das Administrações Regionais.
       

 Estrutura:
 



  

  Detalhe da Estrutura:  

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DSG
Divisão de Transportes DATR

Serviço de Coordenação e Controle de Transporte SAC R
Serviço de Manutenção e Operação de Transporte do R ecife SAMR

Divisão de Serviços Auxiliares DASA
Serviço de Administração Auxiliar SAAA
Serviço de Comunicação Administrativa SACM

Divisão de Segurança Física DASF

DEPARTAMENTO JURÍDICO DJU
Divisão de Orientação Jurídica e Contratos DAOC
Divisão de Procuradoria Geral DAPG

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS SRH

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DDH
Divisão de Educação Corporativa DAEC
Divisão de Carreira e Remuneração DACR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS DAH
Divisão de Registro e Controle de Pessoal DAPE
Divisão de Administração de Benefícios DABE
Divisão de Planejamento de Recursos Humanos DAPH

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DSS
Divisão de Saúde e Bem-Estar no Trabalho DABT
Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho DAST

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO STI

DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE DE TI E GESTÃO POR PROCESSOS DRP
Divisão de Gestão de Recursos de TI da Camada Clien te DAGR
Divisão de Gestão de Relacionamento com o Cliente d e Ti DARC
Divisão de Gestão por Processos DAGP

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E REDES DIR
Divisão de Projeto de Infraestrutura de TI e Segura nça da Informação DAPS
Divisão de Suporte Operacional de Infraestrutura de  TI e Redes DASR

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DSI
Divisão de Projeto e Implantação de Sistemas de Inf ormação DASI
Divisão de Manutenção de Sistemas de Informação DAMS



ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAULO AFONSO APA
Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso DRJP
Divisão Regional de Recursos Humanos de Paulo Afons o DRHP

Serviço de Pessoal de Paulo Afonso SPPE
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Paul o Afonso SPST
Serviço de Ensino Técnico Operacional SPTO

Divisão Regional de Serviços Gerais de Paulo Afonso  DRGP
Serviço de Transporte de Paulo Afonso SPTR
Serviço de Administração Auxiliar de Paulo Afonso S PAA
Serviço de Segurança Física de Paulo Afonso SPSF
Serviço de Manutenção de Acampamento de Paulo Afons o SPMA

Divisão Regional Econômico-Financeira de Paulo Afon so DRFP
Serviço de Contabilidade de Paulo Afonso SPCT
Serviço Financeiro de Paulo Afonso SPFN

Divisão Regional de Suprimento de Paulo Afonso DRSP
Serviço de Compras e Contratações de Paulo Afonso S PCC
Serviço de Material de Paulo Afonso SPMT

Hospital Nair Alves de Souza  HNAS
Unidade Médico-Hospitalar UMHP

Unidade de Apoio Administrativo Hospitalar 
4

UAHP
Divisão de Apoio Administrativo de Xingó DAAX

Serviço da Comunidade de Xingó SACX

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SALVADOR ASV
Divisão Regional Jurídica de Salvador DRJS
Divisão Regional de Recursos Humanos de Salvador DR HS

Serviço de Pessoal de Salvador SSPE
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Salv ador SSST

Divisão Regional de Serviços Gerais de Salvador DRG S
Serviço de Transporte de Salvador SSTR
Serviço de Administração Auxiliar de Salvador SSAA

Divisão Regional Econômico-Financeira de Salvador D RFS
Divisão Regional de Suprimento de Salvador DRSS

Serviço de Material de Salvador SSMT

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DADADADA         DSGDSGDSGDSG               

   Órgão ::::    DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Conceber e implementar as atividades na área de Tra nsportes, Segurança Física e Serviços Gerais para a plicação no �

âmbito da Companhia.
Supervisionar e coordenar as atividades de Transpor te, Segurança Física, Comunicação, Reprografia, Ali mentação, �

Manutenção de Bens Móveis e Imóveis nos Prédios Adm inistrativos e Serviços de Contínuos no âmbito do G rande 
Recife.
Gerir os processos de aquisição, cadastro, moviment ação e baixa de veículos da frota, no âmbito da Com panhia.�

Manter atualizado um banco de dados visando à infor mação de ações e resultados de sua área de atuação.        �

 Estrutura:

 

DSG

DATR

SACR

SAMR

DASA

SAAA

SACM

DASF

  Detalhe da Estrutura:  

Divisão de Transportes                                          DATR
Serviço de Coordenação e Controle de Transporte                 SACR
Serviço de Manutenção e Operação de Transporte do R ecife        SAMR
Divisão de Serviços Auxiliares                                  DASA
Serviço de Administração Auxiliar                               SAAA
Serviço de Comunicação Administrativa                           SACM
Divisão de Segurança Física                                     DASF      



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DADADADA         DJUDJUDJUDJU               

   Órgão ::::    DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJU                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Supervisionar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades jurídicas da Companhia que não se relaci onem com os �

órgãos da Administração Superior (Assembléia Geral,  Conselho de Administração e Diretoria Plena). 
Orientar e elaborar a defesa da Companhia em juízo,  perante qualquer instância ou tribunal e em proces sos �

administrativos.
Orientar, elaborar e analisar instrumentos pertinen tes a contratos e convênios de que participe a Comp anhia, bem �

como os respectivos procedimentos licitatórios.
Orientar e executar as atividades de liberação, leg alização e aquisição de áreas para Linhas de Transm issão, �

Subestações, Usinas, Sistema Integrado de Telecomun icações e coordenar as atividades de regularização fundiária.
Revisar textos que lhe sejam submetidos, destinados  a serem convertidos em documentos normativos.�

Apoiar tecnicamente o Conselho Fiscal, secretariand o-o e elaborando as atas das respectivas reuniões.�

Apoiar tecnicamente os Diretores, Gabinete da Presi dência e Superintendentes.�

Conciliar com o Consultor Jurídico as regras básica s de orientação jurídica aos órgãos da Empresa, com  exceção �

dos órgãos da Administração Superior.        

 Estrutura:

 

DJU

DAOC

DAPG

  Detalhe da Estrutura:  

Divisão de Orientação Jurídica e Contratos               DAOC
Divisão de Procuradoria Geral                            DAPG
     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DADADADA     SRHSRHSRHSRH                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS – SRH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Propor políticas e diretrizes, e definir procedimen tos para a Gestão de Pessoas no âmbito da Companhia , em �

consonância com as diretrizes empresariais e da hol ding. 
Planejar, coordenar a implementação e avaliar plano s, programas e atividades relativas às áreas de Adm inistração �

de Pessoas e Benefícios, Desenvolvimento de Pessoas , Gestão do Desempenho, Carreira e Remuneração, Saú de e 
Segurança do Trabalho.
Coordenar, no âmbito da SRH, as ações relativas à s ustentabilidade social, interagindo com os segmento s �

responsáveis da CHESF.
Orientar e coordenar a atuação dos Departamentos em  relação às demandas gerenciais de suporte ao proce sso de �

Gestão de Pessoas para a prestação de serviços visa ndo ao desenvolvimento organizacional.
Manter informado o corpo gerencial e os empregados da Companhia quanto às ações e decisões da área de Gestão de �

Pessoas.
Assessorar na implementação de processos de mudança , no âmbito da CHESF.  �

Assessorar a Companhia no planejamento, execução e acompanhamento de ações referentes a relações sindi cais.�

Interagir e coordenar as relações com instituições públicas e privadas ligadas à área de Gestão de Pes soas. �

Representar a CHESF, por delegação, junto à holding  e outras entidades externas, em assuntos relaciona dos à área �

de Gestão de Pessoas.  
       

 Estrutura:
 



  Detalhe da Estrutura:  

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS SRH

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DDH
Divisão de Educação Corporativa DAEC
Divisão de Carreira e Remuneração DACR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS DAH
Divisão de Registro e Controle de Pessoal DAPE
Divisão de Administração de Benefícios DABE
Divisão de Planejamento de Recursos Humanos DAPH

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DSS
Divisão de Saúde e Bem-Estar no Trabalho DABT
Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho DAST

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DADADADA     STISTISTISTI                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Propor políticas e diretrizes, definir procedimento s e implementar as atividades relacionadas à tecnol ogia da �

informação, à gestão por processos e ao suporte org anizacional, para aplicação no âmbito da Companhia.
Coordenar, orientar e supervisionar as atividades r elacionadas à tecnologia da informação, à gestão po r �

processos e ao suporte organizacional na Companhia.
Planejar e avaliar conformidade das ações de tecnol ogia da informação, gestão por processos e suporte �

organizacional, no âmbito da Companhia.
Planejar, coordenar e avaliar planos e programas re lativos aos domínios e processos de TI e de suporte  �

organizacional, bem como atuar diretamente nos proc essos referentes aos domínios de governança de TI, além dos 
processos de consultoria especializada e suporte à gestão, gerenciamento de projetos de TI e suporte à s 
contratações de TI.
Assegurar o desdobramento e implantação na Companhi a da Política Integrada de Tecnologia da Informação , �

Automação e Telecomunicação do Sistema Eletrobrás, no que se refere à prestação de serviços de automaç ão dos 
processos empresariais e de apoio às decisões tátic as e estratégicas empresariais, bem como da Polític a 
Integrada de Gestão por Processos do Sistema Eletro brás.
Representar a CHESF, por delegação, junto a entidad es externas, em assuntos relacionados com gestão po r �

processos, organização e tecnologia da informação.
       

 Estrutura:
 



  Detalhe da Estrutura:  

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO STI

DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE DE TI 
E GESTÃO POR PROCESSOS DRP
Divisão de Gestão de Recursos de TI da Camada Clien te DAGR
Divisão de Gestão de Relacionamento com o Cliente d e Ti DARC
Divisão de Gestão por Processos DAGP

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E REDES DIR
Divisão de Projeto de Infraestrutura de TI e Segura nça da Informação DAPS
Divisão de Suporte Operacional de Infraestrutura de  TI e Redes DASR

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DSI
Divisão de Projeto e Implantação de Sistemas de Inf ormação DASI
Divisão de Manutenção de Sistemas de Informação DAMS

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DADADADA         APAAPAAPAAPA               

   Órgão ::::    ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAULO AFONSO - APA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Administrar e coordenar a execução  das atividades jurídicas, de recursos humanos, segurança e medicin a do �

trabalho, transportes, serviços auxiliares, seguran ça física, econômico-financeiras, suprimento, forma ção 
profissional, assitência médico-hospitalar e de ens ino na área de Paulo Afonso.
Administrar e manter o acampamento da Companhia em Paulo Afonso.�

Representar a Companhia, na área de Paulo Afonso, j unto a entidades públicas e privadas e perante o pú blico em �

geral.        

 Estrutura:

 

APA

DRJP

DRHP

SPPE

SPST

DRGP

SPTR

SPAA

SPSF

SPMA

DRFP

SPCT

SPFN

DRSP

SPCC

SPMT

SPTO

HNAS

UMHP

UAHP

DAAX

SACX

  Detalhe da Estrutura:  

Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso                         DRJP
Divisão Regional de Recursos Humanos de Paulo Afons o              DRHP
Serviço de Pessoal de Paulo Afonso                                SPPE
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Paul o Afonso       SPST
Serviço de Ensino Técnico Operacional                             SPTO



Divisão Regional de Serviços Gerais de Paulo Afonso                DRGP
Serviço de Transporte de Paulo Afonso                             SPTR
Serviço de Administração Auxiliar de Paulo Afonso                 SPAA
Serviço de Segurança Física de Paulo Afonso                       SPSF
Serviço de Manutenção de Acampamento de Paulo Afons o              SPMA
Divisão Regional Econômico-Financeira de Paulo Afon so             DRFP
Serviço de Contabilidade de Paulo Afonso                          SPCT
Serviço Financeiro de Paulo Afonso                                SPFN
Divisão Regional de Suprimento de Paulo Afonso                    DRSP
Serviço de Compras e Contratações de Paulo Afonso                 SPCC
Serviço de Material de Paulo Afonso                               SPMT

Hospital Nair Alves de Souza  (1)                                 HNAS
Unidade Médico-Hospitalar  (2)                                    UMHP
Unidade de Apoio Administrativo Hospitalar  (2)                   UAHP
Divisão de Apoio Administrativo de Xingó                          DAAX
Serviço da Comunidade de Xingó                                    SACX      



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DADADADA         ASVASVASVASV               

   Órgão ::::    ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SALVADOR - ASV                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Administrar e coordenar a execução das atividades j urídicas, de recursos humanos, segurança e medicina  do �

trabalho, assistência médica, transporte, segurança  física, serviços auxiliares, econômico-financeiras  e de 
suprimento, no âmbito de sua área de jurisdição.
Coordenar e acompanhar, quando solicitada, processo s administrativos e judiciais das áreas de Paulo Af onso e �

Sobradinho, junto a órgãos públicos ou privados loc alizados em Salvador.
Representar  a Companhia,  no âmbito de sua área de  jurisdição,  junto  a  entidades públicas e privad as e �

perante o público em geral.        

 Estrutura:

 

ASV

DRJS

DRHS

SSPE

SSST

DRGS

SSTR

SSAA

DRFS

DRSS

SSMT

  Detalhe da Estrutura:  

Divisão Regional Jurídica de Salvador                      DRJS
Divisão Regional de Recursos Humanos de Salvador           DRHS
Serviço de Pessoal de Salvador                             SSPE
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Salv ador    SSST
Divisão Regional de Serviços Gerais de Salvador            DRGS
Serviço de Transporte de Salvador                          SSTR
Serviço de Administração Auxiliar de Salvador              SSAA
Divisão Regional Econômico-Financeira de Salvador          DRFS
Divisão Regional de Suprimento de Salvador                 DRSS
Serviço de Material de Salvador                            SSMT      



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DFDFDFDF                       

   Órgão ::::    DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA - DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Responsável pela direção das atividades econômico-f inanceiras, correspondendo a planejamento �

econômico-financeiro, orçamento, captação de recurs os, contabilidade, execução financeira, controle de  
empréstimos e financiamentos, controle patrimonial e de custos, gerência de riscos e seguros, tributos  e 
atividades afins. 

       

 Estrutura:
 



  Detalhe da Estrutura:  

DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DF

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO SPF

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DPF
Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro DFPL
Divisão de Receita Operacional DFRO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DEO
Divisão de Orçamento DFOR
Divisão de Programação Orçamentária DFPO

DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DNR 

SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO SEF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEC
Divisão de Controle e Informações Contábeis DFCI
Divisão de Escrituração e Análises Contábeis DFEA
Divisão de Relação com Investidores DFRI

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO DCF
Divisão de Habilitação de Pagamentos e Recebimentos DFPR
Divisão de Tesouraria Geral DFTG
Divisão de Empréstimos e Financiamentos DFEF

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SEGUROS DPS
Divisão  de Controle Patrimonial e de Custos DFCP
Divisão de Administração de Seguros e Riscos Patrim oniais DFSR

DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL DTF
Divisão de Tributos Federais DFTF
Divisão de Tributos Estaduais e Municipais DFTE

     

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DFDFDFDF     SPFSPFSPFSPF                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO – SPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Supervisionar as atividades de planejamento econômi co-financeiro da Companhia, assegurando sua integra ção com o �

planejamento empresarial da CHESF.
Supervisionar a elaboração de estudos econômico-fin anceiros de viabilidade de empreendimentos e de pre ços e �

tarifas praticados pela Companhia.
Supervisionar as atividades de elaboração, acompanh amento e controle do Orçamento Geral da CHESF.�

Supervisionar a elaboração dos estudos econômico-fi nanceiros visando à participação da CHESF em leilõe s de �

energia e de concessões do setor elétrico.
Supervisionar as atividades de faturamento e gestão  da receita operacional da Companhia.�

Supervisionar as atividades vinculadas ao processo de captação de recursos financeiros da Companhia.�

Manter um permanente relacionamento com as entidade s integrantes do setor elétrico visando ao adequado  �

tratamento das questões econômico-financeiras. 
       

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO SPF

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DPF
Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro DFPL
Divisão de Receita Operacional DFRO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DEO



Divisão de Orçamento DFOR
Divisão de Programação Orçamentária DFPO

DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DNR 
     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DFDFDFDF     SEFSEFSEFSEF                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO - SEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Assistir à Diretoria no planejamento e execução de programas próprios da área econômico-financeira.�

Supervisionar a execução e o controle econômico-fin anceiro no que diz respeito à contabilidade, execuç ão �

financeira, controle de em préstimos e financiament os, controle patrimonial e de custos, gerência de r iscos e 
seguros, tributos e atividades afins.
Supervisionar as atividades relativas à elaboração das Demonstrações Contábeis da Companhia.�

Estruturar e sistematizar informações sobre o contr ole e a execução econômico-financeira para suporte à gestão �

empresarial.
Supervisionar o Planejamento Tributário da Companhi a, com base nas legislações tributária e previdenci ária.�

Supervisionar o atendimento das obrigações da Compa nhia junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM de modo a �

manter o seu registro de Companhia Aberta atualizad o.
Supervisionar o atendimento das obrigações da Compa nhia junto à Agência Nacional de Energia Elétrica -  ANEEL, no �

que se refere às informações contábeis.
Manter o permanente relacionamento com as entidades  externas - ELETROBRÁS e demais empresas controlada s, ANEEL, �

CVM e outras entidades vinculadas às atividades eco nômico-financeiras da CHESF. 
       

 Estrutura:
 



  Detalhe da Estrutura:  

SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO SEF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEC
Divisão de Controle e Informações Contábeis DFCI
Divisão de Escrituração e Análises Contábeis DFEA
Divisão de Relação com Investidores DFRI

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO DCF
Divisão de Habilitação de Pagamentos e Recebimentos DFPR
Divisão de Tesouraria Geral DFTG
Divisão de Empréstimos e Financiamentos DFEF

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SEGUROS DPS
Divisão  de Controle Patrimonial e de Custos DFCP
Divisão de Administração de Seguros e Riscos Patrim oniais DFSR

DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL DTF
Divisão de Tributos Federais DFTF
Divisão de Tributos Estaduais e Municipais DFTE

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DEDEDEDE                       

   Órgão ::::    DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Responsável pela direção das atividades de engenhar ia do sistema eletroenergético, suprimento de bens e �

serviços, construção de barragens, usinas, subestaç ões e linhas de transmissão, implantação de reserva tórios, 
bem como pela instalação de equipamentos componente s do Sistema Eletroenergético da Companhia.        

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  



DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DE

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO SPE

DEPARTAMENTO DE ESTUDOSDE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DES
Divisão de Estudos e Tecnologia de Alta Tensão DEAT
Divisão de Estudos e Planejamento de Expansão de Tr ansmissão DEPT
Divisão de Estudos de Empreendimentos de Transmissã o DEET

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DMA
Divisão de Meio Ambiente de Geração DEMG
Divisão de Meio Ambiente de Transmissão DEMT
Divisão de Meio Ambiente de Apoio à Gestão DEAG

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO DCG

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE GERAÇÃO SPG

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE GERAÇÃO DEG
Divisão de Engenharia Eletromecânica de Geração DEE M
Divisão de Engenharia Civil de Geração DECG

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS
DE GERAÇÃO DTG

Divisão de Projetos de Fontes Alternativas de Geraç ão DEFA
Divisão de Eficiência Energética e Desenvolvimento Tecnológico DEED

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE TRANSMISSÃO SPT

DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DSE
Divisão de Projetos de Subestações DEPS
Divisão de Arquitetura e Projetos Civis de Subestaç ões DEAP
Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de  Subestações DEAS
Divisão de Construção e Montagem de Subestações DEC S
Divisão de Testes e Comissionamento de Subestações DETC

DEPARTAMENTO DEPROJ. E CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DLT
Divisão de Projeto de Linhas de Transmissão DEPL
Divisão de Apoio Técnico de Projetos e Construção 
de Linhas de Transmissão DEAL
Divisão de Construção de Linhas de Transmissão DECL

 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE USINAS
E SUBESTAÇÕES DSC

Divisão de Engenharia de Controle de Processo e Pro teção 
de Usinas e Subestações DEEC
Divisão de Projetos de Controle e Proteção de Usina s e Subestações DEPC
Divisão de Suporte para Controle de Processo e Comu nicações Internas 
de Usinas e Subestações DESC



SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTO SSU
Divisão de Suprimento de São Paulo DESP

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL DTM
Divisão de Gestão de Material DEGM
Divisão de Garantia da Qualidade de Material DEQM
Divisão de Administração de Almoxarifados DEAA

Serviço de Material de Recife SEMT

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DCC
Divisão de Logística da Contratação de Bens e Servi ços DELC
Divisão de Cadastro de Fornecedores DECF
Divisão de Compras DECP
Divisão de Contratações DECT

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DAC
Divisão de Administração de Contratos de Fornecimen to de Bens DEAF
Divisão de Administração de Contratos de Serviços D EGS
Divisão de Validação Contratual DEVC

COORDENADORIA ESPECIAL DO EMPREENDIMENTO ITAPARICA (5)   CEI
Divisão Executiva do Sistema Itaparica DESI

Serviço de Apoio Social de Itaparica SESI
Serviço de Apoio Técnico de Itaparica SETI

(5) Ao nível de Superintendência
     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DEDEDEDE     SPESPESPESPE                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRA NSMISSÃO - SPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Promover, coordenar e integrar o processo de estudo s da expansão da transmissão da Companhia.�

Instrumentalizar o processo decisório empresarial d e definição dos planos de expansão da transmissão.�

Articular com a Superintendência de Planejamento Ec onômico-Financeiro- SPF a definição dos Programas e  Orçamentos �

de Investimentos, no que se refere às obras de tran smissão.
Coordenar e integrar as ações de capacitação e dese nvolvimento tecnológico indicados pelos requisitos da expansão �

da transmissão da CHESF.
Coordenar as ações do sistema organizacional de Mei o Ambiente da CHESF.�

Subsidiar o processo de Planejamento Empresarial da  Companhia.        �

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO SPE

DEPARTAMENTO DE ESTUDOSDE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DES
Divisão de Estudos e Tecnologia de Alta Tensão DEAT
Divisão de Estudos e Planejamento de Expansão de Tr ansmissão DEPT
Divisão de Estudos de Empreendimentos de Transmissã o DEET



DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DMA
Divisão de Meio Ambiente de Geração DEMG
Divisão de Meio Ambiente de Transmissão DEMT
Divisão de Meio Ambiente de Apoio à Gestão DEAG

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO DCG
     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DEDEDEDE     SPGSPGSPGSPG                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE GERAÇÃO - SPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Superintender as atividades de estudos de inventári o e de viabilidade, de projetos básico  e executivo , �

construção civil e montagem eletromecânica das obra s e instalações da expansão da geração, inclusive d e fontes 
alternativas.
Superintender  as  atividades de  projeto e constru ção das obras e instalações de infra-estrutura e ap oio para �

a realização das obras de expansão da geração do si stema.
Coordenar a integração das atividades  de projeto e  construção das obras e  instala-�

   ções da expansão da geração, acampamentos e obra s de infra-estrutura.
Incentivar  o  desenvolvimento e a  implantação de novos  métodos e tecnologias  nas áreas de projeto e �

construção de geração de energia, inclusive na de f ontes alterna-
   tivas.

Superintender as  atividades de estudos e projetos de melhorias, de  recapacitação e�

   de mordenização de equipamentos e instalações de  geração. 
Formular diretrizes e metas nas áreas de  estudos, projetos e construção de obras de geração.�

Prestar suporte  às atividades de comissionamento d as novas obras e  instalações  de geração.�

Articular-se com órgãos  oficiais  e parceiros, obj etivando a obtenção de concessões ou autorizações, junto ao  �

poder concedente, para a realização de  estudos, pr ojetos e empreendimentos destinados a geração de en ergia 
elétrica.
Articular-se com organismos oficiais, autoridades, empresas  e outras entidades para definição de  �

providências, visando a  celebração de convênios e contratos de  inte-
   resse dos empreendimentos.
       

 Estrutura:

 

SPG

DEG

DEEM

DECG

DTG

DEFA

DEED

  Detalhe da Estrutura:  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS DE GERAÇÃO                  DEG
Divisão de Projetos Eletromecânicos de Geração                 DEEM
Divisão de Projeto Civil de Geração                            DECG

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS  



DE GERAÇÃO                                                     DTG                    
Divisão de Projetos de Fontes Alternativas de Geraç ão          DEFA
Divisão de Eficiência Energética e Desenvolvimento Tecnológico DEED
     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DEDEDEDE     SPTSPTSPTSPT                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE TRANSMISSÃO - SPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Planejar, programar, acompanhar e supervisionar as atividades relativas a projetos e construção de sub estação e �

linhas de transmissão.
Promover contatos e negociações com órgãos públicos  da área federal, estadual e  municipal relativos a  projetos e �

construção.
Coordenar, controlar e supervisionar as obras de tr ansmissão e instalações gerais executadas diretamen te ou �

através de empreiteiras contratadas.
Elaborar Projetos Básicos e Executivos de Transmiss ão.�

Participar dos Programas de Comissionamento das Obr as e Instalações de Transmissão.        �

 Estrutura:

 

SPT

DSE

DEPS

DEAP

DEAS

DECS

DETC

DLT

DEPL

DEAL

DECL

DSC

DEEC

DEPC

DESC

  Detalhe da Estrutura:  

DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES                 DSE
Divisão de Projetos de Subestações                                  DEPS
Divisão de Arquitetura e Projetos Civis de Subestaç ões              DEAP
Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de  Subestações     DEAS
Divisão de Construção e Montagem de Subestações                     DECS
Divisão de Testes e Comissionamento de Subestações                  DETC
 
DEPARTAMENTO DE  PROJ. E CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO        DLT
Divisão de Projeto de Linhas de Transmissão                         DEPL
Divisão de Apoio Técnico de Projetos e Construção d e Linhas de 



Transmissão                                                         DEAL
Divisão de Construção de Linhas de Transmissão                      DECL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE USINAS 
E SUBESTAÇÕES                                                       DSC
Divisão de Engenharia de Controle de Processo e Pro teção de Usinas
e Subestações                                                       DEEC
Divisão de Projetos de Controle e Proteção de Usina s e Subestações  DEPC
Divisão de Suporte para Controle de Processo e Comu nicações
Internas de Usinas e Subestações                                    DESC      



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DEDEDEDE     SSUSSUSSUSSU                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTO - SSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Formular e acompanhar as políticas e diretrizes de suprimento em consonância com o planejamento empres arial da �

CHESF.
Coordenar a execução de programas de aquisição de b ens e contratação de serviços. �

Coordenar a execução de programas de tecnologia e a dministração de material. �

Coordenar a execução de programas de gestão de cont ratos de bens e de serviços. �

Coordenar a integração do suprimento com empresas d o setor elétrico e outras entidades externas.�

       

 Estrutura:
 

  Detalhe da Estrutura:  



SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTO SSU

Divisão de Suprimento de São Paulo DESP

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL DTM
Divisão de Gestão de Material DEGM
Divisão de Garantia da Qualidade de Material DEQM
Divisão de Administração de Almoxarifados DEAA

Serviço de Material de Recife SEMT

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DCC
Divisão de Logística da Contratação de Bens e Servi ços DELC
Divisão de Cadastro de Fornecedores DECF
Divisão de Compras DECP
Divisão de Contratações DECT

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DAC
Divisão de Administração de Contratos de Fornecimen to de Bens DEAF
Divisão de Administração de Contratos de Serviços D EGS
Divisão de Validação Contratual DEVC

     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DEDEDEDE     CEICEICEICEI                   

   Órgão ::::    COORDENADORIA ESPECIAL DO EMPREENDIMENTO ITAPARICA - CEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Orientar e coordenar as ações estratégicas e articu lar-se, interna e externamente, com os órgãos e ent idades �

envolvidos no interesse do Empreendimento.
Coordenar as atividades do Empreendimento relaciona das com as questões sociais, urbanas, de emancipaçã o agrícola �

e técnicas de engenharia.
Executar as atividades de natureza organizacional, informacional e político-institucional do Empreendi mento.�

Controlar, acompanhar e avaliar as ações e resultad os do Empreendimento.�

Administrar contratos e convênios com entidades gov ernamentais.�

Prestar informações sobre o Empreendimento.�

Analisar e executar  projetos executivos do Empreen dimento.�

Prover os recursos necessários à realização do Empr eendimento.        �

 Estrutura:

 

CEICEI

DESI

SESI

SETI

  Detalhe da Estrutura:  

Divisão Executiva do Sistema Itaparica                             DESI
Serviço de Apoio Social de Itaparica                               SESI
Serviço de Apoio Técnico de Itaparica                              SETI      



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO                       

   Órgão ::::    DIRETORIA DE OPERAÇÃO - DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Responsável pela direção das atividades de planejam ento da expansão das instalações de geração e trans missão de �

energia, estudos de mercado, de operação e manutenç ão das instalações de produção, transformação e tra nsmissão de 
energia, bem como do sistema de telecomunicações e instalações complementares, integrantes do sistema 
eletroenergético da Chesf e pela coordenação das at ividades das Gerências Regionais de Operação.        

 Estrutura:



 

  Detalhe da Estrutura:  

DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO

SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO SMN

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE GERAÇÃO DMG
Divisão de Manutenção Civil de Instalações DOCG
Divisão de Manutenção Elétrica da Geração DOEG
Divisão de Manutenção Mecânica da Geração DOMG



DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DML
Divisão de Manutenção e Análise do Desempenho de Li nhas de Transmissão DODL
Divisão de Metodização de Linhas de Transmissão DOML

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DMS
Centro de Análise e Manutenção de Óleos COAM
Centro de Ensaios Elétricos do Sistema de Transmiss ão COES
Centro de Reparo de Equipamentos de Subestações CORE

Divisão de Manutenção de Equipamentos de Transforma ção e Serviços Auxiliares DOMA
Divisão de Manutenção de Equipamentos de Manobras DOMM

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONTRATOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SOC

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE TRANSMISSÃO E ESTUDOS ELÉTRICOS 
DA OPERAÇÃO DCO
Divisão de Contratos de Transmissão DOCT
Divisão de Estudos Elétricos da Operação DOEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ENERGÉTICOS DHE
Divisão de Estudos e Planejamento Energético da Ope ração DOEN 
Divisão de Gestão de Recursos Hídricos DORH

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA E INSTALAÇÕES DOS
Centro de Operação do Sistema COOS

Divisão de Gestão da Qualidade da Operação DOGQ
Divisão de Metodização e Suporte da Operação DOMO

SUPERINTENDÊNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE CONTROLE STC

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DA OPERAÇÃO DPA
Divisão de Apoio Tecnológico e Laboratório de Siste mas de Proteção e Automação DOAL

Centro de Reparo, Metrologia e Ensaios da Proteção e Automação CRME
Centro de Suporte da Tecnologia de Automação CSTA

Divisão de Engenharia de Manutenção de Sistemas de Proteção e Automação DOEM
Divisão de Sistemas de Medição e Controle de Proces so DOMC
Divisão de Sistemas de Proteção e Regulação DOPR

DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES DTL
Divisão de Engenharia de Expansão de Sistemas de Te lecomunicações DOES
Divisão de Engenharia de Manutenção e Reparo de Tel ecomunicações DOMT

Centro de Reparo e Desenvolvimento de Telecomunicaç ões CRTL
Divisão de Operação e Gerenciamento de Recursos de Telecomunicações DOOT

Centro de Operação e Supervisão de Telecomunicações  CSTL

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SOBRADINHO GRB
Divisão Regional Administrativa de Sobradinho DRAB

Serviço Financeiro e de Suprimento de Sobradinho SBFS
Serviço Jurídico de Sobradinho SBJU
Serviço de Pessoal, Segurança do Trabalho e Saúde O cupacional de Sobradinho SBRH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestru tura Condominial e 



Gestão Documental de Sobradinho SBSG
Divisão Regional de Segurança de Barragens e Manute nção Civil da Geração e 

Transmissão de Sobradinho DRBB
Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de So bradinho DRMB

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  de Sobradinho SBCP
Serviço de Telecomunicações de Sobradinho SBTL
Serviço de Manutenção de Bom Jesus da Lapa SBMB
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de S obradinho SBML
Serviço de Manutenção de Subestações de Sobradinho SBMS

Divisão Regional de Operação de Sobradinho DROB
Divisão Regional de Manutenção da Usina de Sobradin ho DRUB

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO LESTE GRL
Serviço de Compras e Contratações Leste SLCC
Serviço de Manutenção Civil de Transmissão Leste SLMC

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Campin a Grande DRCL
Serviço de Manutenção de Campina Grande SLMG
Serviço de Manutenção de Natal SLMN
Serviço de Operação de Instalações de Campina Grand e SLOG

Divisão Regional de Manutenção do Recife DRML
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  Leste SLCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão do R ecife SLLR
Serviço de Manutenção de Subestações do Recife SLSR
Serviço de Telecomunicações Leste SLTL

Divisão Regional de Operação Leste DROL
Centro Regional de Operação de Sistema Leste CROL

Serviço de Operação de Instalações de Recife SLOR
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio La rgo DRRL

Serviço de Manutenção de Angelim SLMA
Serviço de Manutenção de Rio Largo SLML
Serviço de Operação de Instalações de Rio Largo SLOL

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO NORTE GRN
Divisão Regional Administrativa Norte DRAN

Serviço Financeiro e de Suprimento Norte SNFS
Serviço Jurídico Norte SNJU
Serviço de Pessoal, Segurança do Trabalho e Saúde O cupacional Norte SNRH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestru tura Condominial e 

Gestão Documental Norte SNSG
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Milagr es DRMM

Serviço de Manutenção de Milagres SNMM
Serviço de Operação de Instalações de Milagres SNOM

Divisão Regional de Manutenção Norte DRMN
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  Norte SNCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de F ortaleza SNLF
Serviço de Manutenção de Subestações de Fortaleza SNSF
Serviço de Telecomunicações Norte SNTL

Divisão Regional de Operação Norte DRON
Centro Regional de Operação do Sistema Norte CRON

Serviço de Operação de Instalações de Fortaleza SNOF



GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO OESTE GRO
Divisão Regional Administrativa Oeste DRAO

Serviço Financeiro e de Suprimento Oeste SOFS
Serviço Jurídico Oeste SOJU
Serviço de Pessoal, Segurança do Trabalho e Saúde O cupacional Oeste SORH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestru tura Condominial e 

Gestão Documental Oeste SOSG
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Boa Es perança DRBE

Serviço de Manutenção de Boa Esperança SOMB
Serviço de Operação de Instalações de Boa Esperança  SOOB
Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civi l da Geração e 

Transmissão de Boa Esperança SOSB
Divisão Regional de Manutenção Oeste DRMO

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  Oeste SOCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão Oest e SOML
Serviço de Manutenção de Subestações Oeste SOMS
Serviço de Telecomunicações Oeste SOTL

Divisão Regional de Operação Oeste DROO
Centro Regional de Operação de Sistema Oeste CROO

Serviço de Operação de Instalações Oeste SOIO

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE PAULO AFONSO GRP
Serviço de Oficina e Refrigeração de Paulo Afonso SPOF

Divisão Regional de Segurança de Barragens e Manute nção Civil da Geração e 
Transmissão de Paulo Afonso DRBP

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Itapar ica DRMI
Serviço de Manutenção de Itaparica SPMI
Serviço de Operação de Instalações de Itaparica SPOI

Divisão Regional de Manutenção das Usinas e Instala ções Gerais de Paulo Afonso DRMP
Serviço de Manutenção da Usina Apolônio Sales SPAS
Serviço de Manutenção das Usinas Paulo Afonso I, II  e III SPMP
Serviço de Manutenção da Usina Paulo Afonso IV SPMQ

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Xingó DRMX
Serviço de Manutenção de Xingó SPMX
Serviço de Operação de Instalações de Xingó SPOX

Divisão Regional de Operação Centro DROP
Centro Regional de Operação de Sistema de Paulo Afo nso CROP

Serviço de Operação de Instalações de Paulo Afonso SPOP
Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Pa ulo Afonso DRTP

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  de Paulo Afonso SPCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de P aulo Afonso SPML
Serviço de Manutenção de Subestações de Paulo Afons o SPMS
Serviço de Telecomunicações de Paulo Afonso SPTL

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO SUL GRS
Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civi l da Geração e 

Transmissão Sul SSMC
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Aracaj u DRAS

Serviço de Manutenção de Aracaju SSMA
Serviço de Operação de Instalações de Aracaju SSOA



Divisão Regional de Manutenção de Camaçari DRMC
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão Sul SSLS
Serviço de Manutenção de Subestações de Camaçari SSSC
Serviço de Manutenção da Usina Térmica de Camaçari SSUC

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Funil DRMF
Serviço de Manutenção de Funil SSMF
Serviço de Operação de Funil SSOF
Serviço de Manutenção das Usinas Funil e Pedra SSUF

Divisão Regional de Manutenção Sul DRMS
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  Sul SSCP
Serviço de Manutenção de Subestações Sul SSSS
Serviço de Telecomunicações Sul SSTL

Divisão Regional de Operação Sul DROS
Centro Regional de Operação do Sistema Sul CROS

Serviço de Operação de Instalações de Salvador SSOS
     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO     SMNSMNSMNSMN                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO - SMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  PENDENTE       

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO SMN

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE GERAÇÃO DMG
Divisão de Manutenção Civil de Instalações DOCG
Divisão de Manutenção Elétrica da Geração DOEG
Divisão de Manutenção Mecânica da Geração DOMG

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DML
Divisão de Manutenção e Análise do Desempenho de Li nhas de Transmissão DODL
Divisão de Metodização de Linhas de Transmissão DOML

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DMS



Centro de Análise e Manutenção de Óleos COAM
Centro de Ensaios Elétricos do Sistema de Transmiss ão COES
Centro de Reparo de Equipamentos de Subestações CORE

Divisão de Manutenção de Equipamentos de Transforma ção e Serviços Auxiliares DOMA
Divisão de Manutenção de Equipamentos de Manobras DOMM     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO     SOCSOCSOCSOC                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONTRATOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA - SOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  

Estudar, normatizar, metodizar, comandar, analisar e avaliar a operação do sistema eletroenergético e suas �

instalações.
Planejar, estudar e atuar na gestão dos recursos hí dricos das bacias de interesse.�

Planejar, metodizar, coordenar e articular as ações  relacionadas aos contratos do sistema de transmiss ão.        �

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONTRATOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SOC

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE TRANSMISSÃO E ESTUDOS ELÉTRICOS 
DA OPERAÇÃO DCO
Divisão de Contratos de Transmissão DOCT
Divisão de Estudos Elétricos da Operação DOEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ENERGÉTICOS DHE
Divisão de Estudos e Planejamento Energético da Ope ração DOEN 
Divisão de Gestão de Recursos Hídricos DORH

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA E INSTALAÇÕES DOS
Centro de Operação do Sistema COOS



Divisão de Gestão da Qualidade da Operação DOGQ
Divisão de Metodização e Suporte da Operação DOMO     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO     STCSTCSTCSTC                   

   Órgão ::::    SUPERINTENDÊNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE CONTROLE - STC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  PENDENTE       

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

SUPERINTENDÊNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE CONTROLE STC

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DA OPERAÇÃO DPA
Divisão de Apoio Tecnológico e Laboratório de Siste mas de Proteção e Automação DOAL

Centro de Reparo, Metrologia e Ensaios da Proteção e Automação CRME
Centro de Suporte da Tecnologia de Automação CSTA

Divisão de Engenharia de Manutenção de Sistemas de Proteção e Automação DOEM
Divisão de Sistemas de Medição e Controle de Proces so DOMC
Divisão de Sistemas de Proteção e Regulação DOPR

DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES DTL
Divisão de Engenharia de Expansão de Sistemas de Te lecomunicações DOES



Divisão de Engenharia de Manutenção e Reparo de Tel ecomunicações DOMT
Centro de Reparo e Desenvolvimento de Telecomunicaç ões CRTL

Divisão de Operação e Gerenciamento de Recursos de Telecomunicações DOOT
Centro de Operação e Supervisão de Telecomunicações  CSTL     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO         GRBGRBGRBGRB               

   Órgão ::::    GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SOBRADINHO - GRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  PENDENTE       

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SOBRADINHO GRB
Divisão Regional Administrativa de Sobradinho DRAB

Serviço Financeiro e de Suprimento de Sobradinho SBFS
Serviço Jurídico de Sobradinho SBJU
Serviço de Pessoal, Segurança do Trabalho e Saúde O cupacional de Sobradinho SBRH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestru tura Condominial e 

Gestão Documental de Sobradinho SBSG
Divisão Regional de Segurança de Barragens e Manute nção Civil da Geração e 

Transmissão de Sobradinho DRBB
Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de So bradinho DRMB

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  de Sobradinho SBCP



Serviço de Telecomunicações de Sobradinho SBTL
Serviço de Manutenção de Bom Jesus da Lapa SBMB
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de S obradinho SBML
Serviço de Manutenção de Subestações de Sobradinho SBMS

Divisão Regional de Operação de Sobradinho DROB
Divisão Regional de Manutenção da Usina de Sobradin ho DRUB     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO         GRLGRLGRLGRL               

   Órgão ::::    GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO LESTE - GRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  

Gerenciar e controlar as atividades executivas de r egionais de pré-operacional, comissionamento, opera ção, �

manutenção e reparo de dispositivos, equipamentos e  instalações de transmissão, geração, telecomunicaç ão e 
controle de processo que compõem o Sistema Eletroen ergético da CHESF, em sua área de atuação.
Gerenciar as atividades de preservação e conservaçã o do meio ambiente, desenvolvidas em sua área de at uação.�

Representar a Companhia, por delegação da Diretoria , junto às entidades públicas e privadas, no âmbito  de sua �

jurisdição.
Gerenciar, controlar e executar as atividades regio nais de aquisição de bens e contratação de serviços  �

necessários à operação e manutenção do Sistema Elet roenergético da CHESF em sua área de atuação.        

 Estrutura:



 

  Detalhe da Estrutura:  

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO LESTE GRL
Serviço de Compras e Contratações Leste SLCC
Serviço de Manutenção Civil de Transmissão Leste SLMC

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Campin a Grande DRCL
Serviço de Manutenção de Campina Grande SLMG
Serviço de Manutenção de Natal SLMN
Serviço de Operação de Instalações de Campina Grand e SLOG

Divisão Regional de Manutenção do Recife DRML
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  Leste SLCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão do R ecife SLLR
Serviço de Manutenção de Subestações do Recife SLSR
Serviço de Telecomunicações Leste SLTL

Divisão Regional de Operação Leste DROL
Centro Regional de Operação de Sistema Leste CROL

Serviço de Operação de Instalações de Recife SLOR
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio La rgo DRRL

Serviço de Manutenção de Angelim SLMA
Serviço de Manutenção de Rio Largo SLML
Serviço de Operação de Instalações de Rio Largo SLOL     





   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO         GRNGRNGRNGRN               

   Órgão ::::    GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO NORTE - GRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  PENDENTE       

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO NORTE GRN
Divisão Regional Administrativa Norte DRAN

Serviço Financeiro e de Suprimento Norte SNFS
Serviço Jurídico Norte SNJU
Serviço de Pessoal, Segurança do Trabalho e Saúde O cupacional Norte SNRH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestru tura Condominial e 

Gestão Documental Norte SNSG



Divisão Regional de Operação e Manutenção de Milagr es DRMM
Serviço de Manutenção de Milagres SNMM
Serviço de Operação de Instalações de Milagres SNOM

Divisão Regional de Manutenção Norte DRMN
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  Norte SNCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de F ortaleza SNLF
Serviço de Manutenção de Subestações de Fortaleza SNSF
Serviço de Telecomunicações Norte SNTL

Divisão Regional de Operação Norte DRON
Centro Regional de Operação do Sistema Norte CRON

Serviço de Operação de Instalações de Fortaleza SNOF     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO         GROGROGROGRO               

   Órgão ::::    GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO OESTE - GRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  PENDENTE       

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO OESTE GRO
Divisão Regional Administrativa Oeste DRAO

Serviço Financeiro e de Suprimento Oeste SOFS
Serviço Jurídico Oeste SOJU
Serviço de Pessoal, Segurança do Trabalho e Saúde O cupacional Oeste SORH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestru tura Condominial e Gestão Documental Oeste SOSG



Divisão Regional de Operação e Manutenção de Boa Es perança DRBE
Serviço de Manutenção de Boa Esperança SOMB
Serviço de Operação de Instalações de Boa Esperança  SOOB
Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civi l da Geração e Transmissão de Boa Esperança SOSB

Divisão Regional de Manutenção Oeste DRMO
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  Oeste SOCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão Oest e SOML
Serviço de Manutenção de Subestações Oeste SOMS
Serviço de Telecomunicações Oeste SOTL

Divisão Regional de Operação Oeste DROO
Centro Regional de Operação de Sistema Oeste CROO

Serviço de Operação de Instalações Oeste SOIO     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO         GRPGRPGRPGRP               

   Órgão ::::    GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE PAULO AFONSO - GRP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Funções Básicas ::::    

  PENDENTE       

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  



GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE PAULO AFONSO 
GRP

Serviço de Oficina e Refrigeração de Paulo Afonso
SPOF

Divisão Regional de Segurança de Barragens e Manute nção Civil da Geração e Transmissão de Paulo Afonso  
DRBP

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Itapar ica 
DRMI

Serviço de Manutenção de Itaparica 
SPMI

Serviço de Operação de Instalações de Itaparica 
SPOI

Divisão Regional de Manutenção das Usinas e Instala ções Gerais de Paulo Afonso 
DRMP

Serviço de Manutenção da Usina Apolônio Sales
SPAS

Serviço de Manutenção das Usinas Paulo Afonso I, II  e III
SPMP

Serviço de Manutenção da Usina Paulo Afonso IV
SPMQ

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Xingó 
DRMX

Serviço de Manutenção de Xingó 
SPMX

Serviço de Operação de Instalações de Xingó 
SPOX

Divisão Regional de Operação Centro 
DROP

Centro Regional de Operação de Sistema de Paulo Afo nso 
CROP

Serviço de Operação de Instalações de Paulo Afonso 
SPOP     

Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Pa ulo Afonso 
DRTP

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  de Paulo Afonso 
SPCP

Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de P aulo Afonso 
SPML

Serviço de Manutenção de Subestações de Paulo Afons o 
SPMS

Serviço de Telecomunicações de Paulo Afonso 
SPTL     



   

MMaannuuaall   ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo   

  Diretoria Superintendência  Departamento   Divisão Centro   Serviço

    DODODODO         GRSGRSGRSGRS               

   Órgão ::::    GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO SUL - GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Funções Básicas ::::    

  PENDENTE       

 Estrutura:

 

  Detalhe da Estrutura:  

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO SUL GRS
Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civi l da Geração e 



Transmissão Sul SSMC
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Aracaj u DRAS

Serviço de Manutenção de Aracaju SSMA
Serviço de Operação de Instalações de Aracaju SSOA

Divisão Regional de Manutenção de Camaçari DRMC
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão Sul SSLS
Serviço de Manutenção de Subestações de Camaçari SSSC
Serviço de Manutenção da Usina Térmica de Camaçari SSUC

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Funil DRMF
Serviço de Manutenção de Funil SSMF
Serviço de Operação de Funil SSOF
Serviço de Manutenção das Usinas Funil e Pedra SSUF

Divisão Regional de Manutenção Sul DRMS
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição  Sul SSCP
Serviço de Manutenção de Subestações Sul SSSS
Serviço de Telecomunicações Sul SSTL

Divisão Regional de Operação Sul DROS
Centro Regional de Operação do Sistema Sul CROS

Serviço de Operação de Instalações de Salvador SSOS     
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