
 
 

 
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 2012 

 

Recife  
Maio 2013 

 



1 
 

7 
 

 
Ministério de Minas e Energia  

Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobras 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Relatório de Gestão do exercício de 2012, apresentado aos 
órgãos de controle interno e externo como prestação de 
contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos 
termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de 
acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 
63/2010, das Decisões Normativas TCU nºs 119/2012 e 
121/2012, da Portaria-TCU nº 150/2012, da Portaria CGU nº 
2546/2010 e das orientações do órgão de controle interno. 

 
 
 

Prestação de Contas Ordinária Anual 
Relatório de Gestão do Exercício 2012 

 
 

Recife 
Maio 2012 

 



2 
 

SUMÁRIO 

 

PARTE  A – CONTEÚDO GERAL ................................................................................................................................ 5 
0.  INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................ 5 
1. IDENTIFICAÇÃO DA CHESF ................................................................................................................................... 8 
1.1 RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL ................................................................................................................ 8 
1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE ................................................................. 9 
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL ............................................................................................................................. 13 
1.4  MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS ................................................................................................................... 17 
1.5  MACROPROCESSOS DE APOIO ........................................................................................................................... 17 
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS ........................................................................................................................................ 18 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANOS DE METAS E DE A ÇÕES ....................................................... 19 
2.1  PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ............................................................................................................................. 19 
2.2  ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................. 19 
2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES .......................................................................................... 20 
2.4 INDICADORES .......................................................................................................................................................... 20 
2.4.1 Indicadores de Planejamento .................................................................................................................................... 20 
2.4.2  Indicadores da Administração ................................................................................................................................. 22 
2.4.4 Indicadores da Exploração ....................................................................................................................................... 27 
2.4.5 Indicadores Ambientais ............................................................................................................................................ 35 

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO .................................................... 37 
3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA .......................................................................................................................... 37 
3.1.1 Conselho de Administração ..................................................................................................................................... 37 
3.1.2 Conselho Fiscal ........................................................................................................................................................ 37 
3.1.3 Auditoria Interna ...................................................................................................................................................... 37 
3.1.4 Diretoria Executiva .................................................................................................................................................. 38 
3.1.5 Comitês .................................................................................................................................................................... 38 
3.1.6 Ouvidoria ................................................................................................................................................................. 39 
3.1.7 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) ................................................................................................................. 39 
3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS ............................................................. 39 
3.3 REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES ............................................................................................... 42 
3.3.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal ........ 42 
3.4 SISTEMA DE CORREIÇÃO ..................................................................................................................................... 50 
3.5 CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 DA CGU .................... 50 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E  FINANCEIRA ................................ 51 
4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA .................................................................................................. 51 
4.1.1 Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da Chesf ............................................................................... 51 
4.1.2 Ações vinculadas a programas de gestão, manutenção e serviços de responsabilidade da Chesf ............................ 64 
4.2 INFORMAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ............................. 69 
4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias .............................................................................................................. 69 
4.2.2 Programação de Despesas ........................................................................................................................................ 70 
4.2.3 Execução Orçamentária da Despesa......................................................................................................................... 73 

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FIN ANCEIRA................................................ 75 
5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ...................................................................................................................... 75 
5.1.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício ......................................................................... 75 
5.1.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios ... 79 
5.1.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão vicentes no Exercício de 
2013 e seguintes ................................................................................................................................................................ 79 
5.1.4 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de 
Repasse ............................................................................................................................................................................. 80 
5.1.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse .......................... 81 
5.1.6 Análise Crítica .......................................................................................................................................................... 82 

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS. .............. 84 
6.1     COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS .............................................................................. 84 
6.1.1   Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Chesf ................................................................................. 84 
6.1.2 Qualificação da força de trabalho ............................................................................................................................. 86 
6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Chesf ........................................................................................................ 87 
6.1.4 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos ............................................................................ 88 



3 
 

6.1.5  Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos ................ 89 
6.1.6  Informações sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registro e Comunicação ............................................................ 89 
6.1.7 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos ................................................................................................... 92 
6.2 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ................... 102 
6.2.1 Contrato de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva ....................................................................... 102 
6.2.4 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão ................................. 105 
6.2.5 Composição do Quadro de Estagiários .................................................................................................................. 112 

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO .. ..................................................................... 113 
7.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE TERCEIROS ........................................... 113 
7.1.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Chesf ...................................................................................... 113 

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO C ONHECIMENTO .............................. 123 
8.1  GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) ....................................................................................... 123 
8.2. ANÁLISE CRÍTICA ................................................................................................................................................ 124 

9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .................. 126  
9.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS ................................................................................. 126 
9.2  CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA ................................................................................... 128 

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS  E NORMATIVAS ............................. 129 
10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS  E NORMATIVAS ............................. 129 
10.1.  DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU E EM RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO 
ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO EXERCÍCIO ....................................................................... 129 
10.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício ...................................................................................................... 129 
10.1.2 – Recomendações do OCI atendidas no exercício................................................................................................ 135 
10.1.3 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício ........................................................... 138 
10.2.      INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA............................... 141 
10.3 DECLARAÇÃO DE  BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI Nº 8730/93 ............................................... 146 
10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 .............................................................. 146 
10.3.2  Análise Crítica ..................................................................................................................................................... 146 
10.4  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV ............................. 148 
10.4.1 Modelo da Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV ............................................................. 148 

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................................................................................................................ 149 
11.1  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI Nº 6404/76, INCLUINDO AS NOTAS 
EXPLICATIVAS ............................................................................................................................................................ 149 
11.1.1 Análise Crítica das Demonstrações Contábeis ..................................................................................................... 149 
11.2 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS EMPRESAS ESTATAIS ............................................................................. 153 
11.2.1 Composição Acionária do Capital Social  como Investida .................................................................................. 153 
11.2.2 Composição Acionária da Chesf como Investidora ............................................................................................. 154 
11.3 Parecer da Auditoria Independente ......................................................................................................................... 154 

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ............................................................................................... 154 
PARTE B – C ONTEÚDO ESPECÍFICO POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS .................................... 155 
1.INFORMAÇÕES SOBRE AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
PATROCINADAS ........................................................................................................................................................ 155 
1.1. INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EMPREENDIDAS NO EXERCÍCIO ................... 155 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REL ACIONADAS AO TERMO DE 
PARCERIA ................................................................................................................................................................... 155 
2.1 AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO PELA CHESF ......................................................... 155 
2.2 VALORES REPASSADOS EM RAZÃO DE TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS ........................................ 156 
2.3 ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS156 
2.4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A PARCERIA .................................................................. 156 

ANEXOS ........................................................................................................................................................................ 157 



4 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro A.1.1 - Identificação da Chesf – Relatório de Gestão Individual................................................     8 
Quadro A.3.1 – Avaliação Do Sistema De Controles Internos..............................................................  40 
Quadro A.3.2 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal....................................................  45 
Quadro A.3.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores...................................................................  46 
Quadro A.3.4 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores..................... ......  49 
Quadro A.4.1 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da Chesf...........................  51 
Quadro A.4.2 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de  
Responsabilidade da Chesf..........................................................................................................................  64 
Quadro A.4.3 – Identificação das Unidades Orçamentárias........................................................................  69 
Quadro A.4.4 – Programação de Despesas de Capital................................................................................  70 
Quadro A.4.5 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de  
Contingência................................................................................................................................................  71  
Quadro A.4.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários................................  73 
Quadro A.5.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício 
 de Referência..............................................................................................................................................  75 
Quadro A.5.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Chesf nos Três Últimos Exercícios..............  79 
Quadro A.5.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2013 e 
Exercícios Seguintes..................................................................................................................................  79 
Quadro A.5.4 – Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela Chesf  
na Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse.............................. ........  80 
Quadro A.5.5 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e  
Contratos de Repasse..................................................................................................................................  81 
Quadro A.6.1 – Força de Trabalho da Chesf– Situação apurada em 31/12................................................  84 
Quadro A.6.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da Chesf – Situação em 31/12.....................  85 
Quadro A.6.3 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas  
da  Chesf - Situação em 31/12...................................................................................................................  86  
Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores da Chesf  por faixa etária – Situação  
apurada em 31/12.......................................................................................................................................  86 
Quadro A.6.5 – Quantidade de Servidores da Chesf por Nível de Escolaridade – Situação  
apurada em 31/12.......................................................................................................................................  87 
Quadro A.6.6 – Demonstração de Custos de Pessoal . ..............................................................................      87 
Quadro A.6.7 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)....................................  89 
Quadro A.6.8 –  Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007).............................  90  
Quadro A.6.9 – Regularidade do Cadastro dos Atos no Sisac..................................................................  90  
Quadro A.6.10 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) ...........................  91 
Quadro A.6.11 – Atuação do OCI sobre os Atos Submetidos a Registro..................................................  91 
Quadro A.6.12 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância  
Ostensiva....................................................................................................................................................     102 
Quadro A.6.13 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra...............................     106 
Quadro A.6.14 - Composição do Quadro de Estagiários............................................................... ...........     112 
Quadro A.8.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da Chesf................................................................     123 
Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis.................................................................... .    126 
Quadro A.9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água ...................................................................     128 
Quadro A.10.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício.................................      129 
Quadro A.10.2 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.................................... .........      135 
Quadro A.10.3 – Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes  
de Atendimento no Exercício....................................................................................................................      138 
Quadro A.10.4 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da Chesf,  
da Obrigação de Entregar a DBR .............................................................................................................      146 
Quadro A.11.1 - Composição Acionária do Capital Social.......................................................................     153 
Quadro A.11.2 - Investimentos Permanentes em Outras Sociedades........................................................     154 
Quadro B.1.1 – Identificação dos Termos de Parceria Vigentes no Exercício.........................................      155 
Quadro B.1.2 – Dados agregados dos Termos de Parceria de Exercícios Antecedentes ao 
 de Referência............................................................................................................................................     156 



5 
 

PARTE  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 063/2010, da Decisão Normativa TCU nº 119/2012 e 
12/2012 e da Portaria TCU nº 150/2012. 
 
O Relatório está organizado em  02 seções e 14 capítulos, além de 6 anexos. 
 
Em acordo com o Anexo II da DN-TCU nº 121/2012, o Relatório de Gestão da Chesf deve 
contemplar: itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12  da Parte A e itens 36 e 38 da Parte B.  
 
Estão relacionados abaixo aos itens da DN-TCU nº 119/2012 que não se aplicam a Chesf e suas 
justificativas: 
 
a) Itens  4.1.2 e 4.1.3  A Chesf não  possui, sob sua responsabilidade, nenhum  programa  

temático de Governo, constante do PPA, conforme previsto no Anexo I da Lei nº 12.593/2012, 
que instituiu o Plano Plurianual da União, para o período 2012-2015. 

b) Item 4.1.5 A Chesf não é responsável pelo Programa Temático de Governo - Gestão e 
Manutenção - constante do PPA, conforme previsto no Anexo I da Lei nº 12.593/2012, que 
instituiu o Plano Plurianual da União para o período 2012-2015. 

c) Itens 4.2.2 e 4.2.4.1 Itens 4.2.2 e 4.2.4.1 A Chesf não possui créditos registrados no SIAFI, 
pois não recebe recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, apenas tem o seu 
Orçamento de Investimento aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA. 

d) Itens 4.2.3, 4.2.4.2, 4.2.4.2.2  A Chesf não concede nem recebe crédito orçamentário de 
nenhum órgão do Governo Federal. 

e) Itens 5.1, 5.2, 5.5 e 5.5  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. 

f) Item 6.1.4.1 – A Chesf não possui servidores inativos. 
g) Item 6.1.4.2 - A Companhia não concede pensão. 
h) Itens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 - No tocante à questão de serviços terceirizados, informamos que a 

Chesf, por impedimento legal, não faz contratação de mão de obra de terceiros. Os contratos 
de prestação de serviços são firmados com empresas e obedecem, rigorosamente, aos preceitos 
da Lei nº 8.666/93. 

i) Item 7.2.  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. 
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j) Item 11.3 – A Companhia segue em sua escrituração a Lei 6404/1976. 
 
Com relação ao item  10.1.2  da DN-TCU nº 119/2012, não havia pendências de atendimento do 
OCI ao final do exercício. 
 
A Chesf e o Setor Elétrico Hoje  

A Medida Provisória – MP nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, altera dispositivos da 
legislação vigente com o objetivo de viabilizar a redução do custo da energia elétrica para o 
consumidor, buscando, assim, promover a modicidade tarifária e a garantia de suprimento de 
energia elétrica, como também tornar o setor produtivo mais competitivo, contribuindo para o 
aumento do nível de emprego e renda no Brasil. 

Essa legislação dispõe sobre os contratos de concessões de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, outorgadas anteriormente à Lei nº 8.987/1995, e estabelece o regime de 
comercialização da energia gerada por usinas hidrelétricas, em complemento ao Novo Modelo do 
Setor Elétrico instituído pela Lei nº 10.848/2004. 

As mudanças introduzidas na legislação visam à captura da amortização e depreciação dos 
investimentos realizados nos empreendimentos de geração e nas instalações de transmissão e de 
distribuição de energia elétrica.  

O Decreto-Lei nº 8.031, que criou a Chesf em 1945, autorizou o aproveitamento progressivo do 
potencial energético do rio São Francisco, durante 50 anos, no trecho situado entre Juazeiro (BA) e 
Piranhas (AL), que abrange as usinas Xingó, Complexo de Paulo Afonso, Apolônio Sales 
(Moxotó) e Luiz Gonzaga (Itaparica). A concessão do trecho do rio para a construção da usina 
Sobradinho foi outorgada posteriormente, em 10/02/1972, pelo Decreto nº 70.138. Além dessas 
usinas, outras hidrelétricas, em diferentes rios, foram incorporadas à Chesf: Boa Esperança, Funil, 
Pedra, Araras e Curemas. Em 1995, foi prorrogado o prazo de concessão das usinas da Chesf, por 
mais 20 anos, após o qual uma nova concessão teria de ser licitada. Em decorrência, entre julho e 
outubro de 2015 venceriam as concessões das usinas da Chesf, com exceção de Sobradinho e 
Curemas, com vencimento em 9 de fevereiro de 2022 e 25 de novembro de 2024, respectivamente. 
A concessão de 97% dos ativos de transmissão da Chesf também se encerraria em 2015. 

Com a adesão à mencionada Medida Provisória, a Chesf teve a concessão de seus ativos, que 
estaria vencendo em 2015, prorrogada por mais 30 anos, uma única vez, a partir de 2013, na 
condição de ter remuneração para prestação de serviços de operação e manutenção (O&M), a 
submissão a novos padrões de qualidade fixados pela Aneel e a disponibilização da energia gerada 
em regime de cotas para as distribuidoras. Também foram contempladas mudanças no marco 
regulatório com a redução ou eliminação de encargos, reversão dos bens e indenização de parte 
dos ativos não depreciados. 

Além da concessão objeto da prorrogação, a Chesf possui outras 23 concessões, obtidas por meio 
de participação corporativa em leilões. 

Em função da renovação das concessões a Chesf receberá indenização relativa aos ativos de 
geração e de transmissão, no valor de R$ 6,765 bilhões, sendo R$ 1,587 bilhão, para as instalações 
de transmissão, e R$ 5,178 bilhões, para as usinas hidroelétricas. Receberá ainda, segundo o artigo 
15  § 2º da Lei nº 12.783/2013, o valor de indenização relativo aos ativos de transmissão 
considerados não depreciados, existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela concessionária e 
reconhecidos pela Aneel, bem como aqueles relativos aos Novos Investimentos na Geração, os 
quais, segundo art. 2º do Decreto nº 7.850/2012, deverão ser submetidos à Aneel até dezembro de 
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2013, para sua avaliação e possível reconhecimento para indenização ou incorporação na base 
tarifária. 

Com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Transmissão, nº 061/2001-Aneel, a 
Chesf terá como remuneração a Receita Anual Permitida – RAP de R$ 590,6 milhões para 2013, 
incluindo impostos e encargos, e com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de 
Geração nº 006/2004-Aneel, a Chesf terá como remuneração o Valor da Receita Anual de     
Geração – RAG, definida a partir do valor do custo da Gestão dos Ativos de Geração – GAG, onde 
se incluem os encargos setoriais e impostos, que serão de R$ 1.077,8 milhões para 2013.  

A Chesf, desde o início de 2012, já vinha investindo na melhoria de sua eficiência operacional, 
considerando a perspectiva do encerramento dos contratos de concessão em 2015, e, naquela 
ocasião, estabeleceu diretrizes, tendo como meta inicial uma redução global de custos da ordem de 
15% até a data final das concessões. Dentre as diretrizes estabelecidas, destacam-se a revisão 
detalhada de todos os contratos de fornecimento de bens e serviços e o monitoramento sistemático 
dos custos variáveis, tais como horas extras, viagens, periculosidade, sobreaviso, transporte, 
comunicação, patrocínio e publicidade, com uma intensa avaliação dos processos organizacionais 
e o estabelecimento de políticas e diretrizes para a renovação do quadro de pessoal. 

Com a adesão da Chesf à MP nº 579/2012, tornou-se necessário o aprofundamento e a antecipação 
de muitas ações já previstas de otimização de processos e redução de custos, de forma que a 
Companhia viabilize seu caminho de crescimento e se mantenha como uma empresa em expansão. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA CHESF 
 
1.1 Relatório de Gestão Individual 
 

Quadro A.1.1 - Identificação da Chesf – Relatório de Gestão Individual 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério de Minas e Energia – MME 
                                Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras                                       

Código SIORG:  2852 
                               226 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
Denominação Abreviada: Chesf 
Código SIORG: 60702  Código LOA: 32226 Código SIAFI: Não se aplica 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: 203-8 Sociedade de Economia Mista CNPJ:  

Principal Atividade :  
Geração de Energia Elétrica  
Transmissão de Energia Elétrica  
 

Código CNAE:  
35.11-5/01 
35.12-3/00 

Telefones/Fax de contato:  (81) 3229-2410   
Endereço Eletrônico: paulorl@chesf.gov.br  
Página na Internet: http://www.chesf.gov.br  
Endereço Postal: Rua Delmiro Gouveia 333 – San Martin – 50761-901 Recife, PE 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
 Decreto-Lei n.º 8.031, de 3 de outubro de 1945 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
 Estatuto aprovado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada em 15.3.1948, publicado no DOU do dia 
15.4.1948, com alterações subsequentes até a 166ª AGE, de 28.12.2012. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
 Vide sitio www.chesf.gov.br 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

Não se aplica Não há 
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
Não se aplica Não há 

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

Não se aplica Não se aplica 
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 
 
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf é uma sociedade anônima, subsidiária das 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, cuja constituição foi autorizada pelo Governo 
Federal através do Decreto-Lei Nº 8031, de 03/10/45, com operações iniciadas em 15.03.1948. 
Tem como atividades principais a geração e a transmissão de energia elétrica, atendendo em todo 
o território nacional, tendo hoje como principais compradores as Regiões Sudeste e Nordeste. 
O Setor de Energia Elétrica, no qual a Chesf está inserida, é regido por um extenso arcabouço 
regulatório cujas principais leis e decretos são relacionados a seguir: 
 
• Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 (Decreto com força de lei)  

Código de Águas 
• Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957 

Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica 
• Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 
 Lei Geral das Concessões de Serviços Públicos 
• Lei n° 9.074, de 07 de julho de 1995 
 Estabelece condições para a prorrogação das concessões 
 Cria o Produtor Independente de Energia - PIE e Consumidor Livre 
• Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995 
 Regulamenta a prorrogação das concessões 
• Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1995 
 Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel e Consumidores Especiais 
• Decreto n° 2.003, de 10 de setembro de 1996 
 Regulamenta o Produtor Independente de Energia - PIE e o Autoprodutor de Energia - APE 
• Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997 
 Regulamenta a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel 
• Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998 

Estabelece a livre negociação da compra e venda de energia 
Diferencia a contratação de energia da contratação do acesso 
Cria o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e o Mercado Atacadista de Energia - 
MAE 

• Decreto n° 2.655, de 2 de julho de 1998 
Regulamenta o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e o Mercado Atacadista de 
Energia – MAE 
Estrutura as atividades de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia 
Elétrica 

• Decreto nº 3.371, de 24 de fevereiro de 2000 
 Institui o Programa Prioritário de Termeletricidade – PPT 
• Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 -  Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, 
permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. 

• Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002 
Cria o programa de térmicas emergenciais 
Cria os encargos pós-racionamento 
Cria a Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica -  Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 

Institui a universalização dos serviços de energia elétrica 
• Decreto nº 4.541, de 23 de dezembro de 2002 
 Regulamenta a Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica -  Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 
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• Lei n° 10.847, de 15 de março de 2004 
 Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética - EPE  
• Lei n° 10.848, de 15 de março de 2004 
 Dispõe sobre o Novo Modelo do Setor Elétrico 
• Decreto n° 5.081, de 14 de maio de 2004 
 Regulamenta o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS  
• Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004, 
 Regulamenta o Novo Modelo do Setor Elétrico 
• Decreto n° 5.175, de 9 de agosto de 2004 

Constitui o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE  
• Decreto n° 5.177, de 12 de agosto de 2004  
 Regulamenta a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE  
• Decreto n° 5.184, de 16 de agosto de 2004 
 Cria a Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
• Decreto nº 6.210, de 18 de setembro de 2007. Altera dispositivos do Decreto nº 5.163, de 30 

de julho de 2004. 
• Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008. Regulamenta a contratação de energia de reserva 

de que trata o §3º do art. 3º e o art. 3º-A da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, altera o art. 
44 do Decreto nº 5.163, de 30 de junho de 2004, e o art. 2º do Decreto nº 5.177, de 12 de 
agosto de 2004. 

• Decreto nº 6.441, de 24 de abril de 2008. Dá nova redação ao art. 6º do Decreto nº 5.081, de 
14 de maio de 2004, que regulamenta os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 
e o art. 23 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

• Decreto nº 6.460, de 19 de maio de 2008. Acresce parágrafos ao art. 6º do Decreto nº 2.655, de 
2 de julho de 1998. 

• Decreto nº 7.129, de 11 de março de 2010. Dá nova redação ao art. 54 do Decreto nº 5.163, de 
30 de julho de 2004. 

• Decreto nº 7.317, de 28 de setembro de 2010. Dá nova redação aos arts. 3º, 18, 24 e 27 do 
Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. 

• Decreto nº 7.204, de 8 de junho de 2010. Regulamenta o parágrafo único do art. 1º e o art. 4º-
A da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. 

• Lei nº 12.783, de 11 de novembro de 2012. 
Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

• Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013. Regulamenta a Lei nº 12.783, de 11 de novembro 
de 2012. 

 
No exercício, a Companhia apurou prejuízo consolidado de R$ 5.341,3 milhões. Este prejuízo 
resultou dos ajustes contábeis decorrentes da renovação das concessões vencíveis em 2015, tendo 
como fundamento a Medida Provisória – MP nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013. A 
referida Lei estabeleceu que os ativos dessas concessões, ainda não amortizados, deveriam ser 
indenizados a preços de reposição. A diferença resultante entre o valor da indenização, calculado 
com base no critério estabelecido pela referida MP, e o valor registrado contabilmente, foram 
baixados como perda no resultado da Companhia.  

Em 2012, a Companhia deu prosseguimento à execução do grande programa de expansão de 
transmissão dos últimos 10 anos, obtendo significativo avanço.  O seu Sistema de Transmissão foi 
ampliado em 6.295 MVA de sua capacidade de transformação, incluindo 8 novas subestações e 
241km de linhas de transmissão. 

No ano, os investimentos para a expansão e modernização da capacidade produtiva da Chesf      
totalizaram R$ 1.388,9 milhões. 
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A prospecção de novos negócios é parte da estratégia da Chesf para expandir seus sistemas de 
Geração e Transmissão. Durante o ano de 2012, a Companhia participou de forma isolada e obteve 
sucesso em leilões de novos empreendimentos, promovidos pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - Aneel, que resultarão no acréscimo aproximado de 320 km de linhas de transmissão e de 
3.010 MVA na sua capacidade de transformação.  
 
No segmento de geração, a Chesf iniciou a implantação do Parque Eólico próprio, Usina de 
Energia Eólica (UEE) Casa Nova, de 180 MW, localizado no Estado da Bahia, com conclusão 
prevista para 2013. Ainda em 2012, avançaram os projetos próprios de expansão na área de 
geração eólica, com os parques das UEEs Casa Nova II e III, num total de mais 52 MW, tendo a 
Companhia solicitado à Aneel as outorgas de autorização destes parques para a Produção 
Independente de Energia. A construção deverá iniciar ainda em 2013, imediatamente após a 
conclusão da UEE Casa Nova.  

Ressalte-se ainda, que, por meio de participações em 10 Sociedades de Propósito                
Específico – SPEs, em empreendimentos de geração, a Chesf está adicionando 2.597,4 MW ao seu 
parque gerador, valor correspondente à participação da Companhia nessas sociedades, com 
destaques para participações com 20% na UHE Jirau, de 3.750 MW, e 15% na UHE Belo Monte, 
de 11.233,1 MW, com início de operação comercial a partir de 2013 e 2015, respectivamente. 

Em apoio às diretrizes e ações do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) 
e do Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf), a Chesf desenvolve projetos e ações em 
âmbito regional. Em especial, atua junto a municípios no desenvolvimento de projetos no âmbito 
do Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes (Procel Reluz), 
favorecendo ao uso mais eficiente da energia elétrica e promovendo benefícios para  o turismo, o 
comércio e o lazer noturno, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da população. 
Destacam-se os mais de R$ 7,4 milhões financiados em parceria com o Procel Reluz, em 2012, em 
projetos junto à Prefeitura do Recife (PE), com mais de 4,5 mil pontos de iluminação pública 
eficientizados e à Prefeitura de Teresina (PI), com mais de 18 mil pontos de iluminação pública 
eficientizados. 

A Companhia gerou 50.113 GWh, em 2012, representando uma elevação de 3,0% em relação ao 
ano anterior. Os resultados alcançados para os indicadores operacionais apontam também melhoria 
de desempenho no atendimento à carga, em relação aos últimos três anos. 

Em 2012, houve a implementação de todos os requisitos do Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde no Trabalho, exigidos pela norma reconhecida internacionalmente Ocupational Health and 
Safety Assessment Series – OHSAS 18.001:2007, na Usina Xingó, culminando com a certificação 
dessa usina, atendendo inclusive a requisitos de governança corporativa. Esta conquista 
representou um marco para a Chesf e para o Sistema Eletrobras. 

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. Na área de geração solar, a Companhia obteve a aprovação da Aneel para implantar, 
no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D+I), uma planta fotovoltaica de 
3MWp interligada à rede elétrica em uma área localizada próxima à cidade de Petrolina (PE). Esta 
planta, que tem por objetivo a proposição de arranjos técnicos e comerciais para a inserção de 
projetos de geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira, deverá estar concluída até 
meados de 2014.  A Chesf participa ainda de projeto heliotérmico de 1 MWp a ser implantado 
também em Petrolina, em parceria com o Cepel, e está implantando 15 estações solarimétricas, no 
semiárido nordestino, visando ao aproveitamento da energia solar com tecnologias fotovoltaicas e 
heliotérmicas. 
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Em 2012, 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, a Chesf entendeu a necessidade de rever seu Planejamento Empresarial. Foi 
então realizado o processo de realinhamento estratégico considerando o novo contexto trazido pela 
MP nº 579/2012 e Lei nº 12.783/2013. O resultado desse realinhamento foi a definição do Mapa 
Estratégico Chesf 2013-2017. O novo mapa apresenta uma Companhia mais focada em suas 
questões fundamentais, onde os objetivos finalísticos representam os negócios da Companhia e os 
objetivos de gestão representam a atuação em atividades que provêm apoio e suporte para a 
concretização das atividades-fins. 

Em relação à gestão de pessoas, a Companhia encerrou o exercício de 2012 com um quadro de 
pessoal de 5.631 empregados, sendo 1.167 mulheres e 4.464 homens, registrando 0,64% de 
turnover.  

No ano em que completará 65 anos, 2013, a Chesf continua confiante em sua capacidade de 
enfrentar desafios, adaptando-se às novas regras do setor elétrico, mantendo sua trajetória de 
evolução com sucesso e foco na sustentabilidade, em conformidade com as diretrizes da 
Eletrobras.  

O Conselho de Administração e a Diretoria da Chesf manifestam a sua irrestrita confiança na 
competência do seu corpo funcional.  
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1.3 Organograma Funcional 
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A descrição das funções está no Anexo 5 - Manual da Organização. 
 
Princípios Organizacionais 
 
Os princípios organizacionais, orientadores da organização e da ação administrativa, definidos 
para a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, são os seguintes: 
 
a) 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. 
 
b) Estruturação Orgânica 
 
A estrutura da Companhia é do tipo "linha e assessorias" onde o comando da autoridade deve fluir 
ao longo da organização através da hierarquia funcional. A definição orgânica estabelecida visa 
facilitar a coordenação natural dos projetos e atividades através: 
 
. da formalização das unidades orgânicas; 
. da autonomia funcional dos órgãos; 
. da unidade de comando e alcance de controle gerencial; e 
. dos canais de comunicação eficazes. 
 
A verticalização da estrutura está definida em 4 (quatro) níveis hierárquicos da seguinte forma: 
-------------------------------------------------------------------- 
Nível Estrutural Órgãos (*) 
-------------------------------------------------------------------- 
1o. Superintendências 
2o. Departamentos, Administrações e Gerências 
3o. Divisões 
4o. Centros, Serviços e Unidades 
-------------------------------------------------------------------- 
(*) 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. As funções básicas dos diversos órgãos, aprovadas pela Diretoria 
Executiva, estão disponíveis no Manual de Organização da Chesf. 
 
c) Subordinação e interrelacionamento dos órgãos 
 
A subordinação hierárquica define-se pelo posicionamento relativo de cada órgão na estrutura da 
Companhia e no enunciado de suas funções básicas. 
 
É mantido o princípio da unidade de comando, sem prejuízo das orientações intersistêmicas, 
visando ao perfeito funcionamento e aplicação das normas estabelecidas. 
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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. 
 
d) Criação, Transformação e Extinção de Órgãos 
 
A criação, transformação e extinção de órgãos da Companhia até o nível de Superintendência 
dependem de atos do Conselho de Administração. Os demais níveis dependem de atos da 
Diretoria Executiva. A Superintendência de Tecnologia da Informação - STI será responsável pelo 
assessoramento técnico para as mudanças organizacionais e respectivas alterações no Manual da 
Organização e instrumentos normativos correlatos. 
 
A criação ou transformação de qualquer órgão deve obedecer sempre aos princípios da divisão de 
trabalho quanto à especialização e ao volume das atividades envolvidas. Nenhum órgão deve ser 
criado ou transformado sem que se destine a exercer funções diretamente inscritas nos objetivos 
da Companhia e ainda não atribuídas, no todo ou em parte, a outro órgão. 
 
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. 
 
e) 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. 
 
f)  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. 
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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: 
 
-  as chefias situadas na base da organização devem receber a maior soma possível de 
competências decisórias, particularmente em relação aos assuntos rotineiros; 
 
- 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; 
 
- 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. 
 
g) Planejamento e Controle 
 
Conforme as normas da Companhia, cabe à Diretoria Executiva estabelecer os objetivos e metas 
da Empresa a nível global e a curto, médio e longo prazos, bem como definir os graus de 
prioridades atribuíveis a esses objetivos e metas, formalizando-os em documentos próprios. 
 
Cada Diretoria deve elaborar seus planos setoriais, especificando seus projetos e atividades em 
decorrência dos objetivos e metas traçados pela Diretoria Executiva. 
 
Os objetivos e metas globais e setoriais devem ser estabelecidos sempre de forma a se obter a 
sinergia de esforços entre os vários sistemas, interagindo e integrando todas as atividades da 
Companhia. Os planos são expressos financeiramente através dos orçamentos Anuais e 
Plurianuais aprovados pela Diretoria Executiva. As formas de cumprimento dos planos, programas 
e orçamentos estão definidas em normas e manuais próprios, sendo estes os principais 
instrumentos de planejamento e controle da gestão empresarial. 
 
h) Continuidade dos Aprimoramentos Organizacionais 
 
Toda estrutura organizacional decorre da necessidade de se ter um suporte para o funcionamento 
adequado dos sistemas da Empresa. 
 
A expansão da Companhia, as mutações do ambiente e a evolução tecnológica concorrem para 
uma dinâmica empresarial permanente, razão pela qual se deve estar alerta para os devidos ajustes 
organizacionais. 
 
A estrutura organizacional, como referencial da cadeia de comando, deve ser flexível e adaptativa 
de modo a garantir o suporte adequado ao processo decisório e às ações empresariais. 
 
A Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, como órgão coordenador desta função, 
em conjunto com os demais órgãos, deve promover o planejamento e o estudo permanente das 
necessidades de adaptações estruturais na Companhia. Outro fator importante é o aprimoramento 
dos métodos e processos visando racionalizar a ação administrativa.  
 
Neste sentido, todos os órgãos devem estar vigilantes para os processos de modernização e 
desburocratização, permitindo um fluxo mais rápido e simplificado de todos os segmentos da 
administração. 
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1.4  Macroprocessos Finalísticos 
 
Em 2012, a Chesf participou, junto com as demais empresas Eletrobras, do projeto de construção 
da arquitetura de processos, onde foram discutidos com diversos especialistas do negócio das 
empresas os macroprocessos finalísticos, de gestão e suporte. 
 
Dentre os macroprocessos finalísticos, os que retratam o negócio da Chesf são: 

• Gestão Integrada da Geração e Comercialização de energia, que compreende os seguintes 
processos: 

o Prospecção, análise e identificação de oportunidades de negócio da geração; 
o Avaliação e definição da incorporação do novo negócio de geração; 
o Implantação de empreendimentos próprios de geração; 
o Operação e manutenção da geração de energia; 
o Elaboração de estratégia de comercialização de energia existente e gestão de 

contratos. 
• Transmissão de Energia: 

o Prospecção, análise e identificação de oportunidades de negócio da transmissão; 
o Avaliação e definição da incorporação do novo negócio de transmissão; 
o Implantação de empreendimentos próprios de transmissão; 
o Operação e manutenção da transmissão. 

 
Em 2013, será consolidada a arquitetura de processos da Chesf, como um desdobramento da 
arquitetura de processos das empresas Eletrobras. 
 
1.5  Macroprocessos de Apoio  
 
Como macroprocessos de apoio, identificaram-se também no projeto de construção da arquitetura 
de processos das empresas Eletrobras, macroprocessos agrupados nas categorias de gestão e de 
suporte. Os que cabem à Chesf são: 

• Macroprocessos de gestão: 
o Governança Corporativa; 
o Gestão Empresarial; 
o Gestão do Relacionamento com as Partes Interessadas; 
o Gestão das Participações Acionárias. 

• Macroprocessos de suporte: 
o Gestão Jurídica; 
o Gestão de Pessoas; 
o Gestão de Finanças; 
o Gestão de Suprimentos; 
o Gestão de Infraestrutura; 
o Gestão de Tecnologia da Informação; 
o Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação. 

 
Esses macroprocessos ainda serão discutidos e consolidados no âmbito da Chesf em projeto 
específicos a ser desenvolvido em 2013. 
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1.6 Principais Parceiros 
 
No projeto de construção da arquitetura de processos do sistema Eletrobras, a visão sistêmica que 
permite a identificação dos principais parceiros ainda está sendo trabalhada.  
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANOS DE METAS E DE A ÇÕES 

 
2.1  Planejamento das Ações  
 
Para enfrentar os desafios decorrentes do ambiente no qual está inserida, a gestão empresarial da 
Chesf é fortemente focada em seus Objetivos Estratégicos finalísticos de geração, transmissão, 
comercialização e operação e manutenção. 
 
Para prover o suporte a esses objetivos, estão definidos três outros Objetivos Estratégicos de 
Gestão, voltados a custos, pessoas e infraestrutura. 
 
Assim, o Mapa Estratégico Chesf 2013-2017 elaborado com a participação do Comitê de 
Planejamento, engloba os seguintes objetivos: 
 
OE 1. Aumentar a Receita com a Expansão da Geração e com a Comercialização; 
OE 2. Aumentar a Receita com a Expansão da Transmissão; 
OE 3. Maximizar a Receita com Eficiência e Qualidade na Operação e Manutenção dos Ativos; 
OE 4. Reduzir Custos e Despesas; 
OE 5. Redefinir Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas; 
OE 6. Redefinir Processos e Estrutura Organizacional. 
 
2.2  Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos   
 
O ano de 2012 iniciou com o antigo Mapa Estratégico Chesf 2010-2015, com foco em realizar o 
processo de acompanhamento e controle dos Objetivos Estratégico, por meio das reuniões de 
Monitoramento, as quais visam avaliar o estágio de cada objetivo e a tomada de decisões para as 
reorientações que sejam necessárias.  
 
Essas reuniões passaram a ocorrer na Sala de Monitoramento, a qual dispõe dos recursos 
audiovisuais e de informática necessários, contando com a participação da Diretoria, dos 
responsáveis pelos Objetivos Estratégicos e dos gestores de primeiro nível, sendo transmitida para 
todos os empregados em suas estações de trabalho. 
 
Por meio dessa sistemática, a Chesf buscou consolidar seu Processo de Gestão Empresarial, com o 
ciclo PDCA (Planejar-Executar-Controlar-Agir) completo, fomentando o necessário aprendizado 
em gestão empresarial. 
 
No último trimestre de 2012, com a edição da MP 579/2012 e, posteriormente, Lei 12.783/2013, a 
Chesf teve seu Planejamento Empresarial fortemente impactado, em função do novo marco 
regulatório introduzido com a antecipação da renovação das concessões de geração e transmissão. 
 
Assim, foi realizado um movimento de Realinhamento Estratégico com a participação do Comitê 
de Planejamento, quando as metas financeiras e operacionais foram revistas, gerando-se o novo 
Mapa Estratégico Chesf 2013-2017, com os Objetivos Estratégicos descritos no item 2.1. 
 
Adicionalmente, o novo Mapa Estratégico, em função dos grandes desafios empresariais 
introduzidos, ressalta a necessidade do  Monitoramento ser realizado, não só no nível da Diretoria, 
mas em todos os níveis hierárquicos, de forma que seja alcançado o maior alinhamento possível, 
levando toda a organização a atuar na direção das metas empresariais definidas.  
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O processo de riscos está sendo implantado nas atividades operacionais, podendo, no futuro, 
alcançar os objetivos estratégicos. 
 
2.3 Execução do Plano de Metas ou de Ações 
 
Em relação ao Mapa Estratégico 2010-2015 que se encerrou em 2012 os seguintes resultados 
foram observados: 
 
• Dos 12 (doze) Objetivos Estratégicos existentes, 5 (cinco) tiveram índices de desempenho 

acima dos 70%: 02–Transmissão; 03–Comercialização; 07–Passivo Judicial; 11–Gestão de 
Pessoas; 12–Tecnologia da Informação, Automação e Comunicação. 

• Outros cinco Objetivos tiveram índices de desempenho entre 60 e 70%: 01–Geração; 04–Uso 
Múltiplo das Águas; 05–Sistema Eletroenergético; 10–Gestão Empresarial; 13–Inovação. 

• Um Objetivo teve índice de desempenho abaixo de 60%: 08–Gestão de Custos. 
• Um Objetivo foi postergado para o próximo exercício: 09–Contrato de Gestão. 
 
Em relação ao objetivo 08 (Gestão de Custos) o foco foi direcionado à implementação de um 
sistema de informação que pudesse dar suporte às ações efetivas de gestão de custos a serem 
realizadas nos próximos exercícios.  
 
Já em relação ao objetivo 09 (Contrato de Gestão) o mesmo estava atrelado ao Contrato de Metas 
de Desempenho Empresarial (CMDE) que passou por revisões, coordenadas pela Holding, a ser 
operacionalizado no próximo exercício. 
 
2.4 Indicadores  
 
2.4.1 Indicadores de Planejamento 
 
Os indicadores abaixo foram utilizados no exercício, atrelando as atividades de planejamento às 
metas empresariais a serem alcançadas. 
 
a) Indicador: Revitalização do Sistema de Geração  

- Significado: Acompanha a execução do Programa de Revitalização do Sistema de Geração. 
- Fórmula de cálculo: Quantidade de revitalizações concluídas / Quantidade de revitalizações 

previstas * 100. 
- Resultado do exercício: 84,6%, percentual com relação a meta/limite tolerância.  

 
b) Indicador: Expansão de Linhas de Transmissão do Sistema de Transmissão da Chesf  

- Significado: Afere a expansão física da transmissão, proporcionando aumento da receita, por 
meio do percentual de implantação de km de linha de transmissão. 

- Fórmula de cálculo: Somatório acumulado de km de linha de transmissão. 
- Resultado do exercício: 98,4%, percentual com relação a meta/limite tolerância. 
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c) Indicador: Percentual da Receita Média Anual de Comercialização de Energia Elétrica em 
2011/2012 em Relação à Receita Média do Período 2006/2010.  
- Significado: Afere o percentual da receita média anual de comercialização no próximo 

quinquênio em relação à média obtida no período 2006/2010. Os valores são atualizados para 
Janeiro/2011 com base no IPCA. 

- Fórmula de cálculo: Receita Média Anual de Comercialização de Energia Elétrica do Período 
2011-Ano Referência (2012) / Receita Média do Período 2006-2010 * 100. 

- Resultado do exercício: 107,92%, percentual com relação a meta/limite tolerância. 
 
d) Indicador: Execução do Plano de Prevenção às Invasões em Faixa de Linha de Transmissão 

- Significado: Acompanha a execução do Plano de Prevenção às Invasões em Faixa de Linha de 
Transmissão. 

- Fórmula de cálculo: Quantidade de ações realizadas / Quantidade de ações previstas * 100. 
- Resultado do exercício: 100%, percentual com relação a meta/limite tolerância. 

 
e) Indicador: Instalações Atendidas por Teleassistência 

- Significado: Acompanha a implantação da teleassistência nas instalações. Consiste em 
eliminar a presença humana nas instalações, passando a ser exercida supervisão remota. 

- Fórmula de cálculo: Quantidade de instalações atendidas por Teleassistência / Quantidade de 
instalações previstas para serem atendidas por Teleassistência * 100. 

- Resultado do exercício: 100%, percentual com relação a meta/limite tolerância. 
 

f) Indicador: Índice de Favorabilidade do Clima Organizacional 
- Significado: Afere a satisfação dos empregados na relação com a empresa.  
- Fórmula de cálculo: Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional, identificando a 

satisfação dos empregados. 
- Resultado do exercício: 66. 

 
g) Indicador: Atendimento às Necessidades Empresariais de TIC Priorizadas  

- Significado: Afere os resultados empresariais potencializados pela aplicação dos recursos de 
TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). 

- Fórmula de cálculo: Quantidade de necessidades de TIC atendidas / Quantidade de 
necessidades de TIC identificadas * 100. 

- Resultado do exercício: 100%, percentual com relação a meta/limite tolerância. 
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2.4.2  Indicadores da Administração 
 
2.4.2.1 Comprometimento da Receita Operacional Líquida com as Despesas de Pessoal 
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a) Utilidade:  
    Acompanhar o percentual do comprometimento da Receita Operacional Líquida com relação às 

Despesas com Pessoal. 
 
b) Fórmula de cálculo:  

(Despesas com Pessoal / Receita Operacional líquida) x 100  

  
d) Método de aferição;  
    Sistema de Contabilidade - SCON. 
 
e) Área responsável pela medição:  
    Diretoria Econômico – Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 14,2%  

Diminuição de 1,2 pontos percentuais em relação ao resultado do ano anterior (15,4%). 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador:  
 
     Aumento da receita operacional líquida (+17,14%); 
     Aumento dos custos e despesas operacionais com pessoal (+7,88%). 
 
     A receita operacional líquida aumentou 17,14% e, para os custos e despesas operacionais com 

pessoal, o aumento foi de 7,88%, em relação ao exercício de 2011. O crescimento do 
custo/despesa com pessoal deveu-se às correções decorrentes do ACT 2012/2013, bem como, à 
prática adotada pela Empresa de reconhecimento pecuniário por tempo de serviço - anuênio - e 
por contribuição aos resultados da empresa-mérito. 

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

insucesso e seus responsáveis: não se aplica 



 

 
2.4.3. Indicadores Econômico–
 
Em 2012, a Diretoria Econômico
dos recursos excedentes de caixa, adequação do perfil geral da dívida à capacid
interna de caixa, planejamento tributário ativo e controle orçamentário rigoroso de custos e 
despesas gerenciáveis. Essas ações alinhadas aos esforços empresariais na gestão dos negócios de 
energia, permitiram à Companhia manter bons indicad
em função da adequação às normas internacionais de contabilidade, passam a ser apresentados em 
bases trimestrais. 

 
2.4.3.1. Margem Líquida 

Este indicador tem por objetivo medir a eficiência dos negócios da Empresa e é determinado pela 
relação entre o lucro líquido e as receitas operacionais líquidas. A acentuada redução na margem 
líquida ocorrida, em caráter excepcional, no quarto trimestre d
no exercício, decorrente da contabilização dos efeitos da Medida Provisória nº 579, de 11 de 
setembro de 2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, que 
antecipada das concessões do set
as tarifas de energia elétrica a partir de janeiro de 2013. Uma das regras estabeleceu que os ativos 
ainda não amortizados, seriam indenizados a preço de reposição. A utilização desse critério
indenização resultou na baixa de uma parcela significativa dos ativos como perda para o resultado. 
O efeito negativo no resultado da Companhia decorrente dessa Medida Provisória foi de R$ 
8.245,2 milhões. 
 
 

 
a) Utilidade:  
    Acompanhar o percentual de lucratividade sobre as vendas.
 
b) Tipo:  
     Eficiência. 
 
c) Fórmula de cálculo:  

(Lucro (Prejuízo) líquido do exercício ÷ Vendas líquidas) x 100
 
d) Método de aferição;  
    Sistema de Contabilidade - 

32,6

1º trim
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–Financeiros 

Em 2012, a Diretoria Econômico-Financeira deu continuidade às estratégias de aplicação eficiente 
dos recursos excedentes de caixa, adequação do perfil geral da dívida à capacid
interna de caixa, planejamento tributário ativo e controle orçamentário rigoroso de custos e 
despesas gerenciáveis. Essas ações alinhadas aos esforços empresariais na gestão dos negócios de 
energia, permitiram à Companhia manter bons indicadores de eficiência e produtividade os quais, 
em função da adequação às normas internacionais de contabilidade, passam a ser apresentados em 

Este indicador tem por objetivo medir a eficiência dos negócios da Empresa e é determinado pela 
relação entre o lucro líquido e as receitas operacionais líquidas. A acentuada redução na margem 
líquida ocorrida, em caráter excepcional, no quarto trimestre de 2012, deveu
no exercício, decorrente da contabilização dos efeitos da Medida Provisória nº 579, de 11 de 
setembro de 2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, que estabeleceu as regras para a renovação 
antecipada das concessões do setor elétrico vincendas em 2015 e 2017, com o objetivo de reduzir 
as tarifas de energia elétrica a partir de janeiro de 2013. Uma das regras estabeleceu que os ativos 
ainda não amortizados, seriam indenizados a preço de reposição. A utilização desse critério
indenização resultou na baixa de uma parcela significativa dos ativos como perda para o resultado. 
O efeito negativo no resultado da Companhia decorrente dessa Medida Provisória foi de R$ 

 

l de lucratividade sobre as vendas. 

(Lucro (Prejuízo) líquido do exercício ÷ Vendas líquidas) x 100 

 SCON. 

35,8 35,3

-89,1
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Financeira deu continuidade às estratégias de aplicação eficiente 
dos recursos excedentes de caixa, adequação do perfil geral da dívida à capacidade de geração 
interna de caixa, planejamento tributário ativo e controle orçamentário rigoroso de custos e 
despesas gerenciáveis. Essas ações alinhadas aos esforços empresariais na gestão dos negócios de 

ores de eficiência e produtividade os quais, 
em função da adequação às normas internacionais de contabilidade, passam a ser apresentados em 

Este indicador tem por objetivo medir a eficiência dos negócios da Empresa e é determinado pela 
relação entre o lucro líquido e as receitas operacionais líquidas. A acentuada redução na margem 

e 2012, deveu-se a prejuízo apurado 
no exercício, decorrente da contabilização dos efeitos da Medida Provisória nº 579, de 11 de 

estabeleceu as regras para a renovação 
or elétrico vincendas em 2015 e 2017, com o objetivo de reduzir 

as tarifas de energia elétrica a partir de janeiro de 2013. Uma das regras estabeleceu que os ativos 
ainda não amortizados, seriam indenizados a preço de reposição. A utilização desse critério de 
indenização resultou na baixa de uma parcela significativa dos ativos como perda para o resultado. 
O efeito negativo no resultado da Companhia decorrente dessa Medida Provisória foi de R$ 

 

89,1

4º trim
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e) Área responsável pela medição:  
    Diretoria Econômico – Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: -89,1%  
     Diminuição de 119,5 pontos percentuais em relação ao resultado do ano anterior (+30,4%). 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador:  
Provisão para Contrato Oneroso UHE Jirau – R$ 711,4 milhões; 
Efeitos líquidos negativos da MP nº 579/2012 – R$ 8.245,2 milhões. 

 
2.4.3.2  Giro sobre o Ativo Operacional Líquido 
 
Este indicador determina o número de vezes que o ativo girou (produtividade) em relação às 
Receitas geradas, sendo representado pela relação entre a Receita Operacional Líquida e o Ativo 
Operacional Líquido. O comportamento desse indicador, ao longo do ano, é sempre linear e 
ascendente por envolver, em seu cálculo, elementos de comportamento dinâmico (receitas) e 
estático (ativos).  
 
O acentuado crescimento desse indicador no quarto trimestre de 2012 é decorrente da 
contabilização dos efeitos da Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na 
Lei nº 12.783/2013, que estabeleceu as regras para a renovação antecipada das concessões do setor 
elétrico vincendas em 2015 e 2017, com o objetivo de reduzir as tarifas de energia elétrica a partir 
de janeiro de 2013.  

 

 
 

 

a) Utilidade:  
    Acompanhar o número de vezes que o ativo girou em relação às vendas realizadas. 
 
b) Tipo:  
     Eficiência. 
 
c) Fórmula de cálculo:  
     Vendas líquidas ÷ Ativo Operacional líquido 
 
d) Método de aferição: 
    Sistema de Contabilidade - SCON; 

0,084 

0,170 
0,248 

0,490 

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

Giro do Ativo Operacional
(Vendas líquida/ Ativo operacional)
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e) Área responsável pela medição:  
     Diretoria Econômico-Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 0,49 vezes. 
    Aumento de 0,20 pontos em relação ao ano anterior (0,29 vezes em 2011). 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador:  
 Aumento da receita operacional líquida (+17,14%); 
 Diminuição do Ativo Operacional (-31,0%)      
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 

insucesso e seus responsáveis: não se aplica.  
 
2.4.3.3. Alavancagem Financeira 
 
Este indicador visa mostrar o índice de participação do Capital de Terceiros no financiamento do 
Ativo Operacional e reflete a estratégia financeira adotada pela Empresa. A tendência trimestral 
foi ligeiramente crescente e reflete, no último trimestre, os efeitos da Medida Provisória nº 579, de 
11 de setembro de 2012, convertida na Lei nº 12.783/2013.  

 

 

 

 
 

a) Utilidade:  
    Medir a participação do Capital de Terceiros na estrutura de capital da Empresa. 
 
b) Tipo:  
     Eficiência dos recursos aplicados. 
 
c) Fórmula de cálculo:  
    (Ativo Operacional ÷ Patrimônio Líquido)  
 
d) Método de aferição; 
    Sistema de Contabilidade - SCON; 
 
 

1,040 1,038 1,035

1,048

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

Alavancagem Financeira
(Ativo operacional/ Patrimônio líquido)
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e) Área responsável pela medição:  
    Diretoria Econômico-Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 1,048 vezes. 
     Diminuição de 0,006 pontos percentuais em relação ao ano anterior (1,054 vezes em 2011). 
     
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador: 
  Diminuição do endividamento bruto, que inclui os juros contabilizados e o principal da dívida 

com a Controladora e instituições financeiras, encerrando o ano em R$ 469,1 milhões, 40,76% 
inferior aos R$ 791,8 milhões ao final de 2011. 

     Diminuição do ativo operacional em razão dos efeitos da MP nº 579/2012 e das provisões para 
contrato oneroso UHE Jirau. 

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

insucesso e seus responsáveis: não se aplica. 
 
2.4.3.4. Retorno do Patrimônio Líquido 
 
Este indicador determina o retorno do capital do acionista e reflete o resultado das estratégias 
adotadas pela Companhia nas áreas operacional, de financiamento e de investimento. Seu valor é 
função do produto dos determinantes, Margem Líquida, Giro do Ativo Operacional e 
Alavancagem Financeira.  
 
 

 

 
 

 

a) Utilidade:  
     Medir o retorno propiciado pela Empresa ao capital investido pelos acionistas. 
 
b) Tipo:  
     Eficiência. 
 
c) Fórmula de cálculo:  
     Margem x Giro x Alavancagem. 
 
 

2,85
6,32 9,06

-45,76

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

Retorno Patrimônio Líquido
(Margem x Giro x Alavancagem)
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d) Método de aferição: 
     Sistema de Contabilidade - SCON 
 
e) Área responsável pela medição:  
    Diretoria Econômico-Financeira. 
 
f) Resultado do indicador no exercício: -45,76% 
    Diminuição de 55,0 pontos percentuais em relação ao ano anterior (9,24%). 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste       

indicador: 
     Provisão para Contrato Oneroso UHE Jirau - R$ 711,4 milhões; 

Efeitos líquidos negativos da MP nº 579/2012 – R$ 8.245,2 milhões. 
Aumento da receita operacional líquida (+17,14%); 
 

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

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

Frequência Equivalente de Interrupção - FREQ
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                                                                    ∑   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. 

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

f) Resultado do indicador no exercício: 
     FREQ =  0,365  

O índice obtido em 2012 para o FREQ  é o melhor do histórico 2007-2012, o que indica uma 
melhoria sustentada do desempenho operacional. Este indicador é também influenciado pela 
robustez sistêmica e atendeu a Meta Limite de 0,560, estabelecida pela Chesf para o ano de 
2012. Esta meta foi estabelecida tendo como base os seguintes critérios: 
• Histórico dos últimos cinco anos, considerando que este período apresenta as condições sistêmicas e 

regulatórias mais próximas da realidade; 
• Bloqueio das causas de ocorrências com maior severidade, verificadas nos últimos anos; 
• Certificação de qualidade dos processos de operação e de manutenção; 
• Infra-estrutura e quadro técnico adequados para o pronto atendimento. 
 

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

 Queimadas em canavial sob LT é uma das causas predominantes dos desligamentos verificados 
em 2012, com impacto neste indicador. Também falhas em equipamentos contribuiram para o 
desempenho deste indicador. 

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

insucesso e seus responsáveis: 
 A análise de cada ocorrência é efetuada sistematicamente de modo a implementar ações para 

bloquear as causas e evitar a sua repetição. Dentre as ações no sentido de  bloquear as 
principais causas das ocorrências de maior severidade e de assegurar a melhoria contínua de 
desempenho, destacam-se: 
• Campanhas com as comunidades e contatos com proprietários de terras e reuniões com 

órgãos ambientais para minimizar as queimadas e suas consequências; 
• Substituição de isoladores de vidro por poliméricos e plano de ação  com inspeções aéreas 

e terrestres nas linhas de transmissão, para redução de desligamentos por vandalismo; 
• Controle de poluição dos isolamentos das linhas de transmissão e subestações; 
• Uso de técnicas preditivas, como a gáscromatografia do óleo isolante dos transformadores 

e as inspeções termográficas em linhas de transmissão e subestações; 



29 
 

• Implantação de sistemas de supervisão, oscilografia, qualimetria e cadeias de proteção 
digitais, permitindo melhor desempenho; 

• Continuidade do processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no segmento 
da Operação e da Manutenção. 

 
2.4.4.2. 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. 
 
 
 

 
  
 

 
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. 
 

Duração Equivalente de Interrupção -  DREQ

0,267 0,284

0,590

0,353
0,293 0,276

0,000

0,150

0,300

0,450

0,600

0,750

2007 2008 2009 2010 2011 2012

D
ur

aç
ão

 (
ho

ra
s)

Ano

M
e
lh

o
r 



30 
 

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

 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 
     DOGQ – Divisão de Gestão da Qualidade da Operação 
 
f) Resultado do indicador no exercício: 

DREQ =  0,276 
O índice obtido em 2012 para o DREQ  é o segundo melhor do histórico 2007-2012, o que 
confirma a melhoria sustentada do desempenho e da robustez sistêmica, indicada pelo 
indicador FREQ. Este indicador é muito influenciado pelo desempenho dos processos. Este 
resultado atendeu a Meta Limite de 0,329, estabelecida pela Chesf para o ano de 2012, tomando 
como base os mesmos critérios adotados para definir a Meta Limite de FREQ. 

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

indicador: 
 Os desligamentos causados por falhas em equipamentos são os que mais impactam neste 

indicador que só retornam a operação após  análises requeridas para identificação das causas.  
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 

insucesso e seus responsáveis: 
 As medidas implementadas estão explicitadas no indicador anterior (FREQ).  
 
 
 

2.4.4.3. 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. 
 

 

Energia Interrompida - ENES

2.301 2.524

5.428

3.341
2.776 2.770

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
 W

 h

M
e
lh

o
r 



31 
 

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 =  2.770 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 2012 é o melhor em relação aos 
últimos três anos e confirma a tendência de melhoria sustentada de desempenho, 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. 
 
 
 
2.4.4.4. 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  
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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; 
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 = 99,905%, superior à meta de 99,624% . 
    ii) DLAP = 90,67%, próximo à meta de 91,60%.  

 
A Meta para a Disponibilidade de LT (DISP. LT) de 99,624% foi estabelecida tomando como 
base os resultados históricos obtidos para as empresas do grupo Eletrobras. 

 
A Disponibilidade de Geração (DLAP) de 91,60% foi estabelecida tomando como base o plano 
de intervenções previsto para 2012, a taxa de falhas do histórico operacional e os índices 
obtidos nos últimos. 
 
Os resultados obtidos decorrem da contínua melhoria nos processos de manutenção e de 
operação,  mediante da otimização das técnicas existentes e implementação de novas . Entre 
outros, técnicas preditivas, como a gáscromatografia do óleo isolante dos transformadores e as 
inspeções termográficas em linhas de transmissão e subestações; implantação de sistemas de 
supervisão, oscilografia, qualimetria e cadeias de proteção digitais, permitindo melhor 
desempenho; continuidade do processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no 
segmento da Operação e da Manutenção. 

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

100(%) •
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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 
 
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 2012, 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 nas interrupções das 
Linhas de Transmissão, melhorando sua disponibilidade ao longo do ano de 2012, com criação de 
Grupos de Trabalho em Pernambuco e Alagoas, envolvendo a Chesf, Celpe, Eletrobrás 
Distribuição AL, Sindaçucar AL/PE, Ibama/Prevfogo, CPRH e IMA, responsáveis por realização 
de campanhas contra as queimadas descontroladas de cana de açúcar. 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, de 
isoladores poliméricos em áreas de poluição, do controle da vegetação na faixa de servidão e  
programa de revitalização de linhas de transmissão. 
 
Na área de operação, destaca-se a certificação na NBR ISO 9001:2008 dos processos da operação, 
abrangendo todas as Usinas, Subestações, Centros de Operação e Órgãos Executivos e 
Normativos.  
 
Na área de manutenção um fato relevante foi a continuidade da certificação, ou recertificação, na 
NBR ISO 9001 – Versão 2008  dos Serviços Regionais de Manutenção de Equipamentos de 
subestações de Paulo Afonso, Aracaju, Sobradinho, Recife, Rio Largo e Fortaleza além do 
Laboratório de Físico-Química, do Centro de Ensaios e do Centro de Reparo e Tratamento de 
Óleo. Destaca-se a certificação na mesma NBR ISO 9001 – Versão 2008 do Serviço Regional de 
Manutenção de Equipamentos de subestações de Funil, do Departamento de Manutenção de 
subestações e do Serviço Regional de Manutenção de linhas de Sobradinho, este com a relevância 
de ser o primeiro serviço de manutenção de linhas a receber esta certificação no Brasil. 
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2.4.5 Indicadores Ambientais 
 

      2.4.5.1 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 2012.  

 
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. 
 

TC = Número total de condicionantes contidas nas Licenças de Operação com 
renovação solicitada e/ou obtida no ano. 

 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES PARA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE OPERAÇÃO - IAC
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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 = 80,77 %  
 
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 está  implementando  um  projeto  Pesquisa  & Desenvolvimento para o aprimoramento do 
     Sistema de  Gestão  Ambiental,  visando  a  integração  de  informações,  inclusão  de   informações 
     georreferenciadas e  a  gestão  dos  processos  ambientais  e  sócio-patrimoniais. Com isso, a  Chesf  
     pretende  aperfeiçoar  o monitoramento e a gestão ambiental de seus empreendimentos em processo  
     de implantação   e   operação,   principalmente  no  atendimento   às   condicionantes   das   licenças 
     ambientais. 
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3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GES TÃO 
 
3.1 Estrutura de Governança  
 
A Chesf é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, 
fiscalizados por um Conselho Fiscal. Conforme o Estatuto Social, Conselheiros e Diretores devem 
atender aos atributos necessários ao exercício do cargo. É privativo de brasileiros o exercício dos 
cargos do Conselho e da Diretoria. A Chesf tem apenas um acionista com direito a voto nas 
Assembleias Gerais. Todos os demais acionistas são preferencialistas, sem direito a voto. 
 

 
 
3.1.1 Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração é formado por um Presidente e mais cinco Conselheiros, todos 
acionistas, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Um dos 
membros do Conselho de Administração é indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Em 2012, os empregados passaram a eleger por voto direto seu representante 
no Conselho de Administração, em eleição organizada pela Companhia em conjunto com as 
entidades sindicais.  
 
3.1.2 Conselho Fiscal 
 
O Conselho Fiscal é permanente, composto por três membros efetivos e três suplentes, com 
mandato de um ano, brasileiros, eleitos pela Assembleia Geral. Entre os membros do Conselho 
Fiscal, um membro efetivo e seu respectivo suplente são representantes do Tesouro Nacional. 
Cabe ao Conselho fiscalizar os atos dos administradores, examinar as contas e as demonstrações 
financeiras da Companhia, verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários, entre outras 
atribuições.  
 
3.1.3 Auditoria Interna 
 
A Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração, planeja e executa as atividades 
de auditoria interna na Companhia com avaliações independentes, imparciais e tempestivas sobre a 
efetividade e a adequação dos controles internos e do cumprimento das normas, regulamentos e da 
legislação, associados às suas operações. O Planejamento da Auditoria Interna consubstanciado no 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, é submetido à aprovação da 
Controladoria Geral da União – CGU e, posteriormente, aos Conselhos Fiscal e de Administração.  
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3.1.4 Diretoria Executiva 
 
A Diretoria Executiva é constituída por um Diretor-Presidente, escolhido entre os membros do 
Conselho de Administração, e até cinco Diretores, brasileiros, com mandato de três anos e direito 
à reeleição. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração. 
 
A Diretoria é responsável pela gestão da Chesf, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de 
Administração, e pela aprovação das normas orientadoras da ação da Chesf. Cabe à Diretoria 
elaborar os planos anuais de negócios e o plano estratégico da Companhia. A Diretoria Executiva 
reúne-se ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente mediante a convocação do 
Diretor-Presidente. 
 
3.1.5 Comitês 

 
a) Sustentabilidade Empresarial 
 
Criado em 2010, o Comitê de Sustentabilidade Empresarial da Chesf delibera sobre políticas e 
diretrizes de sustentabilidade para aprovação da Diretoria, consolida propostas para melhoria das 
práticas de sustentabilidade, propõe critérios para a seleção e gestão de projetos sociais e monitora 
a execução de planos de ação.  
 
O Comitê também coordena o levantamento de informações para elaboração dos relatórios anuais 
e das respostas aos questionários do Índice de Sustentabilidade Empresarial e Dow Jones 
Sustainability Indexes. 
 
b) Gestão de riscos  
 
Constituído por representantes de todas as diretorias da Chesf, o Comitê de Riscos é responsável 
pela definição, aprovação e compreensão dos principais riscos decorrentes de fatores internos e 
externos, com o objetivo de assegurar que sejam identificados, avaliados, monitorados, 
controlados e testados de forma eficiente e eficaz pela Companhia. 
 
c) Planejamento Empresarial 
 
O Comitê de Planejamento da Chesf acompanha e monitora as ações previstas no Planejamento 
Empresarial. Além de viabilizar informações para monitorar, avaliar e atualizar o Planejamento 
Empresarial,propõe indicadores e formas de acompanhamento segundo as melhores práticas do 
mercado. É responsável também por divulgar o Planejamento Empresarial e acompanhar o 
desdobramento das metas da Companhia nas metas setoriais de cada unidade até o nível de 
equipes e empregados. 
 
d) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 
O Comitê de Gestão do Programa Chesf de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação submete à 
aprovação da Diretoria as deliberações necessárias para elaboração e gestão do Programa de 
P&D+I, bem como sua revisão anual. É responsável pela apresentação periódica de relatório de 
atividades à Diretoria. Também cabe ao Comitê estabelecer relacionamento com instituições 
externas à Chesf, inclusive a Aneel, no que se refere ao programa de pesquisa e desenvolvimento.  
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3.1.6 Ouvidoria 
 
Alinhada às boas práticas de governança corporativa, a Ouvidoria atende com agilidade 
solicitações, sugestões, elogios, reclamações e denúncias encaminhadas pelos públicos de 
relacionamento da Chesf. Além de fortalecer o relacionamento transparente, contribui com a 
gestão da Chesf ao zelar pela manutenção dos princípios éticos e melhoria dos processos 
empresariais.  
 
As manifestações podem ser registradas na página eletrônica da Ouvidoria, disponível na intranet 
e internet, na qual é gerado um número de protocolo para acompanhamento. Caso utilize outros 
canais de comunicação com a Ouvidoria, o interessado recebe o número do protocolo por e-mail. 
 
Para denúncias e informações sobre irregularidades ou impropriedades nos registros e processos 
contábeis, a Chesf oferece também o Canal Denúncia, disponível na página inicial do portal 
corporativo, e assegura o direito do demandante à confidencialidade e ao sigilo sobre sua 
identidade. 
 
A Ouvidoria pode ser acionada pelo e-mail ouvidoria@chesf.gov.br, pelos telefones (81) 3229-
3562 e (81) 3229-2946, pessoalmente e por carta: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco: 
Rua Delmiro Gouveia, 333 – Ed. André Falcão, bloco D, sala 302, San Martin – Recife (PE), CEP 
50761-901. 
 
3.1.7 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) 
 
Com a Lei nº 12.527/2011, vigente a partir de 16 de maio de 2012, que regulou o Acesso à 
Informação, assegurando a qualquer cidadão demandar informações de interesse particular ou 
coletivo, a Chesf implantou, em maio de 2012, o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, que se 
incorporou à Ouvidoria. 
 
Esse novo serviço tem regras, procedimentos e prazos legais específicos para a divulgação de 
informações e para o atendimento a demandas dos cidadãos e é monitorado pela Controladoria 
Geral da União (CGU).  
 
O serviço também pode ser acessado por meio do Portal Chesf, no qual está disponível o link para 
o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). O sistema recebe pedidos 
para acesso à informação de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. O sistema eletrônico 
permite que o cidadão acompanhe o prazo de atendimento ao seu pedido, receba a resposta por e-
mail, entre com recursos, apresente reclamações e consulte as respostas recebidas 
 
3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 
A Chesf, enquanto sociedade anônima de capital aberta está sujeita às normas da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).  Entretanto, como controlada e subsidiária integral da Eletrobras, 
registrada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a Chesf está sujeita ao cumprimento das 
normas da  Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de ações 
dos Estados Unidos da América. A estrutura de controles internos da Chesf, voltados para 
atendimentos dos requisitos da Lei Sarbarnes-Oxley, asseguram a conformidade com as leis e 
regulamentos emanados por órgãos supervisores nacionais e estrangeiros e a aderência às políticas 
e procedimentos internos, com revisões anuais, garantindo que: i) as operações sejam executadas 
de acordo com as autorizações gerais ou especificas da administração; ii) todas as operações sejam 
registradas oportunamente, pelo valor correto, nas contas adequadas e no período contábil certo, 
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de forma que a preparação das demonstrações contábeis seja realizada dentro de critérios estáveis 
e que possa haver um controle contábil dos ativos; iii) o acesso aos ativos da companhia seja 
permitido apenas a pessoas autorizadas pela administração, para minimização das ocorrência de 
falhas ou fraudes, e no caso de existir alguma, haver a possibilidade de descobrimento rápido e 
determinação de sua extensão; iv) a comparação dos registros de controle dos ativos com os ativos 
existentes são realizados com intervalos razoáveis para que sejam tomadas medidas saneadoras no 
caso de constatação de diferenças; v) a localização de erros e diferenças seja possível, 
promovendo ao mesmo tempo a uniformidade dos registros das operações; vi) a eficiência e a 
motivação dos colaboradores sejam estimuladas; e vii) haja controle eficiente sobre todos os 
aspectos vitais e estratégicos do negócio. 
 
As questões são analisadas pelos profissionais que compõem a área de Controle Interno e Gestão 
de Riscos. As respostas estão baseadas na experiência e percepção desses profissionais. 
 

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos   

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM  AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

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

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

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

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

   x  

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

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

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

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

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

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

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

  x   

13. É prática da unidade a definição de 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos 
da unidade.    x  
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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 
relacionadas com os objetivos de controle.   x   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

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

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

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

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

27. A comunicação das 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   

Análise Crítica: 
A área de controles internos ainda está em desenvolvimento, e neste momento atende, prioritariamente, a Lei 
Sarbarnes Oxley.  

 

 

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

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

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

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

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3.3 Remuneração Paga a Administradores 
 
3.3.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de 
Administração e Fiscal 
 
1) Base normativa da remuneração: 

A remuneração dos administradores da CHESF (Diretores e Conselheiros) é fixada pela 
Assembléia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia – AGO. O valor, definido de forma 
global, tem vigência de abril do ano corrente a março do ano subsequente. São definidos 
também os itens que devem compor a remuneração dos dirigentes, cabendo aos Conselhos de 
Administração e Fiscal 10% (dez por cento) dos honorários médios mensais e do 13º salário, 
percebidos pela Diretoria Executiva, nos termos da lei 9.292, de 12/07/1996, aí computados, 
exclusivamente, os valores pagos a título de honorários, excluídas as demais rubricas. Os 
parâmetros para aprovação do valor global, como os percentuais de reajuste são definidos pela 
Eletrobras. Desde 2012, a Eletrobras instituiu uma diferença entre honorários dos Diretores e 
do Diretor-Presidente, como forma de refletir a hierarquia entre os membros da Diretoria 
Executiva. A diferença ficou estabelecida em 6% (seis por cento). 
 
Os valores aprovados, conforme ata da AGO, são submetidos ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MPOG que, através do Departamento de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais - DEST, emite nota técnica validando ou revisando e redefinindo os 
valores a serem implementados. Ressalte-se a garantia da irredutibilidade salarial para o caso 
de Diretor empregado da Companhia.  
 

2) Objetivos da política ou prática de remuneração: 
Remunerar os diretores e conselheiros da Companhia considerando a responsabilidade, o 
tempo dedicado à função, a competência e a reputação profissional. 

 

3) Composição da remuneração, indicando:  
a) a descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles: 

A remuneração dos diretores compreende: (i) honorários mensais; (ii) 13º salário; (iii) 
gratificação de férias; (iv) abono pecuniário de férias; (v) auxílio alimentação; (vi) auxílio 
moradia; (vii) ajuda de custo de transferência; (viii) cobertura de despesas médicas; (ix) 
seguro de vida em grupo; (x) seguro ou auxílio funeral; (xi) fundo de pensão; e (xii) 
Participação nos Lucros ou Resultados, facultando ao dirigente optar pela retribuição paga 
na sua empresa de origem, na hipótese desta ser superior ao valor nominal do honorário 
praticado. Não devem ser considerados para estes fins outros aumentos, tais como mérito, 
promoção e ajustes não lineares, inclusive na remuneração do empregado paradigma. 
 

b) a proporção de cada elemento na remuneração total: 
Não existe proporção fixa. Em 2012, o item honorário representou 66,48% da verba total. 

 
c) a metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração: 

A remuneração dos administradores da CHESF (Diretores e Conselheiros) é fixada pela 
Assembléia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia – AGO e o reajuste é definido 
pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST.  
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d) as razões que justificam a composição da remuneração: 
A composição da remuneração dos Diretores e Conselheiros segue a mesma estrutura 

adotada para os empregados da Companhia. 
 

4) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de 
cada elemento da remuneração: 

      A remuneração de Diretores e Conselheiros não é definida com base em indicadores de 
desempenho. 

 
5) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho: 

A remuneração de Diretores e Conselheiros não é definida com base em indicadores de 
desempenho. 
 

6) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da unidade jurisdicionada: 
A política e prática de remuneração de Diretores e Conselheiros adotadas estão compatíveis 
com o nível de responsabilidade associada ao negócio da Empresa e com as referências de 
mercado das empresas de energia. 

7) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 
indiretos: 
Não há subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos. 
 

8) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 
evento societário, tal como a alienação do controle societário da companhia: 
Não há remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de evento societário. 

 
9)  Caso exista plano de remuneração dos membros da diretoria estatutária e do conselho de 

administração baseado em ações, descrever:  
a) termos e condições gerais: 

Não praticado. 
 

b) objetivos do plano: 
Não praticado. 

 
d) número máximo de ações abrangidas: 

Não praticado. 
 

e) condições de aquisições de ações: 
Não praticado. 

 
f) forma de liquidação: 

Não praticado. 
 

g) efeitos sobre os direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações, quando o 
administrador sair do órgão: 
Não praticado. 
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10) Em relação à remuneração variável, comentar sobre:  
a) os mecanismos de remuneração variável (% lucros, bônus, ações, opções de ações, etc.): 

A remuneração variável da Diretoria Estatutária é composta unicamente pela participação 
nos lucros ou resultados, uma vez que a Companhia não distribui bônus e tem as regras 
estabelecidas no Termo de Pactuação da Participação nos Lucros e Resultados – PLR. 
 

b) os indicadores/métricas de desempenho usados no programa de remuneração variável: 
Não praticado. 

c) os níveis de premiação-alvo (pagos em caso de cumprimento de 100% das metas): 
Não praticado. 
 

d) a descrição dos benefícios oferecidos.  
Não praticado. 
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3.3.2 Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos 

Quadro A.3.2 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal   

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro(a) 

Período de Exercício Remuneração 

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

João Bosco de Almeida - -   3.290,70    3.290,70    3.290,70    3.513,35    3.513,35    3.482,20   3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    6.995,58    44.865,53  

Swedenberger Barbosa - 30/4/2012   3.290,70    3.290,70    3.290,70    3.513,35               -                 -                -                -                 -                 -                 -                 -      13.385,45  

Altino Ventura Filho - -   3.290,70    3.290,70    3.290,70    3.513,35    3.513,35    3.482,20   3.482,20    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    6.995,58    44.849,94  

Marilene Ferrari L. A. Filha - 2/12/2012   3.290,70    3.290,70    3.290,70    3.513,35    3.513,35    3.482,20   3.482,20    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.206,21    41.060,57  

Armando Casado de Araújo - -   3.290,70    3.290,70    3.290,70    3.513,35    3.513,35    3.482,20   3.482,21    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    6.995,58    44.849,95  

William Rimet Muniz 1/5/2012 31/5/2012              -                 -                 -                 -      3.513,35               -                -                 -                 -                 -                 -                 -        3.513,35  

Edvaldo Gomes de Souza 1/5/2012 -              -                 -                 -                 -      3.513,35    3.482,20   3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    5.829,65    30.314,15  

Virginia Parente de Barros 19/6/2012 -              -                 -                 -                 -                 -      1.399,12   3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    5.246,69    24.134,76  

Ana Lúcia Amorim de Brito 3/12/2012 -              -                 -                 -                 -                 -                 -                -                 -                 -                 -                 -      3.563,61      3.563,61  

Conselho Fiscal 

Nome do Conselheiro(a) Período de Exercício Remuneração 

(T/S) Início Fim jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Pedro Gaudencio Castro (T) - -   3.290,70    3.290,70    3.290,70    3.513,35    3.513,35    3.482,20   3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    6.995,58    44.865,53  

Fabiana M. A. Rodopoulos (T) - 30/4/2012   3.290,70    3.290,70    3.290,70    3.513,35               -                 -                -                -                 -                 -                 -                 -      13.385,45  

Marcelo Cruz (T) - -   3.290,70    3.290,70    3.290,70    3.513,35    3.513,35    3.482,20   3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    6.995,58    44.865,53  

Fabrício Moura Moreira (S) 26/1/2012 30/4/2012              -        3.290,70                 -                 -                -                 -                 -                 -                 -                 -        3.290,70  

Antonio de Pádua Ferreira Passos 
(T) 1/5/2012 -              -                 -                 -                 -      3.513,35    3.482,20   3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    3.497,79    5.829,65    30.314,15  

Fonte dos dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 
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3.3.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos 

Quadro A.3.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores 
Valores em R$ 
1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

Remuneração dos Membros 

EXERCÍCIO 

2012 2011 2010 

Número de membros: 5 5 5 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)  3.080.278,36   2.712.395,49  
         

2.553.285,90  

a)    salário ou pró-labore  2.562.837,90   2.385.199,48  
         

2.188.210,03  

b)    benefícios diretos e indiretos 
     

517.440,46       327.196,01  
            

365.075,87  

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)) 
     

257.369,01       290.828,84  
            

205.792,13  

e)    bônus  N/A   N/A   N/A  

f)     participação nos resultados 
     

257.369,01       290.828,84  
            

205.792,13  

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

h)    comissões  N/A   N/A   N/A  

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

III – Total da Remuneração ( I + II)  3.337.647,37   3.003.224,33  
         

2.759.078,03  

IV – Benefícios pós-emprego  N/A   N/A   N/A  
 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do 
cargo  N/A   N/A   N/A  

VI – Remuneração baseada em ações  N/A   N/A   N/A  

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 

Justificativa: Os itens com a indicação "N/A - Não se aplica" referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração da Diretora Estatutária. 
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Quadro A.3.3 – Síntese Da Remuneração dos Administradores 
VALORES 
EM R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Remuneração dos Membros 

EXERCÍCIO 

2012 2011 2010 

Número de membros: 6 5 6 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 
     

250.537,31  
     

193.134,34  
            

227.740,64  

a)    salário ou pró-labore 
     

250.537,31  
     

193.134,34  
            

227.740,64  

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)) 
                      

-   
                      
-    

                              
-    

e)    bônus  N/A   N/A   N/A  

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

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

h)    comissões  N/A   N/A   N/A  

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

III – Total da Remuneração ( I + II) 
     

250.537,31  
     

193.134,34  
            

227.740,64  

IV – Benefícios pós-emprego  N/A   N/A   N/A  
 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do 
cargo  N/A   N/A   N/A  

VI – Remuneração baseada em ações  N/A   N/A   N/A  

Fonte: Sistema Informatizado de Recursos Humanos - RHSin 

Justificativa: Os itens com a indicação "N/A - Não se aplica" referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração da Diretora Estatutária. 
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Quadro A.3.3 – Síntese Da Remuneração dos Administradores 
Valores em R$ 
1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: CONSELHO FISCAL 

Remuneração dos Membros 

EXERCÍCIO 

2012 2011 2010 

Número de membros: 3 3 3 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 
     

136.721,36       132.773,28  
            

112.549,35  

a)    salário ou pró-labore 
     

136.721,36       132.773,28  
            

112.549,35  

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)) 
                      

-                         -   
                              
-    

e)    bônus  N/A   N/A   N/A  

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

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

h)    comissões  N/A   N/A   N/A  

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

III – Total da Remuneração ( I + II) 
     

136.721,36       132.773,28  
            

112.549,35  

IV – Benefícios pós-emprego  N/A   N/A   N/A  
 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do 
cargo  N/A   N/A   N/A  

VI – Remuneração baseada em ações  N/A   N/A   N/A  

Fonte: Sistema Informatizado de Recursos Humanos - RHSin 

Justificativa: Os itens com a indicação "N/A - Não se aplica" referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração da Diretora Estatutária. 
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3.3.4 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores 

 

Quadro A.3.4 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos 
Administradores   

Identificação do Órgão 

Órgão: DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados 

EXERCÍCIO 

2012 2011 2010 

I – Bônus (a+b+c+d) 
                            

-                               -   
                            

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

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

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

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

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

257.369,01             290.828,84  
           

205.792,13  
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                
257.369,01                290.828,84  

              
205.792,13  

III – Total ( I + II) 
           

257.369,01             290.828,84  
           

205.792,13  

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 

Justificativa:  Os itens com a indicação "N/A - Não se aplica" referem-se a rubricas não utilizadas pela Chesf para 
composição da remuneração da Diretora Estatutária. A remuneração variável é composta unicamente pela participação nos 
lucros ou resultados, uma vez que a Companhia não distribui bônus. Esclarecemos que não há um valor mínimo ou 
máximo pré-determinado para pagamento de participação nos resultados aos membros da Diretoria Estatutária 
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3.4 Sistema de Correição 
 
A Chesf não possui estrutura específica para o sistema de correição. 
 
3.5 Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 
 
A Chesf possui o Normativo IN-RH.01.007 - COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DISCIPLINAR 
que estabelece critérios e procedimentos a serem seguidos pelas Comissões de Sindicância. Em 
2012, duas Comissões de Sindicância, criadas para tratar fatos com indícios de corrupção, 
concluíram seus trabalhos. Uma foi encerrada sem indicação de materialidade e autoria, 
caracterizando inocência do empregado que estava sendo responsabilizado. Outra, resultou na 
demissão por justa causa de um empregado. 
 
Uma vez que a Diretoria toma conhecimento de indício de corrupção, cria-se uma Comissão de 
Sindicância específica para o caso, com prazo inicial de 60 dias, podendo ser prorrogado, a critério 
do Diretor-Presidente, mediante exposição de motivos apresentada pelo Coordenador da 
Comissão. A Comissão exerce suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o 
sigilo e a formalidade necessários à elucidação dos fatos,à garantia do direito de defesa dos 
empregados sob investigação e à defesa dos interesses da Companhia. Na fase de apuração, a 
Comissão promove a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, 
objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a 
permitir a completa elucidação dos fatos. Apurados os fatos, especificadas as provas e tipificada 
a infração disciplinar, é elaborado Relatório Preliminar da Comissão. O empregado 
responsabilizado é comunicado, por ato formal do Coordenador, das irregularidades que lhe estão 
sendo imputadas, assegurando-se-lhe vista do processo perante a Comissão e a apresentação de 
defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, contados do efetivo recebimento da comunicação. No 
exercício de seu direito de defesa, além da utilização dos meios e recursos admitidos em direito, é 
permitido ao empregado responsabilizado o acesso às seguintes partes do Processo: depoimento 
prestado pelo empregado;  fatos e dados apurados pela Comissão sobre atos praticados pelo 
empregado;  normas internas, leis ou procedimentos violados pelo empregado em seus atos. 
Apreciada a defesa, a Comissão elabora Relatório minucioso onde resume as peças principais do 
Processo e menciona as provas em que se baseou para formar a sua convicção. O Relatório é 
sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do empregado, observadas as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes. O Relatório deve conter no mínimo os seguintes tópicos: 
a) fatos e dados apurados; b) depoimentos tomados; c) documentos de defesa apresentados pelo(s) 
empregado(s) responsabilizado(s); d) análise; e) conclusões; f) recomendações técnicas e 
normativas; g) anexos. O Relatório Final é encaminhado pelo Coordenador da Comissão de 
Sindicância Disciplinar ao Diretor-Presidente. O Diretor-Presidente, de posse do Relatório Final, o 
encaminha ao Diretor da área onde os fatos aconteceram para apreciação, indicação das medidas 
disciplinares julgadas cabíveis e a elaboração do Encaminhamento de Assunto à Diretoria 
Executiva - EADE para a devida aprovação. Uma vez aprovado o Relatório Final pela Diretoria 
Executiva, definidas as medidas disciplinares a serem aplicadas, e observadas as competências 
definidas nas instruções normativas da Companhia, cabe ao Diretor da área de lotação do 
empregado envolvido, através da estrutura subordinada, a aplicação das medidas disciplinares e a 
implantação das recomendações técnicas, normativas e administrativas pertinentes. Os resultados 
da Comissão de Sindicância, são encaminhados ao Ministério Público e Órgãos de controle e 
fiscalização competentes, quando as conclusões assim exigirem. 
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E  FINANCEIRA 
 
4.1 Informações Sobre Programas do PPA  
 
4.1.1 Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da Chesf 
 

Quadro A.4.1 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da Chesf 
Identificação da Ação 

Código  25.752.2033.1H05.0029 

Descrição 
Ampliação da UTE Camaçari (BA) com acréscimo de 200 MW pela implantação do ciclo 
combinado 

Iniciativa Implantação de Usinas Termelétricas 

Unidade Responsável Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Unidade Orçamentária não se aplica 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
        
100.000,00  

        
100.000,00  

                        
47.058,00  

          
47.058,00      

          
47.058,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Usina ampliada (execução 
física) 

% 1 0 
        

100.000,00  
          

47.058,00  

 
 
Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
100.000,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 47.058,00.  
 
A indisponibilidade de gás natural vem postergando este projeto (a oferta deste projeto em leilões 
de energia requer, para a sua habilitação, pré-contrato firme de gás).   
  



52 
 

Identificação da Ação 

Código  25.752.2033.12OR.0029 

Descrição Implantação do parque de geração de energia eólica de Casa Nova (BA) - 180 MW 

Iniciativa Implantação de Parques Eólicos 

Unidade Responsável Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Unidade Orçamentária não se aplica 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
 
314.950.278,00  

 
314.950.278,00  

               
148.370.336,00  

 
148.370.336,00      

 
148.370.336,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Parque implantado 
(execução física) 

% 33 25 
 

314.950.278,00  
 

148.370.336,00  

 
Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
314.950.278,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 148.370.336,00.  

 
Já implantados 26% do empreendimento Casa Nova, incluindo o sistema de transmissão associado ao 
parque eólico que o conectará a subestação de Sobradinho do Sistema Interligado Nacional - SIN, 
distante 60 km. Em termos do parque eólico, 70% dos acessos já foram concluídos, 75% dos 
equipamentos já foram fabricados e encontram-se em fase de transporte para a obra, 26% (30 bases) das 
fundações dos aerogeradores já foram concretadas, 43% das plataformas de montagem estão concluídas 
e a fábrica de torres entrou em ritmo normal de produção. Todos os fornecimentos de materiais e 
serviços já encontram-se contratados, as obras seguem em ritmo acelerado, com foco na recuperação 
dos atrasos verificados. 
 
A realização abaixo do previsto deu-se por conta dos atrasos na emissão da Licença de Instalação - LI,  
concedida apenas em 18/05/2012, por meio da Portaria INEMA nº 2656, na obtenção das Autorizações 
de Supressão de Vegetação - ASV e na implantação da fábrica de torres de concreto na obra, frustraram 
a realização orçamentária prevista para o ano.   
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Identificação da Ação 

Código  25.752.2033.146A.0020 

Descrição Implantação de parques de geração de energia eólica na região Nordeste 

Iniciativa Implantação de Parques Eólicos 

Unidade Responsável Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Unidade Orçamentária não se aplica 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
     
1.000.000,00  

     
1.000.000,00  

                                    
-                          -                              -   

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Parque implantado 
(execução física) 

% 1 0 
     

1.000.000,00  
                       -   

 
Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
1.000.000,00 (custo direto + indireto),  sem realização.  

 
Esta ação não teve realização orçamentária no ano de 2012, por conta da frustração na venda de 
energia de parques eólicos novos, corporativos da Chesf, em leilões da Aneel no exercício.  
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Identificação da Ação 

Código  25.752.2033.11ZY.0026 

Descrição 

Implantação das SE´s Suape II (500 kV - 600 MVA) com seccionamento LT 500 kV 
Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA) com seccionamento LT 230 kV 
UTE Termopernambuco - Pirapama II C1 e C2 

Iniciativa Implantação de Linhas de Transmissão e Subestações 

Unidade Responsável Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Unidade Orçamentária não se aplica 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
   
17.665.523,00  

   
49.665.523,00  

                 
39.429.911,00  

   
39.429.911,00      

   
39.429.911,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Obra executada (execução 
física) 

% 15 13 
   

49.665.523,00  
   

39.429.911,00  

 
Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
49.665.523,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 39.429.911,00.  
 
Entregues 2 novas subestações, com capacidade de 1.000 MVA, e 46 km de linhas de transmissão. 
Houve atraso pelo baixo desempenho da contratada. O empreendimento está energizado. 
 
As atividades que merecem destaque são as seguintes: 

 
Instalação da nova Subestação Suape II em 500 kV – 600 MVA, entradas de linha, interligação de 
barras, barramentos, reatores de linha, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às 
funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle e telecomunicação; 
 
Instalação da nova Subestação Suape III em 230 kV – 200 MVA, entradas de linha, interligação de 
barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, 
supervisão, proteção, comando, controle e telecomunicação; 
 
Implementação de dois trechos de linha de transmissão de 500 kV, em circuito simples, com extensão 
aproximada de 24 km cada trecho de linha, compreendidos entre o ponto de seccionamento da Linha de 
Transmissão Messias – Recife II em 500 kV, e a Subestação Suape II, as entradas de linha, 
correspondentes na Subestação Suape II e a implantação dos equipamentos necessários para 
modificações nas entradas de linha das subestações de Messias e Recife II. 
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Identificação da Ação 

Código  25.752.2033.5107.0020 

Descrição Ampliação do sistema de transmissão de energia elétrica na região Nordeste 

Iniciativa Implantação de Linhas de Transmissão e Subestações 

Unidade Responsável Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Unidade Orçamentária não se aplica 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
 
519.236.362,00  

 
498.836.362,00  

               
334.869.573,00  

 
334.869.573,00      

 
334.869.573,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Sistema ampliado 
(execução física) 

% 14 10 
 

498.836.362,00  
 

334.869.573,00  

 
Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
498.836.362,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 334.869.573,00. 
 
Concluída a implantação de 8 novas Subestações com capacidade total de 4600 MVA e 241 km de 
Linha de Transmissão. 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 Ibiapina, SE Lagoa Nova, SE Morro Do Chapéu, SE Pirajá, SE 
Mirueira II, SE Jaboatão II, SE Mossoró IV, SE Touros, SE Pindai II, SE Igaporã. III Novas LT 
230kV Eunápolis/Teixeira de Freitas C2, LT 230kV Eunápolis/Teixeira de Freitas C1, LT 230kV 
Funil – Itapebi C3, LT 230kV Pau Ferro / Santa Rita II C1, LT 230kV Açú II / Mossoró II C2, LT 
230kV Extremoz II / João Câmara C1, LT 230kV Paraíso / Açú II C3, LT 230kV Igaporâ / Bom 
Jesus da Lapa II C1, LT 230kV Sobral III / Acaraú II C1, LT 230kV Morro do Chapéu / Irecê C1, 
LT 230kV Paraíso / Lagoa Nova C1, LT 230kV Piripiri / Sobral II C1, LT 230kV Camaçari IV - 
Piraja, LT 230kV Pituaçu - Pirajá, LT 230kV Mossoró II/Mossoró IV, LT 230kV Banabuiu/Russas 
C2, LT 230kV Touros/Ceara Mirim, LT 230kV Pindai/Igaporã, LT 230kV Igaporã II/Igaporã III. 
 
Os empreendimentos que merecem destaque são os seguintes: 
 
Linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo, com extensão de 6 km, com ontem na 
Subestação Paulo Afonso III e término na Subestação Zebu, ambas localizadas no estado de 
Alagoas; 
 
Nova Subestação de Santa Rita II em 230/69 kV – 300 MVA, localizada no Estado da Paraíba; 
entradas de linhas, interligação de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações 
necessárias as funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle e telecomunicações; 
 
Nova Subestação de Zebú em 230/69 kV – 200 MVA, localizada no Estado de Alagoas; entradas 
de linhas, interligação de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações 
necessárias as funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle e telecomunicações; 
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Nova Subestação de Natal III em 230/69 kV – 300 MVA, localizada no Estado do Rio Grande do 
Norte; entradas de linhas, interligação de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais 
instalações necessárias as funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle e 
telecomunicações; 
 
Linha de Transmissão em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 12,6 km, 
compreendido entre o ponto de seccionamento da Linha de Transmissão em 230 kV Goianinha – 
Mussuré II e Subestação Santa Rita II; 
 
Linhas de Transmissão em 230 kV, formado por dois circuitos duplos, com extensão aproximada 
de 1,0 km, compreendidos entre os pontos de seccionamento as Linhas de transmissão em 230 kV 
Campina Grande – Natal II, C1 e C2 e a Subestação de Natal II,  
 
Adequações nas Entradas de Linha das Subestações de Goianinha, Mussuré II, Campina Grande e 
Natal II; 
 
Instalação da nova Subestação de Camaçari IV, em 500/230 kV – 2400 MVA, localizada no 
Estado da Bahia, entradas de linha, interligação de barras, autotransformador, barramentos, 
instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, 
proteção, comando, controle e telecomunicação. 
 
Trecho de Linha de Transmissão em 500 kV, em dois circuitos simples, com extensões 
aproximadas de 0,5 km, compreendidos entre o ponto de seccionamento da Linha de Transmissão 
em 500 kV Jardim – Camaçari II e a Subestação de Camaçari IV; bem como as entradas de linha 
correspondentes na Subestação de Camaçari IV e a os equipamentos necessários às modificações, 
substituições e adequações nas entradas de linha das subestações: Jardim e Camaçari II. 
 
Construção do 1º circuito da LT 230 kV Brumado II / Ibicoara, C1 com extensão de 95 km. 
 
Instalar na Subestação Brumado II, uma entrada de linha, em 230 kV, para o 1º circuito da LT 230 
kV Brumado II / Ibicoara C1. 
 
Em andamento os seguintes empreendimentos: SE Arapiraca III 230/69 kV 100 MVA, SE São 
João do Piauí - 1º TR 230/69 kV - 50 MVA, SE Pici II - Transformador trifásico 230/69 kV - 100 
MVA, 1º circuito da LT 230 kV Jardim / Penedo, com extensão de 110 km, 1º circuito da LT 230 
kV Picos / Tauá II C1, com extensão de 183,2 km, em circuito simples, 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, LT 230 KV Sobradinho / Casa Nova com 69 km 
de extensão, circuito simples, com a implantação de 150 estruturas; 
 
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, Sec 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 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, e 1º circuito da LT 230 kV Pau Ferro / Santa Rita II C1, com extensão 
de 84 km, em circuito simples. 
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Identificação da Ação 

Código  25.752.2033.2D61.0020 

Descrição Reforços e melhorias no sistema de transmissão de energia elétrica na região Nordeste 

Iniciativa Implantação de reforços e melhorias do sistema de transmissão e subestações 

Unidade Responsável Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Unidade Orçamentária não se aplica 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
 
412.703.079,00  

 
368.703.079,00  

               
138.539.187,00  

 
138.539.187,00      

 
138.539.187,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

          
 

368.703.079,00  
 

138.539.187,00  
Atividade - não se aplica item "metas do exercício para a ação". 
 

   Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
368.703.079,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 138.539.187,00. 
 
Aumento da capacidade de transformação em várias subestações totalizando 1.695 MVA e recapacitação 
de 27 km de linhas de transmissão. Houve atrasos nos processos licitatórios para a contratação de 
serviços e materiais bem como na entrega de equipamentos por parte dos fornecedores. 
 
Os empreendimentos que merecem destaque são os seguintes: 

 
Seccionamento da Linha de Transmissão 138 kV Campina Grande II / Santa Cruz II C2 e  construção de 
dois trechos de linha de transmissão, em circuito simples, com 35 km de extensão cada, para 
interligação do seccionamento à SE Pilões II; 
 
Seccionamento da Linha de Transmissão 230 kV Campina Grande II / Natal II C3/C4 e construção de 
um trecho de linha de transmissão, em circuito duplo, com 2 km de extensão, para interligação do 
seccionamento à SE Natal III; 
 
Nova Subestação de Pilões II em 138 kV, localizada no Estado da Paraíba, entradas de linhas, 
interligação de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias as funções 
de medição, supervisão, proteção, comando, controle e telecomunicações; 
 
Na Subestação Milagres, instalação de um transformador de aterramento em 69 kV - 20 ohms por fase, 
20 MVA; módulo de manobra conexão de transformador em 69 kV, arranjo específico; e complemento 
de módulo geral devido a acréscimo na infraestrutura de manobra; 
 
Na Subestação de Catu, substituído o transformador de 230/69/13,8  kV de 62 MVA para 100 MVA, 
com as respectivas adequações nas conexões dos transformadores de 230 kV e de 69 kV; 
 
Na Subestação de Sobral III, instalado  o 2º banco de autotransformadores monofásicos 500/230/13,8 
kV - 3x200 MVA, conexão de transformador 500 kV, arranjo disjuntor e meio e a conexão  de 
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transformador 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves; 
 
Na Subestação de Funil, substituído o transformador 230/138 kV - 66 MVA por outro de 100 MVA 
com a adequação das conexões do transformador 230 kV e de 138 kV; 
 
Na Subestação de Picos, instalado o 2° transformador 230/69 kV - 50 MVA e as conexões do 
transformador  230 kV e de 69 kV , arranjo barra principal e de transferência; 
 
Na SE Modelo Reduzido, substituído o transformador trifásico 69/13,8 kV – 5 MVA, existente, por 
outro de 10/12 MVA;  
 
Implantação de uma EL 69 kV na SE Rio Largo II, para São Luis do Quitunde; 
 
Implantação de uma EL 69 kV na SE Juazeiro II, para Petrolina I; 
 
Implantação de uma EL 69 kV na SE Joairam, para Tejipió ; 
 
Implantação de uma EL 69 kV na SE Eliseu Martins, para Bom Jesus; 
 
Substituição de cabo pára-raios e do sistema de aterramento por superação da corrente de curto circuito 
em cinco SEs 230 kV; 
 
Instalação de registradores de qualidade de energia em diversas SE, para apoio à analise de perturbação. 
 
 
 

Identificação da Ação 

Código  25.752.2033.4476.0020 

Descrição Manutenção do sistema de geração de energia elétrica na região Nordeste 

Iniciativa Manutenção do parque gerador de energia 

Unidade Responsável Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Unidade Orçamentária não se aplica 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
 
183.510.937,00  

 
183.510.937,00  

               
138.761.314,00  

 
138.761.314,00      

 
138.761.314,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

          
 

183.510.937,00  
 

138.761.314,00  

Atividade - não se aplica item "metas do exercício para a ação". 
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Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
183.510.937,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 138.761.314,00.  
 
Digitalização do Complexo Paulo Afonso (Usinas Paulo Afonso I, II e III), no Estado da Bahia - As 
atividades já foram concluídas nas Usinas Paulo Afonso I e III em anos anteriores a 2012, estando em 
execução na Usina Paulo Afonso II, nas unidades geradoras 5 e 6. Além do processo de digitalização, 
foi contratada e encontra-se em execução a adequação dos Serviços Auxiliares Elétricos da Usina Paulo 
Afonso II. 
 
Modernização das unidades geradoras das Usinas Paulo Afonso I e II, no Estado na Bahia - As 
atividades compreenderam desde a tomada d’água até a sucção, sendo as principais atividades 
desenvolvidas, entre outras, a mudança da classe de isolamento dos geradores de B para F e a 
recuperação das 3 turbinas de Paulo Afonso I e 2 turbinas de Paulo Afonso II (unidades 2 e 4). Já foram 
concluídas as unidades 3 de Paulo Afonso I e as unidades 1 e 2 de Paulo Afonso II, estando em 
execução das unidades geradoras 2 de Paulo Afonso I e nas unidades geradoras 2 e 3  
 
Revisão geral da unidade geradora nº 4 da Usina Apolônio Sales, no Estado da Bahia - Revisão geral da 
unidade geradora, recircularização e renivelamento de peças submersas e realinhamento do conjunto 
girante, com substituição do concreto do 2º estágio do cone suporte do pré-distribuidor e alterações de 
projeto para adequação aos efeitos da reação álcali-agregado do concreto da casa de força. 
 
Modernização das pontes rolantes das usinas Paulo Afonso I e III, no Estado da Bahia - Modernizados 
os seguintes equipamentos de elevação e transporte de carga: Duas pontes rolantes principais da casa de 
força da usina Paulo Afonso I; Duas pontes rolantes principais da casa de força da usina Paulo Afonso 
III; um pórtico rolante da barragem móvel (extravasor) de Moxotó; Três máquinas limpa-grades que 
atendem a tomada d’água das usinas Paulo Afonso I, II e III. 
 
Digitalização da usina Boa Esperança, no Estado do Piauí -  Executadas as atividades de projeto 
executivo e fornecimentos de materiais e equipamentos, estando em andamento os trabalhos nas 
unidades geradoras 3 e 4. 
 
Aquisição de equipamentos para a reserva técnica, implantação de melhorias no sistema físico, obras de 
segurança de barragens e meio ambiente, aquisição de buchas e aerotermos para transformadores 
elevadores de usinas hidrelétricas. 
 
A realização abaixo do previsto deu-se: a) O tempo para contratação das aquisições e serviços encontra-
se bem maior que o inicialmente planejado, decorrentes de vários motivos, como prazos para elaboração 
dos Termos de Referência e Especificações Técnicas superiores ao inicialmente previstos, não 
atendimento das exigências técnicas solicitadas no edital, preços acima do orçamento básico, licitação 
deserta, entre outros; b) Em relação a alguns contratos em andamento, observou-se a necessidade de 
reprogramação de serviços e fornecimentos associados decorrentes de diversos motivos, como 
pendência na contratação de profissionais qualificados conforme exigido na documentação técnica, 
atrasos na confecção do projeto executivo, atraso nas entregas de componentes, materiais e outras peças, 
serviços com prazos de duração acima do previsto inicialmente nos cronogramas executivos, detecção 
de não-conformidades durante inspeção e realização de ensaios, correção de não-conformidades, 
necessidade de retrabalhos decorrentes das fiscalizações em obras e serviços, entre outros; c) Atraso na 
execução do contrato de MPCCSR (Medição, Proteção, Comando, Controle, Supervisão e Regulação) 
para Usina Boa Esperança, repercutindo nos tempos necessários para levantamentos de campos, 
diagnóstico, consolidação  e detalhamento para a elaboração do projeto executivo; d) Atrasos na 
realização econômica de parcelas contratuais decorrentes de defasagens na execução dos cronogramas 
físicos dos serviços. 
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Identificação da Ação 

Código  25.752.2033.2D63.0020 

Descrição Manutenção do sistema de transmissão de energia elétrica na região Nordeste 

Iniciativa Manutenção do sistema de transmissão   

Unidade Responsável Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Unidade Orçamentária não se aplica 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
 
149.027.230,00  

 
180.027.230,00  

               
161.280.100,00  

 
161.280.100,00      

 
161.280.100,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

          
 

180.027.230,00  
 

161.280.100,00  

Atividade - não se aplica item "metas do exercício para a ação". 
    

Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
180.027.230,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 161.280.100,00.  

 
Aquisição de equipamentos para reserva técnica de subestações; benfeitorias em estradas de acesso e 
revitalização de linhas de transmissão; revitalização de subestações; substituição de servidores 
computacionais nos centros regionais de operação e em subestações; implantação da teleassistência em 
subestações; ampliação do sistema de automação e telesupervisão; implantação de novos sistemas de 
proteção em linhas de transmissão.  
 
A realização abaixo do previsto deu-se por atraso na entrega de materiais e glosa em faturas por não 
execução do serviço. 
 
• Revitalizadas 3 linhas de transmissão de 230 kV - Cícero Dantas/Catu, Itabaiana/Itabaianinha e Recife 

II/Goianinha; 
 

• Recuperadas as áreas degradadas na faixa de servidão da linha de transmissão 500 kV 
Jardim/Camaçari, com emprego de técnicas de Bioengenharia em atendimento a condicionante 
ambiental do Ibama com relação a nascente do rio Imbassay; 

 
• Reisolada, com isoladores poliméricos em toda a sua extensão, a linha de transmissão 230 kV Rio 

Largo/Penedo, visando minimizar problemas de poluição e vandalismo; 
 

• Desobstrução do acesso devido a ocupações irregulares em oito estruturas nas áreas urbanas da 
Gerência Regional Sul, nas linhas de transmissão Cotegipe/Matatu, Cotegipe/Jacaracanga e 
Camaçari/Matatu; 

 
• Substituição, por proteção digital, de 8 sistemas de proteção de linhas de transmissão de 500 kV 

envolvendo as subestações de Luiz Gonzaga, Sobradinho, Camaçari II, Olindina e Paulo afonso IV e  
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dois sistemas de proteção em 230  kV na subestação de Angelim II 
 
• Continuação da implantação do Sistema de Supervisão de Dispositivos de Proteção e Controle – 

VITAL com a integração de 193 dispositivos de proteção envolvendo as subestações de Açu II, 
Campina Grande II, Coteminas, Goianinha, Mirueira, Natal II, Pau Ferro, Paraíso, Angelim, 
Banabuiu, Bom Nome, Cícero Dantas, Penedo, Tacaimbó, Piripiri, Picos e Suape III; 

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

Russas II, Penedo, Juazeiro II e Barreiras; 
 
• Implantação de 02 pontos hidrométricos na bacia do Rio São Francisco e no Rio de Contas; 
 
• Substituição de 38 concentradores integrantes da rede de oscilografia que encontravam-se em 

operação há mais de 5 anos no Sistema; 
 

• Instalados e integrados ao SIGRO (Sistema Integrado de Gerenciamento da Rede de Oscilografia), 
29 novos registradores digitais de perturbação nas instalações: Suape II (09), Suape III (06), 
Camaçari IV (01), Catu (01), Funil (01), Eunápolis (01), Zebu II (01), Eliseu Martins (01), Brotas de 
Macaubas (01), Bom Jesus da Lapa (02), Irecê (01), Juazeiro (01), Senhor do Bonfim (03); 

 
• Concluídas as melhorias em 41 sistemas de sincronismo (GPS) dos RDP das subestações de Banabuiu 

(02), Fortaleza I (09), Fortaleza II (07), Milagres (04), Mossoró II (01), Sobral III (04), Cotegipe (04), 
Sapeaçu (06), Santo Antônio de Jesus (01), Natal II (01), Pau Ferro (01), São João do Piauí (01). 
Atualmente 86% dos RDP da Rede de Oscilografia estão com Sincronismo; 

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

instalações de Banabuiu, Picos, Icó, Pirapama, Russas, Barreiras e Santo Antônio de Jesus e 
implantação do projeto de adequação ao submodulo 2.7 do Procedimento de Rede na subestação de  
Picos; 

 
• Implantação de Sistema de Telecomunicações Óptico-Digital na Região Sudoeste da Bahia, 

permitindo a integração da subestação de Brotas de Macaúbas à Rede Básica, contemplando as 
subestações de Senhor do Bonfim, Irecê, Brotas de Macaúbas e Bom Jesus da Lapa, propocionando, 
para tais localidades, maior disponibilidade e qualidade nos serviços de telefonia, teleproteção e 
transmissão de dados de supervisão e controle, além de imagens, atendendo aos interesses 
operacional e corporativo. 

 
• Implantação de Sistema de Telecomunicações Óptico-Digital voltado para a integração das novas 

subestações que atendem ao Complexo de Suape no estado de Pernambuco à Rede Básica, 
contemplando as subestações de Suape II (500/230 kV) e Suape III (230 kV), mediante o 
seccionamento de linhas de transmissão e implantação de Cabos OPGW no novos trechos de 
derivações. Face à envergadura do empreendimento, que poderia afetar diretamente as redes das 
Operadoras Eletronet e Telebrás que compartilham as fibras ópticas em alguns trechos, as ações 
desenvolvidas ensejaram implantações de novos equipamentos e adequações nas redes em operação 
mediante significativa atuação das equipes de telecomunicações. Além das localidades acima 
referidas, os trabalhos se estenderam às subestações de Recife II, Pirapama, Ribeirão e Messias, 
possibilitando atender (ou ampliar a oferta) de recursos de comunicação, com maior disponibilidade 
e qualidade nos serviços de telefonia, teleproteção e transmissão de dados de supervisão e controle, 
além de imagens, atendendo aos interesses do sistema elétrico. 

 
• Implantação de novos equipamentos e adequações na infraestrutura local no Complexo de Camaçari 
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(incluindo a nova subestação de Camaçari IV/500 kV e a SE Camaçari II de 500/230 kV) de  modo 
a permitir a integração das novas instalações ao backbone Óptico-Digital de Telecomunicações em 
operação. As ações desenvolvidas neste empreendimento, que poderia afetar diretamente as redes 
das Operadoras Embratel, Eletronet e Telebrás, que compartilham as fibras ópticas em algumas 
direções, ensejaram um forte e rígido planejamento das ações executivas, além da implantação de 
novos equipamentos e adequações nas redes em operação, incluindo as subestações de fronteira. 

 
• Implantação de equipamentos e infraestrutura local para atendimento às necessidades de 

telecomunicações para a nova subestação de Natal III/230 kV, mediante o seccionamento das linhas 
de transmissão entre Natal II e Campina Grande II e a implantação de Cabos OPGW no novos 
trechos de derivações. 

 
• Implantação de uma nova rota via rádio digital operando na faixa de 1,5 GHz, com capacidade de 4 

x 2 Mbits/s, a partir da Repetidora Cajá (PB), para atendimento às necessidades de 
telecomunicações para a nova subestação de Pilões/138 kV, ensejando a construção de torre 
autoportante para fixação das antenas e sistema aéreo para captura e emissão dos sinais propagados 
no espaço livre. As ações desenvolvidas neste atendimento, ensejaram a implantação de adequações 
em estações repetidoras em operação, além de modificações nos roteamentos dos diversos circuitos 
e serviços de telecomunicações na região. 

 
• Implantação de equipamentos e infraestrutura local para atendimento às necessidades de 

telecomunicações para a nova subestação Santa Rita/230 kV, localizada na Paraíba, mediante o 
seccionamento de uma das linhas de transmissão entre Goianinha (PE) e Mussuré (PB) e 
conseqüente implantação de Cabos OPGW nos novos trechos de derivações. As ações desenvolvidas 
neste empreendimento, que poderiam afetar diretamente os suportes de comunicações que se 
encontravam em operação no atendimento à SE Mussuré, ensejaram um planejamento especial das 
ações executivas, além da implantação de adequações nas redes de suporte, incluindo as subestações 
de maior proximidade na região. 

 
• Implantação de equipamentos e infraestrutura local para atendimento às necessidades de 

telecomunicações para a nova subestação de Zebu/230 kV, localizada em Alagoas, mediante a 
implantação de linhas de transmissão em circuito duplo entre Paulo Afonso III e a nova subestação, 
onde um dos cabos pára-raios implantados era de tecnologia OPGW. 

 
• Quanto ao atendimento da nova subestação de Brumado/230 kV, localizada na Bahia, interligada à 

subestação de Ibicoara, por não ter sido alocado cabo OPGW neste trecho, a solução adotada 
contemplou a instalação de equipamentos do tipo Power Line Carrier de tecnologia Digital, 
possibilitando atender - em caráter preliminar - os recursos mínimos de telefonia, teleproteção e 
transmissão dados de baixa velocidade. Como forma alternativa para complementar as necessidades 
básicas de comunicação, foram contratados, em regime de aluguel junto às operadoras, alguns canais 
e serviços de telecomunicações. 

 
• Dada continuidade na implantação da rede de cabeamento estruturado nas seguintes instalações:  

 
o subestação do Bongi; 
o subestação de Recife II; 
o subestações de Fortaleza. 

 
• Concluída a instalação e pré-testes do “Piloto” da Rede Wireless LAN (WLAN) de Campina Grande 

II (nas áreas de operação e gestão), possibilitando atender às aplicações do “Móbile” (DOS), além 
de outras de interesses operacionais, contemplando níveis adequados de segurança contra intrusão e 
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controle de acessos. Vale salientar que o segundo “Piloto”, associado à subestação de Rio Largo II 
também estava em implantação, devendo ser ativado ainda no primeiro semestre de 2013. 

 
• Efetivada a contratação e iniciado os trabalhos para customização e implementação do Sistema de 

Suporte à Operação (OSS) dos recursos telecomunicações, necessário para apoiar o gerenciamento e 
administração de todas as informações associadas aos equipamentos e sistemas de telecomunicações 
da CHESF, englobando os serviços disponibilizados, usuários, facilidades e configurações, além de 
toda infra-estrutura relacionada (Elementos de Rede, Interfaces, Bastidores, Layout, Elementos 
passivos, Distribuidores ópticos e elétricos, etc), contemplando, dentre outros, os seguintes 
objetivos: 

 
• ser fonte de informações confiável para a operação e manutenção da planta de telecomunicações, 

além de fornecer subsídios para os projetos de expansão; 
• ser a “ferramenta” para imediata análise de intervenções e contingências, permitindo rápida 

identificação de possíveis indisponibilidades e suas recomposições; 
• também permitirá apontar alternativas para minimizar os impactos de ocorrências indesejáveis. 

 
• 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 subestações de Pólo, Arapiraca II, 
Igaporã II (associada à Bom Jesus da Lapa II), Extremoz II e João Câmara II, além da Coletora de 
Casanova. 

 
• 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: 
 

• definição de locação predial, aprovação de projetos executivos, supervisão e 
acompanhamento de implantação da infra-estrutura em ambientes da CHESF; 

  
• retrofit das CEO’s (Caixas de Emendas Ópticas) e DGO’s (Distribuidores Gerais Ópticos), 

concluindo a liberação das fibras ópticas nos trechos abaixo (para os quais foi de grande 
importância a participação das equipes de Manutenção de LT’s e de Telecom, com ênfase 
nas Regionais): 

   
  - Rota Pres. Dutra – Fortaleza; 
  - Rota Fortaleza – Natal – Recife; 
  - Rota Recife – Messias – Xingó – Jardim – Camaçari – Matatu.  
   

• Implantação de Novas Torres (pela Telebras) e ajustes no compartilhamento de torres da Chesf. 
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4.1.2 Ações vinculadas a programas de gestão, manutenção e serviços de responsabilidade da 
Chesf 
 

Quadro A.4.2 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de 
Responsabilidade da Chesf 

Identificação da Ação 

Código  25.752.0807.3390.0020 

Descrição 

Irrigação de lotes na área do reassentamento,com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA e 
PE) 

Unidade Responsável não se aplica 

Unidade Orçamentária Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
 
143.923.317,00  

 
143.923.317,00  

               
105.394.147,00  

 
105.394.147,00      

 
105.394.147,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Família atendida Unidade                  

148,00  
                   

4,00  
 

143.923.317,00  
 

105.394.147,00  
 
Para realização dos empreendimentos constantes nesta Ação, foi aprovado para po exercicio 2012 
o valor de R$ 143.923.317,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 105.394.147,00.  
 
Os recursos aplicados diretamente nesta ação foram destinados a obras, serviços, aquisições de 
equipamentos, assistência técnica rural, apoio à produção agrícola dos reassentados, programas 
ambientais, além dos processos de regularização fundiária das áreas adquiridas.  
 
Foi dado andamento a implantação do Projeto Irrigado Jusante (Glória/BA), com a conclusão por 
parte da Coelba das obras da rede de distribuição 13,8 kV e inicio das obras da LT 69 kV e 
SE 69kV- Jusante, necessárias ao suprimento de energia ao projeto. No final do ano foi iniciada a 
mobilização da construtora contratada para implantação da última fase do perímetro, referente às 
redes de distribuição e parcelar de irrigação das glebas para exploração agrícola.  
 
No tocante as dificuldades enfrentadas na execução do orçamento, destaca-se o retardo no inicio 
das obras do sistema de distribuição e parcelar do projeto Jusante, em razão do tempo demandado 
na contratação do mesmo; somente em junho chegou a termo o segundo processo licitatório, e 
ainda assim a contratada, por motivos alheios a Chesf, somente iniciou os trabalhos no ultimo mês 
do ano; outro destaque negativo foi a sub-realização das obras do sistema viário, em função de 
inúmeros embargos opostos pela população local, e que resultou em um desequilíbrios 
preço/custos contratuais, levando a rescisão pelo desinteresse da contratada em continuar aquelas 
obras. Outro ponto a ser registrado foi as dificuldades para conclusão dos processos de 
regularização fundiária e titulação dos perímetros Pedra Branca/BA e Icó-Mandantes/PE, que 
impossibilitaram a implementação nessas áreas do programa de recomposição de renda para os 
beneficiários cujos lotes apresentaram restrições à exploração irrigada: no projeto Pedra Branca 
incide a possibilidade de perda de parte de sua área para formação do Território Indígena 
Tumbalalá, e no Icó-Mandantes, as terras ainda se encontra em processo de certificação do 
georreferenciamento, por parte do Incra, cujo desfecho resultará na retomada do andamento da 



65 
 

Ação de Desapropriação ainda não julgada, que está impedindo a transferência definitiva dos 
imóveis aos seus beneficiários, assim como a conclusão do programa de recomposição de renda 
familiar naquele perímetro. 
 
Quanto a transferência e serviços públicos municipais, não houve receptividade por parte das 
Municipalidades de Curaçá/BA e Tacaratu/PE, no sentido da assunção imediata dos mesmos 
mediante repasse de recursos pela Chesf por prazo de três anos. Os ajustes celebrados com os 
Municípios de Abaré/BA e Santa Maria da Boa Vista não puderam ser integralmente repassados 
em função da existência de débitos previdenciários das respectivas prefeituras que impedem a 
expedição de Certidão Negativa de Débitos necessária à habilitação dos repasses. Particularmente 
com relação a abastecimento domiciliar de água, remanescem pendentes os Municípios de Santa 
Maria da Boa Vista, Belém do São Francisco e Tacaratu, em Pernambuco, e Curaçá, Rodelas e 
Glória, no Estado da Bahia. 

No tocante a fatos que representaram superação de questões apresentadas no ano de 2012, destaca-
se o encerramento dos compromissos firmados no TAC com a Comunidade Tuxá, mediante 
comprovação, por perícia judicial, de que a Chesf já havia satisfeito todos os compromissos ali 
previstos. No campo da operação dos perímetros, foram encetadas medidas para a racionalização 
dos custos operacionais, o que permitiu o bom andamento daqueles trabalhos ao longo do ano, 
com redução nos dispêndios realizados para tal. 

Aparece como questão crucial a definição, a partir de março de 2013, das condições que balizarão 
a cooperação Codevasf/Chesf na gestão e custeamento dos perímetros irrigados, uma vez que 
questões administrativas atuais impedem a aplicação de tarifa de fornecimento de água aos 
irrigantes, assim como permanecem áreas de sombreamento da participação de dois entes da 
administração pública federal envolvidos naquelas atividades. 
 
Extra Portaria  -  TCU 150 - Item 9.3.2 do Acordão TCU 287/2011  
 

Com relação às obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
celebrados nos autos da Ação Civil Pública nº 1999.33.00.010342-0, destacamos a conclusão do 
processo de verificação realizada pelo MPF, cuja perícia judicial (anexa) confirmou a quitação 
daqueles compromissos assumidos pela Chesf.   

No Programa de recomposição de renda familiar, foram indenizadas seis famílias de agricultores 
cujos lotes apresentaram parcialmente restrições à exploração irrigada. Não houve avanços 
significativos na implementação desse programa na área dos perímetros de Pedra Branca/BA e 
Icó-Mandantes/PE, uma vez que no projeto Pedra Branca incide a possibilidade de perda de parte 
de sua área para formação do Território Indígena Tumbalalá, e no Icó-Mandantes, as terras ainda 
se encontram em processo de certificação do georreferenciamento, por parte do Incra, cujo 
desfecho resultará na retomada do andamento da Ação de Desapropriação ainda não julgada, que 
está impedindo a transferência definitiva dos imóveis aos seus beneficiários, assim como a 
conclusão do programa de recomposição de renda familiar naqueles perímetros. 

Na questão Tumbalalá destacamos o encaminhamento da Funai para o Ministério da Justiça, da 
proposta de demarcação daquele território indígena, com pedido de expedição de Portaria 
declaratória confirmando a área do TI, incluindo cerca de 30% da área integrante do Projeto Pedra 
Branca, em cujo processo, a Chesf vêm agindo administrativamente no sentido de obter revisão 
daquela proposta demarcatória.   

No tocante a transferência dos serviços públicos de operação e manutenção do sistema de 
abastecimento d’água potável nas agrovilas do Perímetro irrigado de Pedra Branca, ainda em 2011 
foi concluída a recuperação das estações de tratamento e a realizada a transferência da posse 
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dessas instalações, a partir de então a Prefeitura vêm mantendo o custeio do sistema, apesar da 
Chesf não ter repassado nenhum recurso dentro do convênio nº CV-I-92.2007.8860.00 no 
transcorrer de 2012, devido a existência de débitos previdenciários que impedem a expedição de 
Certidão Negativa de Débitos necessária à habilitação dos repasses. 

 
Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Família atendida Unidade                  

148,00  
                   

4,00  
 

143.923.317,00  
 

105.394.147,00  

        Identificação da Ação 

Código  25.122.0807.4101.0020 

Descrição Manutenção e adequação de bens imóveis 

Unidade Responsável não se aplica 

Unidade Orçamentária Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
   
24.093.922,00  

   
24.993.922,00  

                 
24.282.891,00  

   
24.282.891,00      

   
24.282.891,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
      

    
   

24.993.922,00  
   

24.282.891,00  

Atividade - Não se aplica item "metas do exercício para a ação" 
 

 
Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
24.993.922,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 24.282.891,00.  

 
Complexo Sede na cidade do Recife - Construção do muro do Anexo II; reforma de parte do telhado dos 
Bloco C e A do Edifício André Falcão; reformas dos auditórios do Centro de Desenvolvimento do Ser 
Humando – CDSH; do Anexo II e do prédio sede; renovação e modernização da climatização dos 
Anexos I, V e parte do Anexo III; substituição do forro dos corredores do Edifício André Falcão; 
instalação de divisórias termo-acústicas no Bloco A do Edifício André Falcão; construção do 
estacionamento do Anexo I; substituição dos contramarcos das janelas leste dos Blocos A, C e D e 
instalação de piso tátil no Anexo I e no Edifício André Falcão, o que contribuiu enormemente para sanar 
problemas que há longo tempo vinha deteriorando o ambiente de trabalho. 
 
Início da construção do prédio do Centro Regional de Operação Norte – CRON, na cidade de Fortaleza, 
e investimentos na melhoria da segurança física de instalações, por meio da construção de muros e 
instalação de concertina. 
 
As atividades que merecem destaque são relacionadas a seguir: 
 
• Construção de guarita de vigilância na subestação de Recife II. 
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• Construção do muro da subestação de Tacaimbó. 
• Revitalização da estruturas civis das subestações de Angelim I e II - Obras ainda em andamento. 
• Construção do muro das subestações de Angelim I e II - Obras ainda em andamento. 
• Revitalização das estruturas civis da subestação de Eunápolis. 
• Construção de alambrados nas subestações de Olindina e Jardim. 
• Pavimentação asfáltica da crista da barragem de Sobradinho. 
• Construção da caixa separadora de óleo dos trafos elevadores da usina de Sobradinho - Obra ainda em 
andamento. 
• Revitalização da estruturas civis da subestação de Bom Jesus - Obras ainda em andamento. 
• Construção do muro da subestação de  Russas II 
• Construção da estrada de acesso a usina e subestação de Boa Esperança. 
• Pavimentação asfáltica da crista da barragem de Paulo Afonso IV. 
• Contratação de empresa para elaboração de orçamentos e documentação técnica para revitalização de 
72 subestações. 
 
 
 

Identificação da Ação 

Código  25.122.0807.4102.0020 

Descrição Manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos 

Unidade Responsável não se aplica 

Unidade Orçamentária Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
   
35.291.902,00  

   
35.791.902,00  

                 
23.040.674,00  

   
23.040.674,00      

   
23.040.674,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
      

    
   

35.791.902,00  
   

23.040.674,00  

Atividade - Não se aplica item "metas do exercício para a ação" 
 
Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
35.791.902,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 23.040.674,00.  

 
Aquisição de veículos e, em menor escala, de móveis e equipamentos.  
 
Aquisição de 3 veículos elétricos; veículos pesados equipados com guindastes hidráulicos 
articulados e cestos aéreos e guindastes de 30 ton; tratores para roço nas áreas de segurança de 
barragem e nas faixas e estradas de acesso de linhas de transmissão; caminhões-baú, o que veio 
trazer maior confiabilidade e disponibilidade da frota da Chesf, particularmente aquela destinada à 
atividade-fim da Companhia. 
 
Aquisição de ferramentas e dispositivos de segurança para intervenção em linhas de transmissão 
energizadas e aquisição de instrumentos de ensaios. 
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A realização abaixo do previsto deu-se basicamente pela orientação da diretoria da Chesf que, 
dado o novo cenário advindo da antecipação das renovações das Concessões, desautorizou o 
seguimento de processos de aquisição de veículos e equipamentos que estavam em fase final de 
concretização, bem como o enfrentamento de dificuldades com fornecedores participantes dos 
processos de licitação, que acarretaram atrasos ou cancelamentos em licitações. 
 
As atividades que merecem destaque são relacionadas a seguir: 
 
• Aquisição do equipamento esfera de giro estabilizado (Gimbal), composto por 1 câmera 

filmadora de alta resolução para captação de imagens, uma de termovisão para detecção de não 
conformidades térmicas e outra para medição do efeito corona. Esse equipamento esta instalado 
no helicóptero da Chesf com a finalidade de otimizar a inspeção aérea em linhas de transmissão; 

 
• Aquisição de instrumental de testes para permitir a realização de manutenção nos sistemas de 

Proteção e Telecomunicações; 
 

Identificação da Ação 

Código  25.126.0807.4103.0020 

Descrição Manutenção e adequação de ativos de informática, informação e teleprocessamento 

Unidade Responsável não se aplica 

Unidade Orçamentária Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
   
64.368.650,00  

   
64.368.650,00  

                 
38.249.236,00  

   
38.249.236,00      

   
38.249.236,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
      

    
   

64.368.650,00  
   

38.249.236,00  

Atividade - Não se aplica item "metas do exercício para a ação" 

 
 
Para a realização dos empreendimentos constantes desta Ação, foi aprovado o valor de  R$ 
64.368.650,00 (custo direto + indireto), tendo sido realizado R$ 38.249.236,00.  
 
Aquisição de equipamentos (Notebooks e Desktops), aquisição/atualização de licenças de 
softwares Microsoft, banco de dados Oracle, sistema de armazenamento, além de serviços 
realizados pelos fornecedores de softwares.    
 
Ampliação do sistema de telecomunicações para atendimento às novas instalações; ampliação da 
rede wireless; aquisição de sobressalentes para os sistemas de proteção e telecomunicações; 
melhoramento e expansão do sistema de videoconferência; substituição de servidores em quatro 
Centros de Operação visando à otimização da observabilidade e implantação de teleassistência em 
seis subestações. 
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A realização abaixo do previsto deu-se basicamente: a) orientação da diretoria da Chesf, com 
vistas à redução de custos, até sua reavaliação; b) atrasos nas entregas de materiais e na execução 
de serviços, impossibilitando a realização nos prazos programados; e, c) cancelamentos e 
problemas com os processos licitatórios, inclusive licitação fracassada. 
 
• Ampliação do SAGE/SCS para integrar os recursos de supervisão de novas obras, destacando-

se as subestações de Suape II e III, Brotas de Macaúbas, Natal II, Santa Rita II e Zebu II. 
 
• Conclusão da modernização e melhoria da confiabilidade dos Centros de Controle da 

Operação com implantação do projeto de ergonomia do CROP; 
 
• Modernização da medição operacional e viabilização da integração com o SAGE nas 

instalações de Banabuiu, Picos, Icó, Pirapama, Russas, Barreiras e Santo Antônio de Jesus; 
 
• Conclusão da modernização da rede de qualidade de energia da Chesf e da rede de medição de 

faturamento conforme solicitado no PMIS. 
 
 
4.2 Informações sobre Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 
 
4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias  
 

Quadro A.4.3 – Identificação das Unidades Orçamentárias   

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 32226 *** 

 
Não se aplica "código SIAFI" - A Chesf, por ser uma empresa estatal com recursos próprios, não 
utiliza o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, por tratar-se 
de um sistema que processa e controla a execução orçamentária e financeira, patrimonial e 
contábil dos órgãos da Administração Pública Direta Federal, das autarquias, fundações e 
empresas públicas federais e das sociedades de economia mista que estiverem contempladas no 
Orçamento Fiscal e/ou no Orçamento da Seguridade Social da União. 
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4.2.2 Programação de Despesas 
         
4.2.2.1 Programação de Despesas de Capital 
 
 

Quadro A.4.4 – Programação de Despesas de Capital 

Valores 
em R$ 
1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- 
Amortização 

da Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LO
A

 

Dotação proposta pela UO 
   
1.865.871.200,00  

      
1.501.892.665,00  

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

PLOA 
   
1.865.871.200,00  

      
1.501.892.665,00  

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

LOA 
   
1.865.871.200,00  

      
1.501.892.665,00  

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

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 
        
64.400.000,00  

         
500.198.183,00  

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

Especiais 
Abertos 

                            
-    

                              
-    

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

Reabertos 
                            
-    

                              
-    

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

Extraordinários  
Abertos 

                            
-    

                              
-    

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

Reabertos 
                            
-    

           
53.000.000,00  

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

Créditos Cancelados 
        
64.400.000,00  

         
328.536.582,00  

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

Outras Operações 
                            
-    

                              
-    

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

Total 
   
1.865.871.200,00  

      
1.726.554.268,00  

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

Não se aplica "Inversões Financeiras" e "Amortização da Dívida". A Chesf 
não tem créditos registrados no SIAFI, apenas tem o seu orçamento de 
investimento aprovado por LOA. 
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4.2.2.2 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 
 

Quadro A.4.5 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de 
Contingência  

Valores 
em R$ 
1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Despesas 
Correntes Despesas de Capital 

9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LO
A

 Dotação proposta pela UO N/A 
 
1.865.871.200,00  

      
1.501.892.665,00  

N/A N/A 

PLOA 
N/A N/A  

1.865.871.200,00  
      
1.501.892.665,00  

N/A N/A 

LOA 
N/A N/A  

1.865.871.200,00  
      
1.501.892.665,00  

N/A N/A 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares N/A N/A 
      
64.400.000,00  

         
500.198.183,00  

N/A N/A 

Especiais 
Abertos N/A N/A                           -   

                              
-    

N/A N/A 

Reabertos N/A N/A                           -   
                              
-    

N/A N/A 

Extraordinários  
Abertos N/A N/A                           -   

                              
-    

N/A N/A 

Reabertos N/A N/A                           -   
           
53.000.000,00  

N/A N/A 

Créditos Cancelados N/A N/A 
      
64.400.000,00  

         
328.536.582,00  

N/A N/A 

Outras Operações N/A N/A                           -   
                              
-    

N/A 

Total N/A N/A 
 
1.865.871.200,00  

      
1.726.554.268,00  

N/A 

Não se aplica "Inversões Financeiras" e "Amortização da Dívida". A Chesf não tem créditos 
registrados no SIAFI, apenas tem o seu orçamento de investimento aprovado por LOA. 

  
 

4.2.2.3 Análise Crítica 
 
A Chesf não possui créditos registrados no SIAFI, apenas seu Orçamento de Investimento é 
aprovado na Lei Orçamentária Anual - LOA. 
 
O valor global do Orçamento de Investimento da Chesf, aprovado na LOA 2012, não sofreu 
alteração ao longo do exercício, apenas remanejamentos entre ações para adequação ao real 
cronograma de execução do plano de obras da Chesf. 
  
O Decreto Federal sem número, de 30/08/2012, revisou o Orçamento de Investimento da Chesf, 
com remanejamentos entre as ações Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na 
Região Nordeste, cancelamento de R$ 20.400.000, Reforços e Melhorias no Sistema de 
Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste, cancelamento de R$ 12.000.000, 
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste, suplementação 
de R$ 31.000.000, Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, suplementação de R$ 900.000, e 
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos Máquinas e Equipamentos, suplementação 
de R$ 500.000. 
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A Medida Provisória nº 598, de 27/12/2012, revisou o Orçamento de Investimento da Chesf, 
remanejamentos entre as ações Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia 
Elétrica na Região Nordeste, cancelamento de R$ 32.000.000, e Implantação das SE´s Suape II 
(500 kV 600 MVA) com seccionamento da LT 500 kV  Messias – Recife II e Suape III (230/69 
kV 400 MVA) com seccionamento da LT 230 kV UTE Termopernambuco – Pirapama II C1 e C2, 
suplementação de R$ 32.000.000. 
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4.2.3 Execução Orçamentária da Despesa 
4.2.3.1 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 
 

Quadro A.4.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 
Valores em R$ 

1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nome 1º elemento de 

despesa          

        

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do 

grupo         

        

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do 

grupo         

        

3. Outras Despesas Correntes                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do 

grupo         

        

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Equipamentos   477.112.908    503.103.570    477.112.908    503.103.570        477.112.908    503.103.570  

Construção Civil      85.907.214       67.368.844       85.907.214       67.368.844           85.907.214       67.368.844  
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Montagem 
Eletromecânica      85.232.248       96.783.672       85.232.248       96.783.672  

    

     85.232.248       96.783.672  

Demais   504.012.057    478.456.523    504.012.057    478.456.523        504.012.057    478.456.523  

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do 
grupo         

        

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do 
grupo         

        

        Não se aplica "Despesas Correntes", e "Inversões Financeiras e Amortização da Dívida das Despesas de Capital" 
    

 
4.2.3.2  Análise Crítica 
 
A Chesf não possui créditos registrados no SIAFI, apenas seu Orçamento de Investimento é aprovado na Lei Orçamentária Anual - LOA. Por esse 
motivo, não foram apresentados os Quadros A.4.12, A.4.14 e A.4.15 da Portaria TCU nº 150/2012. 
 
O valor global do Orçamento de Investimento da Chesf, aprovado na LOA 2012, não sofreu alteração ao longo do exercício, apenas remanejamentos 
entre ações para adequação ao real cronograma de execução do plano de obras da Chesf. 
 
Os principais elementos de despesa do grupo de Investimento são: Aquisição de Equipamentos, Serviços de Construção Civil, e Serviços de Montagem 
Eletromecânica, devido às características próprias do negócio da Chesf: geração e transmissão de energia elétrica.
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5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FIN ANCEIRA 

5.1 Transferências de Recursos 
5.1.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

Quadro A.5.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/0001-16 UG/GESTÃO: 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 

 Valores Pactuados   Valores Repassados  
Vigência 

Sit. 
 Global  

 
Contrapartid

a   
 No Exercício  

 Acumulado até o 
Exercício  Início Fim 

3 CTNE092009648000 30423240001-80 
                   

531.855,71  
                             

-   
                  

12.285,69  
                              

531.855,34  30/12/2009 4/1/2012 4 

3 CVNE010009226000 59008190001-29 
                   

245.550,24  
                             

-   
                  

53.413,66  
                              

245.282,23  29/12/2009 27/1/2012 4 

3 CVNE032009681000 14513340001-44 
                   

498.002,15  
                  

9.000,00  
                

199.975,93  
                              

498.002,15  30/12/2009 28/5/2013 1 

3 CVNE082009220000 76552690001-55 
                     

19.004,00  
                             

-   
                               

-   
                                

19.004,00  24/11/2009 24/11/2014 1 

3 CVNE082009331000 77076800001-27 
                     

20.894,00  
                             

-   
                               

-   
                                

20.894,00  30/12/2009 30/5/2015 1 

3 CVNE082009332000 76808460001-69 
                     

25.174,00  
                             

-   
                               

-   
                                

25.174,00  30/12/2009 30/12/2014 1 

3 CVNE082011367000 76552770001-00 
                     

16.557,50  
                             

-   
                  

16.557,50  
                                

16.557,50  28/12/2011 26/12/2016 1 

3 CVNE082011368000 76839560001-84 
                     

34.924,00  
                             

-   
                  

34.924,00  
                                

34.624,00  28/12/2011 26/12/2016 1 

1 CVNE122011235000 65548690001-64 
                   

100.000,00  
                

12.359,55  
                  

63.812,99  
                                

63.812,99  29/12/2011 31/12/2012 1 

3 CVNE922006317000 87783260001-56 
                     

51.269,00  
                

24.400,00  
                               

-   
                                

51.269,00  12/3/2007 12/1/2013 1 

3 CVNE922007821000 25393470001-32 
                   

400.500,00  
                             

-   
                

108.000,00  
                              

400.500,00  27/12/2007 27/12/2012 4 

3 CVNE922007850000 3480030001-10 
                

2.782.441,99  
                             

-   
                

724.038,46  
                           

2.426.926,21  20/12/2007 20/5/2013 1 

3 CVNE922007880000 88067210001-03                                                                                               28/12/2007 29/5/2013 1 
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335.563,78  556.924,19  -   254.106,38  

3 CVNE922007888000 54674760001-50 
                   

998.892,00  
                             

-   
                               

-   
                              

399.558,00  21/2/2008 13/4/2013 1 

1 CVNE922009148000 421601920001-43 
            

437.216.000,00  
           

6.312.000,00  
           

90.508.020,41  
                       

269.707.007,87  27/7/2009 27/7/2014 1 

3 CVNE922009390000 108697820001-53 
                   

528.330,97  
                             

-   
                

137.248,46  
                              

528.330,96  16/11/2009 16/11/2012 4 

3 CVNE922009521000 3480030041-08 
                

6.954.039,00  
                             

-   
                

900.000,00  
                           

4.100.000,00  28/12/2009 28/12/2014 1 

1 CVNE922009626000 87992720001-05 
                   

770.211,15  
                             

-   
                

256.737,05  
                              

707.651,88  17/12/2009 15/5/2013 1 

3 CVNE922009639000 35857530001-02 
                   

294.816,00  
                             

-   
                  

73.704,00  
                              

214.970,00  30/12/2009 2/3/2014 1 

3 CVNE922009682000 55760260001-04 
                     

19.553,45  
                             

-   
                               

-   
                                

19.553,45  30/12/2009 30/5/2012 2 

3 CVNE922009694000 109138610001-14 
                   

144.000,00  
                             

-   
                               

-   
                              

144.000,00  29/12/2009 29/5/2012 7 

3 CVNE922009697000 46384480001-96 
                   

356.357,04  
                             

-   
                               

-   
                              

356.357,04  29/12/2009 29/5/2012 7 

3 CVNE922009701000 85996660001-10 
                   

240.300,60  
                             

-   
                  

77.730,60  
                              

240.300,60  30/12/2009 30/5/2013 1 

3 CVNE922009702000 104248100001-29 
                   

357.264,00  
                             

-   
                  

29.772,00  
                              

357.264,00  30/12/2009 30/5/2012 4 

3 CVNE922009704000 9399950001-50 
                   

586.140,00  
                             

-   
                  

62.517,53  
                              

586.134,00  29/12/2009 29/5/2012 4 

3 CVNE922009706000 52144150001-81 
                   

371.698,52  
                             

-   
                               

-   
                              

371.698,52  29/12/2009 29/5/2012 4 

3 CVNE922009710000 60350730001-03 
                

8.297.505,00  
                             

-   
                               

-   
                           

8.290.451,00  30/12/2009 30/5/2013 1 

3 CVNE922011121000 40645680001-27 
                

1.507.440,00  
                             

-   
                

454.314,69  
                              

676.225,09  26/4/2011 26/10/2013 1 

3 CVNE922011725000 122255460001-20 
                

1.400.000,00  
                             

-   
                  

50.000,00  
                                

50.000,00  22/12/2011 20/5/2014 1 
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3 CVNE922011729000 52144150001-81 
                   

408.795,80  
                             

-   
                

204.397,90  
                              

204.397,90  29/12/2011 29/5/2014 1 

3 CVNE922011730000 46384480001-96 
                   

779.105,56  
                             

-   
                

328.272,64  
                              

328.272,64  29/12/2011 29/5/2014 1 

3 CVNE922011735000 104248100001-29 
                   

410.401,68  
                             

-   
                

205.200,84  
                              

205.200,84  29/12/2011 29/5/2014 1 

3 CVNE922011736000 9399950001-50 
                   

673.000,00  
                             

-   
                

338.470,00  
                              

338.470,00  29/12/2011 29/5/2014 1 

3 CVNE922011737000 108752920001-60 
                   

139.200,00  
                             

-   
                  

87.000,00  
                                

87.000,00  29/12/2011 29/5/2014 1 

3 CVNE922011739000 109138610001-14 
                   

240.016,08  
                             

-   
                

120.008,04  
                              

120.008,04  29/12/2011 17/5/2014 1 

1 CVNE922011744000 136478540001-06 
                   

385.940,57  
                

42.882,29  
                

256.890,96  
                              

256.890,96  29/12/2011 30/4/2013 1 

3 CVNE922011756000 36703920001-94 
                   

393.739,55  
                             

-   
                

354.491,70  
                              

354.491,70  29/12/2011 28/5/2013 2 

3 CVNE922011760000 29786210001-70 
                   

300.000,00  
                             

-   
                

117.040,00  
                              

117.040,00  29/12/2011 29/11/2014 1 

3 CVNE922012679000 105720550001-20 
                   

500.000,00  
                             

-   
                               

-   
                                             

-   28/12/2012 28/5/2014 1 

1 CVNE922012686000 79545630001-68 
                   

500.000,00  
              

400.000,00  
                               

-   
                                             

-   28/12/2012 28/5/2014 1 

3 CVNI922007071000 3998570001-26 
            

300.885.975,00  
                             

-   
           

51.419.400,68  
                       

284.234.645,40  20/3/2007 20/3/2013 1 

3 CVNI922007878000 139156570001-20 
                

1.431.375,49  
                             

-   
                               

-   
                           

1.402.671,50  27/12/2007 27/12/2013 1 

3 CVNI922007884000 139156570001-20 
                   

724.106,17  
                             

-   
                               

-   
                              

501.230,59  27/12/2007 27/12/2013 1 

3 CVNI922007886000 139156570001-20 
                   

221.040,00  
                             

-   
                               

-   
                                

52.497,00  28/12/2007 28/12/2013 1 

3 CVNI922007889000 103581820001-20 
                

3.366.599,00  
                             

-   
                

235.365,00  
                           

3.278.164,00  28/12/2007 26/12/2013 1 

3 CVNI922011710000 353289130001-16 
                

1.598.845,85  
                             

-   
                

599.057,41  
                              

599.057,41  29/12/2011 29/5/2014 1 

3 CVNI922012552000 89399440001-30 
                   

168.000,00  
                             

-   
                               

-   
                                             

-   5/12/2012 5/5/2014 1 
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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, nº 93191730 e nº 9319795, além dos questionários respondidos pelos administradores 
dos contratos 
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5.1.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três 
Últimos Exercícios 

Quadro A.5.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Chesf nos Três Últimos Exercícios 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:  Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ:  33.541.368/0001-16 

UG/GESTÃO:   

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos 

Celebrados em 
Cada Exercício 

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

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 1 2 0         91.085.461,41          81.348.253,35          73.488.351,34  

Contrato de Repasse 0 0 0                             -                                -                                -    

Termo de Cooperação 2 13 0         56.943.186,73          64.369.450,74          66.050.187,18  

Termo de Compromisso 0 0 0                             -                                -                                -    

Totais 3 15 0       148.028.648,14        145.717.704,09        139.538.538,52  

Fonte: Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, nº 93191818, nº 93191730 e nº 9319795, 
além dos questionários respondidos pelos administradores dos contratos 

 
 
5.1.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão vicentes 
no Exercício de 2013 e seguintes 

Quadro A.5.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2013 e 
Exercícios Seguintes 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/0001-16 UG/GESTÃO: 

Modalidade 

Qtd.  de 
Instrumentos 

com Vigência em 
2013 e Seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do Valor Global 
Repassado até o 

Final do Exercício 
de 2012 

Contratados 
Repassados 

até 2012 
Previstos para 

2013 

Convênio 4 
  
438.872.151,72  

  
270.671.550,71  

  
101.493.768,73  61,67% 

Contrato de Repasse 0                        -                          -                          -   0,00% 

Termo de Cooperação 32 
  
335.717.023,20  

  
309.141.208,95  

    
16.718.010,14  92,08% 

Termo de 
Compromisso 0                        -                          -                          -   0,00% 

Totais 36 
  
774.589.174,92  

  
579.812.759,66  

  
118.211.778,87  74,85% 

Fonte: Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, nº 93191818, nº 93191730 e nº 9319795, 
além dos questionários respondidos pelos administradores dos contratos 
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5.1.4 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 pela Chesf na 

Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse 
Unidade Concedente 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/0001-16 UG/GESTÃO: 
Exercício 

da 
Prestação 

das 
Contas 

Quantitativos e Montante 
Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

2012 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 0 12 0 
Montante 
Repassado 

                                   
-    

                 
3.261.599,99  

                                   
-    

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 1 1 0 
Montante 
Repassado 

                      
63.812,99  

                      
19.553,45  

                                   
-    

2011 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 2 5 0 
Montante 
Repassado 

                    
421.207,61  

                 
1.252.022,13  

                                   
-    

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 0 0 0 
Montante 
Repassado 

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-    

2010 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 2 10 0 
Montante 
Repassado 

             
276.145.351,49  

                 
2.255.315,07  

                                   
-    

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 0     
Montante 
Repassado 

                                   
-       

Anteriores 
a 2010 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 0 0 0 
Montante 
Repassado 

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-    

Fonte: Relatórios do sistema de Gestão Econômica Financeira nº 9319745, nº 93191818, nº 93191730 e nº 9319795, além 
dos questionários respondidos pelos administradores dos contratos 
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5.1.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 
Repasse 
 

Quadro A.5.5 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de 
Convênios e Contratos de Repasse Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 

Exercício da 
Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 
Instrumentos 

Convênios Contratos de Repasse 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas 0 0 

Com Prazo 
de Análise 
ainda não 
Vencido 

Quantidade 
Contas Analisadas 0 0 

Contas Não Analisadas 0 0 

Montante Repassado (R$) 
                              
-                                  -   

Com Prazo 
de Análise 
Vencido 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada 0 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Contas 
NÃO 

Analisadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado (R$) 
                              
-                                  -   

2011 

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$) 
                                -   

72010 

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                                
-                                  -   

Exercícios 
Anteriores a 

2010 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado                                
-                                  -   

Fonte: Questionários respondidos pelos administradores dos contratos 
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5.1.6 Análise Crítica 
 
a) Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de inadimplente: 
 
Em relação ao instrumento CVNE922009682000 o processo foi encaminhado para apreciação 
jurídica interna e a Chesf está estudando a possibilidade de encaminhá-lo à Tomada de Contas 
Especial. Já em relação ao CVNE922011756000, está em análise processo de reequilíbrio 
econômico financeiro solicitado pela convenente.  
   
b) Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e 
volume de recursos transferidos: 
 
Entre 2010 e 2012, foram assinados três Convênios e 15 Termos de Cooperação, totalizando 18 
instrumentos, que corresponderam a R$ 433.284.890,75 em transferências. De 2010 para 2012 
houve uma queda na quantidade de termos assinados em 50%, contudo o montante repassado 
aumentou em 7%. Isto reflete o interesse da Chesf em dedicar recursos ao desenvolvimento 
sociocultural 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. 

 
c) Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2012: 
 
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. Ademais, em 
31/05/2012 publicou Instrução Interna (II-DAC-001/2012) do Departamento de Administração de 
Contratos com orientações básicas sobre o acompanhamento da evolução das metas e o nível de 
alcance dos objetivos pretendidos nos instrumentos de transferência. 
 
d) Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2012, 
quanto à conformidade das prestações de contas com os prazos regulamentares: 
 
Não existem pendências de prestações de contas para o exercício de 2012. 
 
e) Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas 
até 2012, 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 2012 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 2012, analisadas e aprovadas. 
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f) 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 publicado em junho Instrução Interna orientando a respeito do 
acompanhamento da evolução das metas e dos objetivos pretendidos nos instrumentos de 
transferência com o objetivo de sistematizar os meios que a Chesf utiliza para o acompanhamento 
da evolução das metas e o nível de alcance dos objetivos pretendidos nos instrumentos de 
transferência, em complementação às análises das prestações de contas, visando orientar os 
administradores de contratos e os fiscais de serviços sobre o registro do planejamento da 
fiscalização e o seu diligenciamento (inspeção in loco). 
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6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS. 
 
6.1     Composição do Quadro de Servidores Ativos 
 
6.1.1   Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Chesf 
 
 

Quadro A.6.1 – Força de Trabalho da Chesf– Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) não há 5631 22 50 

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

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) não há 5631 22 50 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão não há 5631 22 50 

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

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

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

2.   Servidores com Contratos Temporários não há 0 0 0 

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

4.   Total de Servidores (1+2+3) não há 5631 22 50 

Fonte dos dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 
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6.1.1.1  Situações que reduzem a força de trabalho efetiva  

 

Quadro A.6.2 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho da Chesf – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade 
de Pessoas 
na Situação 

em 31 de 
Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3) 49 

1.1.     Exercício de Cargo em Comissão 0 

1.2.     Exercício de Função de Confiança 38 

1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas - Cedidos para cargo da Administração Sindical - 
Artigo 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) 231 

3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração 231 

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) 7 

5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  0 

5.2.     Serviço Militar 0 

5.3.     Atividade Política 0 

5.4.     Interesses Particulares  7 

5.5.     Mandato Classista 0 

6.   Outras Situações (Especificar o ato normativo) 0 

7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 292 
Fonte dos dados: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 
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6.1.2 Qualificação da força de trabalho  

 

Quadro A.6.3 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções  
Gratificadas da  Chesf - Situação em 31 de dezembro 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 0 0 0 0 

1.1. Cargos Natureza Especial         

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão         
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado         

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas         

1.2.4.    Sem Vínculo         

1.2.5.    Aposentados         

2.   Funções Gratificadas 408 401 116 93 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 408 401 116 93 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado         

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas         

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  408 401 116 93 

Fonte: RN-11/2003 RH-69 - FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 
 
6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada segundo a idade 

Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores da Chesf  por faixa etária – Situação apurada 
em 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 
anos 

De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima de 
60 anos 

1.          Provimento de Cargo Efetivo 330 1134 1022 2447 698 

1.1.     Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 

1.2.     Servidores de Carreira  330 1134 1022 2447 698 

1.3.     Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 

2.          Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 0 

2.1.     Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 
2.2.     Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 0 0 0 0 0 

2.3.     Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 

3.          Totais (1+2) 330 1134 1022 2447 698 

Fontes: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 
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6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade 

 

Quadro A.6.5 – Quantidade de Servidores da Chesf por Nível de Escolaridade - 
Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.       Provimento de Cargo Efetivo 0 140 366 335 2559 2029 154 44 4 

1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.      Servidores de Carreira  0 140 366 335 2559 2029 154 44 4 

1.3.      Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.       Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.     Cargos de Natureza Especial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento 
Superior 

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

2.3.     Funções Gratificadas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3.       Totais (1+2) 0 140 366 335 2559 2029 154 44 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/Pós 
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte:: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 
      

Justificativa:  Os itens com a indicação "Não se aplica" referem-se cargos que não existem na Chesf, 
conforme descrições da Portaria TCU Nº 150, de 03/07/2012 . 

6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Chesf 
 

Quadro A.6.6 – Demonstração de Custos de Pessoal da Chesf 
 

Descrição: 
2009 2010 2011 2012 

Qtde Despesa 
R$x1000 

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 

 

5.631 

 

1.154.204 

 

Total Pessoal 
Próprio 

5.635 668.463 5.638 933.421 5.659 1.098.349 5.631 1.154.204 
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Descrição: 
2009 2010 2011 2012 

Qtde Despesa 
R$x1000 

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 

 
20 

 
4.622 

Pessoal Requisitado em 
exercício na Unidade, 
sem ônus 

0 0 0 0 0 0 
 
0 

 
0 
 

Total  11 1.906 15 2.688 20 4.799 20 4.622 
 

Descrição: 
2009 2010 2011 2012 

Qtde Despesa 
R$x1000 

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 
11 1.649 

Pessoal Cedido pela 
Unidade, sem ônus 

47 13.343 45 14.104 37 13.712 
38 11.231 

Total  59 15.149 55 15.941 48 15.868 49 12.880 
 

Descrição: 
2009 2010 2011 2012 

Qtde Despesa 
R$x1000 

Qtde Despesa 
R$x1000 

Qtde Despesa 
R$x1000 

Qtde Despesa 
R$x1000 

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

3.997 484.948 4.041 700.065 4.075 812.966 4.062 853.423 

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

1.638 183.515 1.597 232.356 1.584 285.383 1.569 300.781 

Total  5.635 668.463 5.638 933.421 5.659 1.098.349 5.631 1.154.204 
 

 
6.1.4 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 
 
a) A existência de controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação vedada de 

cargos, funções e empregos públicos: 
A Chesf dispõe de regulamento e controles internos que visam atender o Art. 37, incisos XVI e 
XVII, da Constituição Federal. 

 
b) Tipos de controle implementados e periodicidade de revisão: 

Sistema informatizado: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin;  
 

Normativos:  
• Resolução Normativa - 11/2003_RH-69 - Funções Gratificadas; 
• Resolução Normativa – 17/93 RH-17 - Investidura e Exoneração de Empregados em 

Função Gratificada na Companhia;  
• Instrução Normativa – RH.01.003 - Investidura e Exoneração;  
• Procedimento Principal (PROP 007) - Análise e Acompanhamento de Investidura, 

Substituição, Exoneração e Patamar Mínimo. 
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Auditorias: 
• Realizada pela área normativa (Divisão de Carreira e Remuneração – DACR), 

mensalmente; e  
• Realizada pelo órgão interno de Auditoria e Controle da Empresa – AUD, de acordo com 

cronograma específico da área. 
 
c) A propriedade dos controles implementados em termos de utilidade e eficiência;  

Regulamentar, acompanhar e verificar periodicamente as investiduras e exonerações, 
permitindo maior eficiência sob a perspectiva de não acumulação de cargos e funções. 

 
 
d) A existência e o quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou empregos 

públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionada.  
Não existe. 

  
6.1.5  Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos 
Públicos 
a) O quantitativo de notificações feitas aos servidores que se encontrem em situação irregular: 

Não ocorreram situações irregulares. 
 
b) O resultado das notificações realizadas: 

Não ocorreram  situações irregulares. 
 
c) A quantidade de processo administrativo disciplinar aberto para regularizar a situação de 

acumulação irregular de cargo, função ou empregos públicos, bem como o resultado verificado 
em tais processos: 
Não ocorreram  situações irregulares. 

 
6.1.6  Informações sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registro e Comunicação 
 
6.1.6.1 Atos Sujeitos a Comunicação ao Tribunal por Intermédio do SISAC 
 

Quadro A.6.7 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos ao registro no 

TCU 
Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 
Admissão 4 389 4 389 

Concessão de aposentadoria N/A N/A N/A N/A 

Concessão de pensão civil N/A N/A N/A N/A 

Concessão de pensão especial a ex-combatente N/A N/A N/A N/A 

Concessão de reforma N/A N/A N/A N/A 

Concessão de pensão militar N/A N/A N/A N/A 

Alteração do fundamento legal de ato concessório N/A N/A N/A N/A 

Totais 4 389 4 389 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin e Sistema de Apreciação e Registro dos Atos 
de Admissão e Concessões - SISAC 
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Quadro A.6.8 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos à comunicação 

ao TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 

Desligamento 51 382 51 382 

Cancelamento de concessão 0 0 0 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Totais 51 382 51 382 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin e Sistema de Apreciação e Registro dos 
Atos de Admissão e Concessões - SISAC 

  

Quadro A.6.9 – Regularidade do Cadastro dos Atos no Sisac 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o 
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2012 

Até 30 dias De 31 a 60 
dias 

De 61 a 90 
dias 

Mais de 90 
dias 

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Admissão 0 0 1 3 

Concessão de aposentadoria 0 0 0 0 

Concessão de pensão civil 0 0 0 0 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato 
concessório 

0 0 0 0 

Total 0 0 1 3 

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento 7 5 4 35 

Cancelamento de concessão 0 0 0 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Total 7 5 4 35 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin e Sistema de Apreciação e Registro dos Atos 
de Admissão e Concessões – SISAC 
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6.1.6.2 Atos sujeitos à Remessa física ao TCU 

   

Quadro A.6.10 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos ao envio ao 

TCU 
Quantidade de atos 
enviados ao TCU 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 
Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0 

Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0 

Totais 0 0 0 0 

Justificativa:  Não há atos de pessoal sujeitos à remessa física ao TCU  

      
 

Quadro A.6.11 – Atuação do OCI sobre os Atos Submetidos a Registro 

Tipos de Atos 
Quantidade de atos com 

diligência pelo OCI 
Quantidade de atos com 
parecer negativo do OCI 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 
Admissão 0 0 0 0 

Concessão de aposentadoria N/A N/A N/A N/A 

Concessão de pensão civil N/A N/A N/A N/A 

Concessão de pensão especial a ex-combatente N/A N/A N/A N/A 

Concessão de reforma N/A N/A N/A N/A 

Concessão de pensão militar N/A N/A N/A N/A 

Alteração do fundamento legal de ato 
concessório 

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

Totais 0 0 0 0 

Justificativa:  Não identificamos atos com impropriedades 
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6.1.7 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 
 
6.1.7.1 Horas de Treinamento por Empregado  
 

 

 
Fonte: Relatório - Treinamentos Realizados em 2012 - Fechamento. 

 
 

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: 64,97 horas.  

Indicador com resultado abaixo da sua 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 do dia 31 de dezembro do exercício anterior. 
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g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: 

Em 2012, o número médio de horas de treinamento por empregado foi de 64,97, 
correspondendo a 3,38% das horas de trabalho. Quando comparado com 2011 (85,6), constata-
se queda de valor. Essa redução no valor deveu-se a um momento de readequação estratégica 
que a Chesf necessitou passar devido ao anúncio da Medida Provisória 579/2012. 

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

insucesso e seus responsáveis: 
Estão em estudo formas de minimização do impacto da Medida Provisória 579/2012 na área de 
educação corporativa. 

 
 
6.1.7.2 Investimento em Treinamento por Empregado  
 

 
Fonte: Relatório - Treinamentos Realizados em 2012 - Fechamento. 

 
 

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. 
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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$ 1.198,11. 

Indicador com resultado abaixo da sua 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 do dia 31 de dezembro do exercício anterior. 

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

O investimento total realizado em ações educacionais passou de R$  9.075,0 mil, em 2011, para 
R$ 6.707,0 mil, em 2012; enquanto que o investimento médio por empregado passou de R$ 
1.629,70 para R$ 1.198,11, representando queda de 26,48%. Essa redução no valor deveu-se a 
um momento de readequação estratégica que a Chesf necessitou passar devido ao anúncio da 
Medida Provisória 579/2012. 

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

insucesso e seus responsáveis: 
Estão em estudo formas de minimização do impacto da Medida Provisória 579/2012 na área de 
educação corporativa. 

 
 
6.1.7.3 Variação da Remuneração Média dos empregados por Escolaridade  

 
Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 

 
 
a) Utilidade: 

Permitir a avaliação das ações relativas a incrementos na Remuneração do Empregado. 
 
b) Tipo: 

Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto maior, melhor”. 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012

NIV. FUNDAMENTAL 10,00 9,94 14,62 8,79 8,38 
NIV. MÉDIO 10,79 14,61 21,28 5,94 9,28 
NIV. SUPERIOR 7,81 12,22 22,12 1,79 9,87 
% Geral 10,80 14,22 22,12 6,81 9,34 
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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 de Recursos Humanos/ Divisão de Carreira e Remuneração - DACR. 

 
f) Resultado do indicador no exercício: 9,34% 

Em 2012 pode-se observar que ocorreu uma pequena recuperação do índice da remuneração 
média, em decorrência dos movimentos: ACT que proporcionou Ganho Produtividade nos 
salários, Processo de Mérito, aplicação do Sistema de Avanço de Nível (promoção por 
antiguidade) e Processo de Harmonização do Plano de Carreira e Remuneração. 

 
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. 

 
6.1.7.4 Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho – TFAT 
 
 

 
 
a) Utilidade: 

Permitir a avaliação da eficácia das ações de segurança do trabalho, contribuindo para a 
orientação e conscientização da importância dessas ações prevencionistas.  
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b) Tipo: 
Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor, melhor”. 
 

c) Fórmula de Cálculo: 
Relação entre o número de acidentes típicos com afastamento x 1.000.000 e a quantidade de 
homens x horas em exposição ao risco no período. 

 
d) Método de Aferição: 

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

e) Área Responsável pelo Cálculo e/ou Medição: 
Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos / Departamento de Saúde e 
Segurança do Trabalho / Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 
f) Resultado do Indicador no Exercício: 3,27  

Indicador com resultado satisfatório, em função das ações prevencionistas realizadas ao longo 
do ano, tais como: campanhas, inspeções, auditorias, palestras, treinamentos, monitoramento / 
tratamento de acidentes e incidentes (quase acidentes), registro e controle de incidentes e não 
conformidades, monitoramento biopsicossocial e programa de ergonomia. A Taxa de 
Frequência Acumulada de Acidentes Típicos com Afastamento – TFAT fechou o ano abaixo 
do limite tolerável estabelecido pela empresa (valor de 3,27 frente ao valor limite de 3,73).  

 
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. 

 
 
6.1.7.5 Taxa de Gravidade de Acidentes do Trabalho – TGAT 
 
 

 
Fonte: RHSin e aplicação de fórmulas estabelecidas pelo grupo Eletrobrás 
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a) Utilidade: 
Permitir a avaliação da eficácia das ações de segurança do trabalho, contribuindo para a 
orientação e conscientização da importância dessas ações prevencionistas.  

 
b) Tipo: 

Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto menor, melhor”. 
 
c) Fórmula de Cálculo: 

Relação entre os dias de afastamento de acidentes típicos com afastamento x 1.000.000 e 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 e 
utilizado pela área de Segurança do Trabalho. 

 
e) Área Responsável pelo Cálculo e/ou Medição: 

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

 
f) Resultado do Indicador no Exercício: 617 

Indicador com resultado acima do limite estabelecido para o período (limite de 154).  
 
g) Descrição das Disfunções Estruturais ou Situacionais que Impactaram o Resultado Obtido neste 

Indicador:  
O valor deste indicador ultrapassou o valor limite estabelecido em virtude do acidente fatal, de 
trânsito, ocorrido com um empregado da Chesf ao se deslocar de uma instalação para outra da 
empresa para realizar suas atividades. 
 

h) Descrição das Principais Medidas Implementadas e/ou a Implementar para Tratar as Causas de 
Insucesso e seus Responsáveis:  
Foi realizada a análise do acidente de trânsito que vitimou o empregado da Chesf e foram  
estabelecidos procedimentos internos de prevenção, tais como sensibilização e orientação a 
gestores e empregados por meio de palestras e treinamentos que buscam o aumento da 
segurança dos empregados nesse tipo de situação.  

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

 
 



 

a) Utilidade: 
Subsidiar o acompanhamento da saúde dos empregados a partir da realização dos exames 
médicos periódicos, conforme as diversas especificidades das funções desempenhadas.

 
b) Tipo: 

Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto maior, melhor”.
 
c) Fórmula de cálculo: 

Relação percentual entre a quantidade de exames médicos periódicos concluídos no ano e o 
total de empregados da Empresa, subtraindo

 
d) Método de aferição: 

Controle da realização dos exames médicos periódicos pelo sistema RHSin 
Medicina do Trabalho. 

 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição:

Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Departam
Segurança do Trabalho/Divisão de Saúde e Bem

 
f) Resultado do indicador no exercício: 98,66%

Indicador com resultado bastante satisfatório, superando a meta empresarial (98%).
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador:  
Não se aplica. 

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

insucesso e seus responsáveis: 
Não se aplica. 

 
 
6.1.7.7 Índice de Absenteísmo 
 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos 

1,89 1,88

2008 2009

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO
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Subsidiar o acompanhamento da saúde dos empregados a partir da realização dos exames 
médicos periódicos, conforme as diversas especificidades das funções desempenhadas.

Eficácia, sendo o resultado do indicador “quanto maior, melhor”. 

Relação percentual entre a quantidade de exames médicos periódicos concluídos no ano e o 
total de empregados da Empresa, subtraindo-se os admitidos há menos de u

Controle da realização dos exames médicos periódicos pelo sistema RHSin 

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 
Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Departam
Segurança do Trabalho/Divisão de Saúde e Bem-Estar no Trabalho. 

f) Resultado do indicador no exercício: 98,66% 
Indicador com resultado bastante satisfatório, superando a meta empresarial (98%).

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

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso e seus responsáveis:  

.7 Índice de Absenteísmo  

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin 

1,97

1,7

2,8

2010 2011 2012

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO

Subsidiar o acompanhamento da saúde dos empregados a partir da realização dos exames 
médicos periódicos, conforme as diversas especificidades das funções desempenhadas. 

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

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

Diretoria Administrativa/Superintendência de Recursos Humanos/Departamento de Saúde e 

Indicador com resultado bastante satisfatório, superando a meta empresarial (98%). 

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

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
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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 Integrado de Recursos Humanos - 
RHSin – Módulo de Administração de Pessoal. 

 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: 

Diretoria Administrativa/ Superintendência de Recursos Humanos/ Divisão de Registro e 
Controle de Pessoal. 

 
f) Resultado do indicador no exercício: 2,80 

Indicador com resultado acima 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: 
Em 2012, foi realizada uma revisão nos tipos de ocorrências de absenteísmo, tendo sido 
incluídos e excluídos alguns códigos de afastamentos, seguindo as práticas da Sextante Brasil e, 
com isso, elevando o indicador. Abaixo, apresentamos os principais tipos de ocorrências que 
contribuíram para esse índice: 
1. Licença Médica - 59,15 % 
2. Tratamento Médico/Fisioterápico - 18,18 % 
3. Licença Eleitoral - 4,96 % 
4. Licença para Acompanhamento Int. Hospitalar - 4,41 % 
5. Falta não Abonada - 3,16 % 
6. Convocação Justiça - 2,27 % 
7. Outros - 7,87% 

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

insucesso e seus responsáveis:  
Seguem algumas medidas a implementar: 
1. Atendimento personalizado aos empregados mais faltosos; 
2. Identificação das principais patologias que impactam o Absenteísmo-doença, definindo 

ações preventivas e corretivas; 
3. Realização ações socioeducativas com os gestores das áreas críticas; 
4. Aprimoramento das políticas praticadas na Chesf de promoção de saúde e qualidade de 
vida; 
5. Sensibilização dos empregados em todos os níveis acerca dos impactos econômicos e 

financeiros do Absenteísmo-doença para a Chesf; 
6. Disponibilização de informações gerenciais sobre absenteísmo para os gestores da 

Companhia. 
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6.1.7.8 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. 

 
c) Fórmula de cálculo: 

O índice de rotatividade de pessoal é medido pela soma de empregados admitidos e desligados 
(na Empresa) no período, dividido por 2 e este resultado dividido pelo efetivo médio de pessoal 
do período. 

 
d) Método de aferição: 

Contabilização do quantitativo de empregados admitidos, desligados e efetivo médio no 
período. Dados extraídos do Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin. 

 
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: 0,64% 

Indicador com resultado satisfatório. 
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 

indicador: 

2,86

3,18

2,47

7,16

0,64
0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011 2012

Índice de Rotatividade de Pessoal                         
Periodo 2008 - 2012
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O índice de turnover apresentado de 0,64% difere significativamente do aferido no ano 
anterior, que foi de 7,16%, resultado, principalmente, do desligamento da maioria dos 
empregados que aderiram ao Plano de Desligamento Voluntário Programado 2009-2011 e da 
admissão de novos empregados do Concurso Público 2007. 

 
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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6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 
6.2.1 Contrato de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva 

Quadro A.6.12 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 
Unidade Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

UG/Gestão: CNPJ: 33.541.368/001-16 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato Área Naturez

a 
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 P C 

2010 L O CTNE012010144000 105571690001-09 1/7/2010 30/6/2013 - 6 - 0 - 0 - 0 P 

2011 V O CTNE012011445000 118668010001-50 28/9/2011 2/5/2013 - 18 - 6 - 0 - 0 A 

2011 V O CTNE012011278000 56549190001-12 1/8/2011 1/2/2013 - 4 - 0 - 0 - 0 E 

2011 V O CTNE012011413000 80683070001-36 23/9/2011 23/3/2013 - 1 - 3 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE012012492000 107026840001-27 30/10/2012 30/4/2014 - 4 - 0 - 0 - 0 A 

2010 V O CTNI012010591000 107026840001-27 5/1/2011 1/1/2014 - 4 - 8 - 0 - 0 A 

2010 L O CTNE012010042000 91851790001-73 3/5/2010 2/5/2013 - 5 - 0 - 0 - 0 P 

2011 L O CTNE012010868000 105571690001-09 4/4/2011 4/4/2013 - 2 - 3 - 0 - 0 A 

2010 V O CTNE922010381000 124988610001-20 30/12/2010 22/12/2013 - 24 - 17 - 0 - 0 P 

2010 L O CTNE012010085000 44143940001-85 2/6/2010 6/6/2013 - 10 - 1 - 0 - 0 P 

2010 L O CTNE012010325000 68861190001-90 22/10/2010 2/3/2013 - 17 - 4 - 0 - 0 E 

2011 L O CTNE012011243000 105571690001-09 13/7/2011 13/7/2013 - 8 - 0 - 0 - 0 E 

2011 L O CTNE922011028000 89592660001-78 15/7/2011 27/4/2013 - 31 - 2 - 1 - 0 E 

2010 L O CTNE012010352000 89592660001-78 23/11/2010 21/11/2012 - 22 - 2 - 0 - 2 E 

2011 L O CTNE032011201000 105571690001-09 1/8/2011 9/8/2013 - 0 - 2 - 0 - 0 A 

2011 L O CTNE922011010000 89359320001-38 16/5/2011 1/8/2013 - 17 - 6 - 0 - 2 A 

2009 V O CTNE032009079000 163304090001-06 6/7/2009 8/3/2013 - 4 - 5 - 0 - 0 P 

2010 V O CTNE032010208000 44588790001-70 9/11/2010 10/3/2013 - 2 - 2 - 0 - 0 A 

2012 L O ASNE922012379000 147108870001-16 1/10/2012 1/10/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 A 
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2009 L O CTNI012009014000 68861190001-90 18/8/2009 17/8/2013 - 10 - 0 - 0 - 0 E 

2008 V O CTNE922008186000 59378390001-74 4/7/2008 4/7/2013 - 1 - 3 - 0 - 0 P 

2009 V O CTNE922009413000 21418230001-62 7/12/2009 4/12/2014 - 17 - 13 - 0 - 0 P 

2011 V O CTNE922010348000 55542200001-80 1/4/2011 1/10/2013 - 5 - 27 - 0 - 0 A 

2011 V O CTNE922011039000 95436830001-06 22/6/2011 22/6/2013 - 1 - 7 - 0 - 0 A 

2009 V O CTNE922009084000 18738150001-48 20/7/2009 20/7/2014 - 13 - 11 - 0 - 0 P 

2009 L O ASNE092009049000 632329610001-41 1/4/2009 31/3/2013 - 2 - 0 - 0 - 0 P 

2012 L O ASNE092012393000 143463130001-00 22/8/2012 5/11/2012 - 1 - 0 - 0 - 0 E 

2012 L O ASNE092012662000 55084860001-97 26/12/2012 24/2/2013 - 3 - 1 - 0 - 0 A 

2012 L O CTNE092011500000 44143940001-85 1/3/2012 1/3/2013 - 3 - 0 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE092012270000 94567550001-70 5/8/2012 5/8/2013 - 2 - 18 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE092012429000 93866640002-96 24/9/2012 21/7/2013 - 0 - 24 - 0 - 0 A 

2012 L O CTNE092012458000 143463130001-00 6/11/2012 19/10/2013 - 9 - 3 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNI092012426000 93866640002-96 24/9/2012 21/7/2013 - 0 - 24 - 0 - 0 A 

2008 V O ASNE082008032000 94514280001-25 1/5/2008 30/4/2013 - 0 - 4 - 0 - 0 P 

2008 V O CTNE082008106000 869605980001-86 1/7/2008 30/6/2013 - 8 - 0 - 0 - 0 P 

2010 V O CTNE082010124000 62638490001-34 1/10/2010 30/9/2013 - 6 - 2 - 0 - 0 P 

2010 V O CTNE082010128000 869605980001-86 1/10/2010 30/9/2013 - 20 - 0 - 0 - 0 P 

2010 V O CTNE082010208000 59378390001-74 1/12/2010 30/11/2013 - 4 - 0 - 0 - 0 P 

2011 V O CTNE082011153000 869605980001-86 1/11/2011 31/10/2013 - 8 - 12 - 0 - 0 P 

2011 V O CTNE082011157000 869605980001-86 1/11/2011 31/10/2013 - 12 - 6 - 0 - 0 P 

2008 L O ASNE082008049000 38078850001-23 9/5/2008 8/5/2013 - 1 - 1 - 0 - 0 P 

2008 L O ASNE082008078000 86663100001-51 2/6/2008 1/6/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 P 

2008 L O CTNE082008255000 235859790001-02 1/10/2008 30/9/2013 - 12 - 0 - 0 - 0 P 

2011 L O CTNE082010212000 38078850001-23 1/4/2011 31/3/2013 - 14 - 8 - 0 - 0 P 

2011 L O CTNE082011178000 235859790001-02 2/1/2012 1/1/2014 - 6 - 0 - 0 - 0 P 

2012 L O CTNE922011435000 120706420001-46 2/4/2012 2/4/2014 - 31 - 14 - 0 - 1 A 

2008 L O CTNE122008108000 68861190001-90 1/12/2008 1/3/2013 - 12 - 0 - 0 - 0 E 

2010 L O CTNE122010006000 68551750001-67 28/10/2010 3/3/2014 - 15 - 0 - 0 - 0 P 

2012 L O CTNE122012035000 105571690001-09 20/8/2012 20/8/2013 - 10 - 10 - 0 - 0 A 
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2010 V O CTNE122009182000 120660150001-31 25/3/2010 25/3/2014 - 4 - 0 - 0 - 0 P 

2011 V O CTNE122011034000 106748190001-98 3/5/2011 3/5/2013 - 6 - 2 - 0 - 0 A 

2010 V O CTNI922010124000 120660150001-31 26/9/2010 26/9/2014 - 27 - 22 - 4 - 0 P 

2012 L O CTNE122011177000 129397620001-37 16/4/2012 16/8/2013 - 10 - 1 - 1 - 0 A 

2007 L O ASNE122007275000 68861190001-90 24/1/2008 24/1/2013 - 0 - 0 - 0 - 0 E 

2008 L O CTNE012008844000 44143940001-85 2/2/2009 3/2/2013 - 2 - 1 - 0 - 1 P 

2010 L O CTNE012010350000 44143940001-85 23/9/2010 22/9/2014 - 1 - 1 - 0 - 0 P 

2012 L O CTNE012011867000 44143940001-85 18/3/2012 18/3/2014 - 9 - 3 - 0 - 0 A 

2008 L O CTNE010007215000 4002470001-03 1/7/2008 30/6/2013 - 5 - 2 - 0 - 0 P 

2010 L O CTNE012010575000 120706420001-46 8/11/2010 25/6/2013 - 33 - 7 - 0 - 0 P 

2012 L O CTNE032012190000 105571690001-09 1/10/2012 21/9/2014 - 5 - 1 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE010011009000 420350970001-18 26/1/2012 19/7/2013 - 3 - 1 - 0 - 0 A 

2012 L O CTNE022012075000 120354970001-62 6/8/2012 6/8/2014 - 6 - 2 - 0 - 0 A 

2010 L O CTNE922009157000 4002470001-03 1/3/2010 28/2/2014 - 50 - 9 - 0 - 0 P 

2010 L O CTNE022009115000 27940490001-99 3/5/2010 2/5/2014 - 2 - 0 - 0 - 0 P 

2010 L O CTNE922010398000 80920160001-83 16/12/2010 15/12/2014 - 17 - 0 - 0 - 0 P 

2011 L O CTNE922010563000 343110190001-70 1/8/2011 1/8/2013 - 85 - 5 - 0 - 8 A 

2012 L O CTNE922011487000 105571690001-09 2/4/2012 2/4/2014 - 3 - 5 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE922012146000 49449750001-29 1/12/2012 1/12/2014 - 17 - 9 - 0 - 0 A 

2012 V 
O 

CTNE922012452000 81659460001-10 19/12/2012 19/6/2015 
- 

0 
- 

14
7 

- 
0 

- 
0 A 

2011 L O CTNE922010416000 241269480001-56 20/1/2011 20/1/2013 - 38 - 15 - 0 - 3 A 

2012 L O CTNE922011521000 120706420001-46 19/10/2012 19/10/2014 - 32 - 20 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE012012448000 20815740001-67 9/11/2012 9/11/2013 - 0 - 8 - 0 - 0 A 

2008 L O CTNE022008053000 87941710001-41 20/7/2008 30/6/2013 - 12 - 0 - 0 - 0 P 

2010 L O CTNE022009114000 87941710001-41 8/4/2010 18/3/2014 - 2 - 0 - 0 - 0 P 

2010 L O CTNE022009162000 80920160001-83 8/2/2010 8/2/2014 - 16 - 1 - 0 - 0 P 

2011 L O CTNE022011057000 68861190001-90 15/8/2011 31/12/2012 - 1 - 1 - 0 - 0 E 

2012 V O CTNE012012326000 80683070001-36 20/11/2012 20/11/2013 - 4 - 0 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE012012558000 36139410001-99 15/12/2012 15/6/2014 - 0 - 4 - 0 - 0 A 

2012 L O CTNE022012057000 120354970001-62 3/9/2012 3/9/2014 - 0 - 2 - 0 - 0 A 
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2012 L O CTNE022012114000 143463130001-00 7/11/2012 1/5/2014 - 7 - 5 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNI012012401000 136841090001-37 1/12/2012 1/12/2013 - 7 - 5 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE012012491000 136841090001-37 7/10/2012 7/10/2013 - 8 - 8 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE922012274000 107026840001-27 10/9/2012 10/3/2014 - 20 - 20 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNI012012400000 136841090001-37 17/9/2012 17/9/2013 - 3 - 1 - 0 - 0 A 

2012 L O ASNE102011006000 6475060001-97 9/4/2012 9/4/2014 - 1 - 0 - 0 - 0 A 

2008 L O ASNE022008177000 4002470001-03 15/12/2008 5/12/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 P 

2012 L O ASNE022012160000 143463130001-00 4/10/2012 2/1/2013 - 2 - 0 - 0 - 0 A 

2009 L O CTNE022009120000 87941710001-41 16/11/2009 17/11/2013 - 10 - 0 - 0 - 1 P 

2010 L O CTNE022010039000 35761570001-58 7/1/2011 6/1/2013 - 5 - 0 - 0 - 0 A 

2012 L O CTNE922012023000 52554520001-38 1/6/2012 1/6/2014 - 6 - 12 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNE922012124000 51654680001-50 29/10/2012 29/10/2013 - 13 - 11 - 0 - 0 A 

2008 L O ASNE022008116000 87941710001-41 18/8/2008 17/8/2013 - 2 - 0 - 0 - 0 P 

2008 L O ASNE022008176000 87941710001-41 10/12/2008 19/11/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 P 

2010 L O CTNE022009319000 68861190001-90 22/6/2010 22/6/2014 - 8 - 0 - 0 - 0 E 

2011 V 
O 

CTNE922010318000 968233980001-35 7/8/2011 7/8/2013 
- 

6 
- 

11
4 

- 
0 

- 
0 A 

2012 V O CTNI012012232000 107026840001-27 14/7/2012 5/1/2014 - 0 - 4 - 0 - 0 A 

2012 V O CTNI012012262000 107026840001-27 26/9/2012 20/3/2014 - 0 - 3 - 1 - 0 A 

2012 L O CTNE010011052000 632230930001-33 23/3/2012 22/3/2013 - 14 - 0 - 0 - 0 A 

2012 L O CTNE922011761000 68861190001-90 3/9/2012 3/9/2014 - 16 - 1 - 0 - 2 E 
Observações: Não foi possível identificar a escolaridades do 4 prestadores de serviços do contrato ASNE12200727500 em virtude de processo de rescisão ocorrindo antes a coleta dos dados 

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 939199, 9319730, 9319745, 9319795, com complementação respondida pelos administradores dos contratos, em questionário. 

 
6.2.4 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 
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Quadro A.6.13 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 
Unidade Contratante 

Nome: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

UG/Gestão: CNPJ: 33.541.368/001-16 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza Identificação do 
Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das 

Atividades 
Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S Analfabetos 

Início Fim P C P C P C P C 

2007 2 O CTNE012007772000 90691220001-09 12/12/2007 10/12/2012 - 0 - 1 - 0 - 0 E 

2008 2 O CTNE012008533000 49805890001-92 14/1/2009 18/1/2014 - 5 - 0 - 0 - 0 P 

2010 2 O CTNE012010213000 12362790001-70 1/6/2010 13/6/2013 - 0 - 5 - 0 - 0 P 

2010 2 O CTNE012010298000 49805890001-92 2/12/2010 5/12/2014 - 1 - 0 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNE012011081000 18768000001-33 4/7/2011 23/12/2013 - 1 - 4 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNE012011242000 43075140001-45 4/7/2011 21/12/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNE012011380000 90691220001-09 17/9/2011 16/9/2013 - 0 - 11 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNE012011414000 18768000001-33 9/9/2011 8/9/2013 - 0 - 2 - 0 - 0 E 

2011 9 O CTNE012011366000 120354970001-62 22/9/2011 20/2/2013 - 11 - 0 - 0 - 0 A 

2011 9 O CTNE010010067000 89592660001-78 23/5/2011 22/5/2013 - 9 - 0 - 0 - 1 E 

2009 9 O CTNE012009257000 4002470001-03 1/9/2009 31/8/2013 - 22 - 9 - 0 - 3 P 

2010 6 O CTNE012010613000 60843020001-71 6/12/2010 5/12/2012 - 0 - 0 - 2 - 0 P 

2009 4 O ASNE012009071000 87941710001-41 1/6/2009 22/12/2013 - 2 - 0 - 0 - 0 P 

2012 2 O CTNE010011031000 18768000001-33 25/1/2012 25/1/2014 - 5 - 0 - 0 - 0 P 

2010 9 O CTNE032010244000 56835090001-08 18/8/2010 4/1/2013 - 0 - 5 - 0 - 0 A 

2011 9 O CTNE032011152000 60771210001-18 1/8/2011 21/7/2013 - 0 - 4 - 0 - 0 A 

2010 2 O CTNE922008548000 21837440001-14 8/3/2010 25/12/2014 - 1 - 4 - 0 - 0 P 

2009 2 O CTNE922009322000 86032380001-13 5/1/2010 30/6/2013 - 6 - 0 - 0 - 0 P 

2010 2 O CTNE032010261000 76540410001-40 3/1/2010 31/1/2013 - 0 - 3 - 0 - 0 A 

2007 2 O CTNI012007119000 21837440001-14 29/6/2007 17/12/2012 - 2 - 3 - 0 - 0 E 

2009 2 O CTNI012009682000 89592660001-78 1/1/2010 31/12/2012 - 4 - 1 - 0 - 0 E 
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2010 2 O CTNI012010343000 58922440001-40 24/9/2010 21/12/2012 - 4 - 1 - 0 - 0 E 

2010 8 O CTNE922010161100 21106500001-15 19/8/2010 18/8/2013 - 7 - 0 - 0 - 0 P 

2010 8 O CTNE922010349000 9769140001-92 2/12/2010 1/12/2014 - 6 - 0 - 0 - 0 P 

2009 9 O CTNE922009012000 411161380001-38 15/5/2009 15/5/2013 - 3 - 3 - 0 - 1 P 

2011 1 O CTNE922011141000 420350970002-07 1/9/2011 21/8/2013 - 0 - 4 - 0 - 0 A 

2011 12 O ASNE922011276000 104228510001-86 3/10/2011 2/10/2013 - 0 - 1 - 0 - 0 A 

2010 9 O CTNE922010161000 21106500001-15 17/8/2010 16/4/2013 - 11 - 1 - 1 - 0 P 

2007 6 O CTNE922007488000 63513960001-06 15/1/2008 16/1/2013 - 1 - 4 - 0 - 0 P 

2009 9 O CTNE922009351000 35761570001-58 16/10/2009 15/10/2013 - 0 - 7 - 0 - 0 P 

2011 12 O CTNE922011112000 93012990001-99 30/5/2011 30/5/2013 - 3 - 1 - 0 - 0 A 

2009 8 O CTNE922009011000 58305210001-90 10/8/2009 10/12/2012 - 2 - 1 - 0 - 0 E 

2010 9 O CTNI922010042000 78267910001-52 13/12/2010 13/4/2013 - 10 - 5 - 0 - 0 P 

2011 12 O CTNE922011017000 112220080001-19 21/3/2011 21/3/2013 - 0 - 3 - 0 - 0 A 

2011 12 O CTNE922011151000 30538580001-02 13/9/2011 13/9/2013 - 0 - 13 - 4 - 0 A 

2011 12 O CTNE922011127000 34540490001-02 1/9/2011 21/8/2013 - 0 - 2 - 1 - 0 A 

2009 5 O CTNE922009408000 70825320001-64 1/3/2010 1/3/2014 - 0 - 7 - 2 - 0 P 

2012 2 O ASNE092012391000 123366430001-90 12/9/2012 4/1/2013 - 3 - 0 - 0 - 0 A 

2012 2 O ASNE092012416000 120354970001-62 9/9/2012 1/1/2013 - 2 - 0 - 0 - 0 A 

2012 2 O ASNE092012417000 120354970001-62 14/9/2012 6/1/2013 - 2 - 0 - 0 - 0 A 

2012 2 O ASNI092012415000 82793990001-01 19/9/2012 12/1/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 A 

2011 2 O CTNE092011004000 82793990001-01 18/4/2011 17/4/2013 - 3 - 0 - 0 - 0 A 

2011 2 O CTNE092011007000 90691220001-09 16/5/2011 5/5/2013 - 6 - 0 - 0 - 0 P 

2012 2 O CTNE092012548000 153546790001-94 7/12/2012 7/12/2013 - 3 - 0 - 0 - 0 A 

2011 2 O CTNI092011387000 70115180001-70 24/10/2011 23/10/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 P 

2012 2 O ASNE092012424000 123366430001-90 13/9/2012 12/2/2013 - 0 - 4 - 0 - 0 P 

2012 12 O CTNE092012001000 135313030001-82 14/3/2012 14/3/2014 - 0 - 3 - 0 - 0 A 

2012 8 O ASNE092012154000 111905550001-60 5/7/2012 5/7/2013 - 0 - 1 - 0 - 0 A 

2010 9 O CTNE092010257100 114715470001-91 18/10/2010 17/10/2013 - 0 - 3 - 0 - 0 P 

2012 9 O ASNE092012661000 87941710001-41 26/12/2012 25/2/2013 - 3 - 0 - 0 - 1 A 

2012 9 O ASNE092012544000 55084860001-97 1/11/2012 5/11/2013 - 3 - 0 - 0 - 0 A 
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2012 9 O ASNE092012585000 55084860001-97 3/12/2012 4/12/2013 - 3 - 0 - 0 - 0 A 

2011 5 O ASNE082011006000 79816910001-09 20/5/2011 19/5/2013 - 0 - 1 - 0 - 0 A 

2011 7 O CTNE082011214000 35919370001-77 1/12/2011 30/11/2013 - 0 - 5 - 2 - 0 A 

2012 9 O CTNE082011369000 38098590001-34 16/4/2012 16/10/2013 - 17 - 6 - 0 - 0 A 

2012 9 O CTNE082012116000 1257330001-52 1/11/2012 1/11/2013 - 2 - 2 - 0 - 0 A 

2010 2 O CTNE082010100000 42396910001-31 16/9/2010 15/9/2014 - 1 - 1 - 0 - 0 P 

2010 2 O CTNE082010181000 87381510001-53 3/1/2011 2/1/2015 - 0 - 1 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNE082010245000 123366430001-90 1/5/2011 30/4/2013 - 7 - 6 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNI082011071000 69331610001-14 13/7/2011 2/7/2013 - 1 - 4 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNI082011089000 87381510001-53 1/12/2011 30/11/2013 - 1 - 1 - 0 - 0 P 

2012 4 O CTNE082011268000 632329610001-41 2/4/2012 2/4/2014 - 2 - 0 - 0 - 0 A 

2012 8 O CTNI922012273000 41226550001-93 22/10/2012 22/8/2014 - 0 - 5 - 0 - 0 A 

2007 9 O CTNE122007130000 71117450001-77 10/9/2007 10/3/2013 - 5 - 0 - 0 - 0 P 

2009 9 O CTNE122008237000 24097750001-40 12/8/2009 12/2/2013 - 10 - 0 - 0 - 0 P 

2009 9 O CTNE122008237100 24097750001-40 12/8/2009 12/2/2013 - 10 - 0 - 0 - 0 P 

2010 9 O CTNE122010122000 4002470001-03 14/9/2010 14/9/2014 - 15 - 0 - 0 - 0 P 

2012 8 O CTNE122012027000 71259420001-45 10/9/2007 27/8/2013 - 15 - 0 - 0 - 0 A 

2012 2 O ASNE122012152000 4378100001-00 11/11/2012 16/8/2013 - 0 - 2 - 0 - 0 A 

2011 2 O CTNE122010238100 123366430001-90 4/5/2011 4/5/2013 - 0 - 1 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNE122010238200 87381510001-53 4/5/2011 4/5/2013 - 1 - 1 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNE122010238300 120706420001-46 25/4/2011 25/4/2013 - 0 - 1 - 1 - 0 P 

2011 2 O CTNE122010238400 93736000001-70 21/4/2011 21/4/2013 - 0 - 1 - 0 - 0 P 

2011 2 O CTNE122011016000 93736000001-70 8/6/2011 8/5/2013 - 0 - 1 - 0 - 0 P 

2012 9 O CTNE122012015000 71259420001-45 29/8/2012 29/8/2013 - 8 - 3 - 0 - 0 A 

2010 9 O CTNI922009283000 289860016-94 9/6/2010 26/7/2013 - 0 - 4 - 1 - 0 P 

2009 9 O CTNE012009008000 4002470001-03 25/5/2009 24/5/2013 - 9 - 1 - 0 - 1 P 

2011 5 O CTNE012011368000 120354970001-62 12/9/2011 11/9/2013 - 0 - 3 - 0 - 0 A 

2011 5 O CTNE012011431000 120354970001-62 19/9/2011 18/9/2013 - 0 - 2 - 0 - 0 A 

2011 5 O CTNE012011990000 29204930001-03 4/1/2012 12/1/2014 - 5 - 4 - 0 - 0 A 

2011 9 O CTNE012011354000 632329610001-41 4/1/2012 3/1/2014 - 10 - 0 - 0 - 0 A 
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2012 9 O CTNE012011725000 89592660001-78 12/6/2012 12/2/2014 - 11 - 6 - 0 - 2 A 

2012 9 O CTNE012012079000 49218570001-03 9/7/2012 9/7/2013 - 7 - 5 - 0 - 0 A 

2012 9 O CTNE012012080000 411161380001-38 15/10/2012 15/10/2013 - 12 - 0 - 0 - 0 A 

2012 8 O CTNE032012303000 71670800001-13 29/10/2012 17/1/2015 - 0 - 7 - 0 - 0 A 

2010 9 O ASNE032009632000 24918210001-01 8/2/2010 7/2/2013 - 0 - 1 - 0 - 0 A 

2010 9 O ASNE032010207000 87388670001-50 1/9/2010 31/12/2012 - 3 - 2 - 0 - 0 E 

2012 9 O ASNI032012183000 36709530001-55 19/11/2012 17/2/2013 - 12 - 0 - 0 - 0 A 

2011 9 O CTNE032011375000 341751250001-74 19/12/2011 26/2/2013 - 12 - 1 - 0 - 0 P 

2011 9 O CTNE032011377000 35126460001-46 10/2/2012 9/2/2013 - 7 - 3 - 0 - 0 A 

2012 9 O CTNE032011467000 71259420001-45 1/3/2012 25/1/2013 - 14 - 1 - 0 - 0 P 

2012 8 O CTNE922011528000 80676140001-00 2/2/2012 1/2/2014 - 0 - 10 - 0 - 0 A 

2012 2 O ASNE922012443000 698941780001-20 20/8/2012 2/5/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 P 

2012 12 O CTNE010011038000 120354970001-62 3/7/2012 3/7/2014 - 6 - 4 - 1 - 0 A 

2011 2 O CTNE012011811000 49805890001-92 23/1/2012 23/1/2014 - 1 - 0 - 0 - 0 A 

2011 9 O CTNE032011349000 76540410001-40 12/12/2011 11/12/2013 - 5 - 1 - 0 - 0 A 

2011 9 O CTNE032011358000 76540410001-40 8/12/2011 7/12/2013 - 1 - 1 - 0 - 0 A 

2011 2 O CTNE922011133000 46899710001-41 1/11/2011 1/11/2013 - 8 - 4 - 0 - 0 A 

2012 5 O CTNE922012290000 70825320001-64 10/9/2012 10/9/2014 - 1 - 3 - 0 - 0 A 

2010 2 O CTNI922010045100 89797820001-64 5/8/2010 3/8/2014 - 23 - 8 - 0 - 0 P 

2012 12 O ASNE032011549000 89359320001-38 8/3/2012 26/2/2014 - 0 - 1 - 0 - 0 A 

2010 2 O CTNE922010143000 90691220001-09 1/10/2010 24/12/2013 - 0 - 4 - 0 - 0 P 

2012 12 O CTNI922012294000 143463130001-00 20/9/2012 20/9/2014 - 0 - 1 - 1 - 0 A 

2012 9 O CTNI022011311000 133847050001-00 24/10/2012 21/2/2013 - 7 - 2 - 0 - 0 A 

2012 9 O CTNE032012154000 88720240001-42 11/9/2012 1/9/2014 - 1 - 6 - 0 - 0 A 

2012 8 O CTNE922011533000 576235550001-07 1/3/2012 1/3/2014 - 1 - 3 - 0 - 0 A 

2012 9 O ASNE012012474000 143463130001-00 3/9/2012 2/12/2012 - 2 - 0 - 0 - 0 E 

2008 3 O CTNE922008506000 25277380001-37 2/2/2009 1/2/2013 - 0 - 0 - 1 - 0 P 

2012 9 O ASNE922011549000 54411270001-60 2/5/2012 2/5/2014 - 0 - 2 - 0 - 0 A 

2012 8 O ASNE922012157000 699713560001-79 2/5/2012 2/5/2013 - 1 - 0 - 0 - 0 A 

2012 12 O ASNI922012330000 68861190001-90 25/6/2012 24/1/2013 - 0 - 1 - 0 - 0 E 
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2012 6 O CTNE032012144000 338571290001-70 5/7/2012 25/6/2014 - 0 - 1 - 0 - 0 A 

2012 2 O CTNE032012508000 4373110001-12 16/12/2012 14/6/2013 - 11 - 4 - 0 - 0 A 

2010 2 O CTNI922010045000 4373110001-12 3/11/2010 1/11/2014 - 0 - 8 - 0 - 0 P 

2011 12 O ASNE022010295000 93012990001-99 14/2/2011 3/2/2015 - 1 - 0 - 0 - 0 P 

2012 12 O ASNE022012108000 143463130001-00 1/10/2012 21/9/2014 - 1 - 0 - 0 - 0 A 

2012 9 O CTNE922011383000 85978370001-71 6/3/2012 6/3/2014 - 5 - 12 - 0 - 0 A 

2012 9 O CTNI022012089000 131919130001-84 23/8/2012 31/1/2013 - 0 - 4 - 0 - 0 P 

2010 4 O CTNE922010040000 71771900001-66 2/6/2010 2/6/2014 - 14 - 0 - 0 - 0 P 

2012 9 O CTNE922012070000 71259420001-45 3/9/2012 3/9/2014 - 26 - 2 - 0 - 2 A 

2012 12 O CTNE032012230000 104143500001-58 9/10/2012 15/10/2014 - 0 - 7 - 1 - 0 A 

2011 9 O CTNE922011194000 16979230001-07 2/9/2011 2/9/2015 - 0 - 4 - 1 - 0 A 

2011 9 O CTNE922010527000 264780160001-06 27/6/2011 27/6/2013 - 4 - 0 - 1 - 0 A 

2012 9 O CTNE922011500000 25503020001-69 30/3/2012 30/3/2016 - 0 - 4 - 1 - 0 A 

2010 12 O ASNE922010056000 68861190001-90 2/8/2010 1/8/2013 - 0 - 2 - 0 - 0 E 

2012 4 O CTNE010011049000 129397620001-37 8/2/2012 7/2/2013 - 9 - 5 - 0 - 0 P 

2010 9 O CTNE012010349000 120706420001-46 26/1/2011 25/1/2014 - 10 - 0 - 0 - 0 P 

2012 4 O CTNE012012272000 120354970001-62 27/8/2012 27/8/2013 - 2 - 0 - 0 - 0 A 

2012 4 O CTNE032012160000 76540410001-40 16/7/2012 6/7/2014 - 2 - 0 - 0 - 0 A 

2009 12 O CTNE922009316000 68861190001-90 1/10/2009 1/10/2013 - 0 - 8 - 0 - 0 E 

2010 2 O CTNE922010052000 89592660001-78 15/10/2010 1/1/2013 - 4 - 11 - 0 - 0 E 

2012 9 O CTNE922011232000 68861190001-90 27/2/2012 27/2/2013 - 45 - 0 - 0 - 4 E 

2009 12 O CTNE922009132000 105132200001-72 4/1/2010 4/1/2014 - 0 - 11 - 6 - 0 P 

2009 3 O CTNE922009369000 13870400001-09 2/10/2009 1/10/2013 - 0 - 0 - 1 - 0 P 

2009 8 O CTNE922008525000 408732340001-68 2/2/2009 2/2/2013 - 0 - 15 - 4 - 0 P 

2012 12 O CTNE922007520000 68861190001-90 3/12/2007 2/12/2012 - 0 - 0 - 0 - 0 E 

2011 12 O CTNE082011110000 68861190001-90 31/10/2013 1/11/2011 - 0 - 0 - 0 - 0 E 

2007 9 O CTNE012007786000 68861190001-90 17/12/2007 16/12/2012 - 0 - 0 - 0 - 0 E 
Observações: Não foi possível identificar a escolaridades dos: 18 prestadores de serviços do contrato CTNE922007520000,  8 prestadores de serviços do contrato CTNE082011110000 e dos 9 prestadores 
de serviços do contrato CTNE012007786000  em virtude de processo de rescisão ocorrindo antes a coleta dos dados 

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

Área: Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
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1.       Segurança; Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

2.       Transportes; Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

3.       Informática;   

4.       Copeiragem;   

5.       Recepção;   

6.       Reprografia;   

7.       Telecomunicações;   

8.       Manutenção de bens móvies   

9.       Manutenção de bens imóveis   

10.    Brigadistas   

11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes   

12.    Outras   

Fonte: Levantamento de dados primários por meio de relatórios do GEF nº 939199, 9319730, 9319745, 9319795, com complementação respondida pelos administradores dos contratos, em questionário. 
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6.2.5 Composição do Quadro de Estagiários 
 

Quadro A.6.14 - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes 

Despesa no 
exercício 

1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 0 129 129 123 
                    

833.313,88  

1.1    Área Fim 0 84 83 78 542.653,99 

1.2    Área Meio 0 45 46 45 290.659,89 

2.      Nível Médio 0 73 70 15 
                    

303.756,17  

2.1           Área Fim 0 51 48 13 190.333,61 

2.2    Área Meio 0 22 22 2 113.422,56 

3.      Total (1+2) 0 202 199 138 
                 

1.137.070,05  

Fonte: Contratos de estágio realizados e Registros de Despesas efetuadas no Sistema de Consulta 
Gerencial do Orçamento 
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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
 
7.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros 
 
7.1.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Chesf 
 
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 
 

A atividade de transporte da CHESF é regida por 15 regulamentações normativas internas, 
sendo 01 Resolução e 14 Instruções que elencamos abaixo:  
• RN-06/2011 TR-04 – Política de Transporte Rodoviário da Companhia 
• IN-SG.03.006 – Acidente de Trânsito 
• IN-SG.03.007 – Controle de Utilização de Veículos 
• IN-SG.03.008 – Transporte para Pessoal de Turno 
• IN-SG.03.009 – Requisição de Transporte – Sistema Frota 
• IN-SG.03.010 – Identificação de Veículos da Frota 
• IN-SG.03.011 – Autorização para dirigir veículos da Frota Chesf e Adicional de Condução 

de Veículos 
• IN-SG.03.012 – Tipificação da Frota de Veículos Rodoviários 
• IN-SG.03.013 – Incorporação, Transferência e Exclusão de Veículos da Frota Própria da 

Companhia 
• IN-SG.03.014 – Manutenção de Veículos da Frota Própria da Companhia 
• IN-SG.03.015 – Utilização de veículo do empregados em deslocamentos a serviço 
• IN-SG.03.016 – Multas decorrentes de infração de trânsito 
• IN-SG.03.017 – Dossiê de veículo da frota própria 
• IN-SG.03.018 – Renovação da Frota de Veículos Rodoviários 
• IN-SG.03.019 – Abastecimento de Veículos da Frota Chesf 

 
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da Chesf 
 

 O Transporte na Chesf se caracteriza por ser uma área que propicia o suporte necessário para a 
execução das atividades de outras unidades organizacionais, sejam elas administrativas ou 
vinculadas à atividade-fim da Empresa. Por este auxílio, julgamos que a importância das 
soluções de transportes são relevantes para o resultado empresarial, principalmente, pelo fato 
de que há tarefas que não poderiam ser executadas sem a utilização de Guindastes, Linhas de 
Eixo, Plataformas Autopropelidas, Cavalos Mecânicos e etc.  
 
Além destes equipamentos destacamos também que possuímos veículos especiais, ambulâncias 
ou mesmo veículos básicos que também ajudam no dia a dia da Organização. 
 
 Outro aspecto importante a ser analisado, é que a Chesf é uma organização presente em vários 
Estados, logo existe a necessidade de permanente deslocamento por parte dos seus 
colaboradores, demandando assim soluções de Transporte para que possam realizar as suas 
atividades. 

 
 Com relação ao impacto, ressaltamos que as equipes de operação e manutenção do sistema 
elétrico, usam os veículos para se deslocarem até as instalações ou os locais que precisam ser 
reparados, da forma mais ágil possível. Caso o transporte não atue de forma satisfatória a 
penalidade financeira que a Chesf pode sofrer, chamada de parcela variável, poderá impactar de 



114 
 

maneira determinante no resultado econômico–financeiro da Companhia. Pelos motivos 
expostos acima, julgamos como importante e de alto impacto a utilização da Frota de Veículos. 
 

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da Chesf, discriminados por grupos, 
segundo a classificação que lhes seja dada pela Chesf (por exemplo, veículos de representação, 
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral 

  
A frota Chesf  é classificada de acordo com a tipificação estabelecida na IN-SG. 03.012, cujo o 
assunto é tipificação da frota de veículos rodoviários. Relacionamos, abaixo, o quadro com a 
descrição, finalidade e exemplos da tipificação definida pela Chesf. 

 

Código Descrição Transporte/Finalidade Exemplos 

LEVES MOTOCICLETAS     

L0 Motocicleta Funcionários em geral (individual). Yamaha XTZ 250 Lander 

LEVES AUTOMÓVEIS     

L1 Automóvel Hatch Funcionários em geral VW Gol, Fiat Palio e GM Corsa 

L2 Camioneta Station-wagon Equipe de manutenção, equipamento 
e instrumento, equipe de oficina e 
equipe de construção e montagem 

VW Parati, Fiat Palio Weekend e GM Meriva 

L3 Camioneta Furgão Fiat Doblò, Peugeot Partner e Renault Kangoo 

L4 Camioneta Picape VW Saveiro, Fiat Strada e GM Montana 

L5 Automóvel Sedan Diretoria, autoridades e visitantes GM Vectra Sedan, Honda Civic e Toyota 
Corolla 

L6 Camioneta Perua 

Equipes de operação de instalação e 
pessoal de turno, equipes de 

Almoxarifado (transporte de material 
leve) 

VW Kombi 

L7 Ambulância Simples Remoção Doentes e acidentados Fiat Doblô Ambulância 

LEVES REBOQUE     

R1 Reboque Leve 
Equipe de manutenção, equipamento 
e instrumento, equipe de supervisão 

da operação 
"Carrocinha" Chico City 

MÉDIOS COMERCIAIS LEVES     

M1 Utilitário Jipe 4x4 Equipes de inspeção de LT e equipes 
de topografia 

Land Rover Defender 90 e Troller 

M2 Utilitário Jipe Longo 4x4 Equipe de inspeção e manutenção de 
LT e equipes de topografia. Land Rover Defender 110 

M3 Caminhonete CD 4x4 

Equipe e material de manutenção de 
LT, equipe e material de manutenção 

e instalação de repetidora não 
localizada em SE 

Mitsubishi L200 GL 4x4, Ford Ranger CD 4x4, 
GM S10 CD 4x4 e Toyota Hilux CD 4x4 

M4 Caminhonete CD 4x2 

Equipe e material de manutenção de 
controle e proteção e supervisão, 

equipe e material de manutenção de 
SE  

Ford Ranger CD 4x2, GM S10 CD 4x2 e Toyota 
Hilux CD 4x2 

M5 Caminhonete CS 4x2 
Pequena equipe e material de 

manutenção, transporte de cargas e 
equipe de oficina 

Ford Ranger CS 4x2, GM S10 CS 4x2 e Toyota 
Hilux CS 4x2  

M6 Camioneta de Uso Misto Equipes de operação de instalação e 
pessoal de turno. 

Ford Transit e Fiat Ducato 

M7 Ambulância Semi-UTI Doentes e acidentados Fiat Ducato Ambulância 
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Código Descrição Transporte/Finalidade Exemplos 

PESADOS COMERCIAIS PESADOS     

P1 Caminhão Semileve CS 4x2 Pequena equipe e material de 
manutenção ou construção 

Ford F-350 CS, VW 5.140 Delivery, Iveco Daily 
55C16 e MB Sprinter 413 

P2 Caminhão Semileve CD 4x2  Ford F-350 CD e Iveco Daily 55C16 CD 

P3 Caminhão Leve 4x2 Transporte de cargas em geral Ford F-4000, VW 8.120 Worker e Iveco Daily 
70C16 

P4 Caminhão Leve 4x4 
Transporte de ferramentas e 

equipamentos de manutenção 
Ford F-4000 4x4 Baú LT e guincho elétrico de 

cabo 

P5 Caminhão Médio 4x2 Transporte de cargas em geral Ford Cargo 1517, VW  15.180 Worker, MB 
Atego 1418 e MB L-1318 

P6 Caminhão Semipesado Chassi 4x2 Transporte de cargas em geral 
Ford Cargo 1722, VW 17.250 Constellation, MB 

Atego 1725 e Volvo VM 4x2R 260 

P7 Caminhão Semipesado Chassi 4x4 Transporte de ferramentas e 
equipamentos de manutenção 

Ford Cargo 1722 4x4, VW 15.180 4x4 Worker e 
MB Atego 1725 4x4 

P8 Caminhão Semipesado Chassi 6x2 Transporte de cargas em geral 
Ford Cargo 2428, VW  24.220 Worker, MB 

Atego 2425 e MB L-1620 

P9 Caminhão Semipesado Chassi 6x4 Transporte de cargas em geral e 
instalação de equipamentos 

Ford Cargo 2628, MB 2423K e Volvo VM 6x4R 
260 

P10 Caminhão Semipesado Trator 4x2 Tracionar Semi-reboque ou Reboque VW 17.250 Constallation C. Trator e MB Atego 
1728 

P11 Caminhão Pesado Chassi 6x4 Transporte de cargas em geral e 
instalação de equipamentos 

VW 31.320 Constallation, MB Axor 2831 e 
Volvo VM 6x4R 310 

P12 Caminhão Pesado Trator 4x2 Tracionar Semi-reboque ou Reboque Ford Cargo 4532, VW 19.370 Constallation, MB 
Axor 2040 e MB LS 1634 

P13 Caminhão Pesado Trator 6x2  
VW 25.370 Constallation, MB Axor 2544, 

Scania G440 A 6x2 SZ e Volvo FH 440 6x2T 

P14 Caminhão Pesado Trator 6x4 
 

MB Axor 2644, Scania G470 LA 6x4 SZ e Volvo 
FH 480 6x4T 

PESADOS ÔNIBUS     

O1 Micro-ônibus Urbano Funcionários em geral   

O2 Micro-ônibus Rodoviário 
 

  

O3 Ônibus Urbano    

O4 Ônibus Rodoviário    

PESADOS IMPLEMENTOS     

S1 Semi-reboque Carga-seca 3E Transporte de cargas normal   

S2 
Semi-reboque Carrega-tudo 

Prancha Reta 2E Transporte de cargas indivisíveis   

S3 Semi-reboque Carrega-tudo 
Prancha Reta 3E 

Transporte de cargas indivisíveis   

S4 
Semi-reboque carrega-tudo 

Prancha Rebaixada 2E Transporte de cargas indivisíveis   

S5 Semi-reboque carrega-tudo 
Prancha Rebaixada 3E 

Transporte de cargas indivisíveis   

S6 Semi-reboque Tanque 3E Transporte de carga de óleo isolante   

S7 Semi-Reboque Linha-de-eixo 8E Transporte de cargas indivisíveis   

S8 Semi-Reboque Linha-de-eixo 12E Transporte de cargas indivisíveis   
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d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na 
letra “c” supra 

 

  PROPRIEDADE   

TIPICAÇÃO LOCADO PRÓPRIO Total geral 

EQ*  - 55 55 

L0  - 2.324 2.324 

L1 21.391 13.982 15.519 

L2 22.665 18.056 19.111 

L3 13.197 25.043 20.241 

L4 26.521 7.222 15.263 

L5 24.680 8.060 18.448 

L7 41.022 18.113 21.931 

M1  -  17.103 17.103 

M3 24.270 21.192 21.662 

M4  -  10.590 10.590 

M5 38.171 11.133 18.858 

M6 37.928 16.390 29.993 

O1 21.435 - 21.435 

O2 15.223 - 15.223 

P1 - 6.321 6.321 

P2 - 19.057 19.057 

P3 - 10.987 10.987 

P4 - 16.375 16.375 

P5 - 7.541 7.541 

P6 - 11.936 11.936 

P7 - 7.252 7.252 

P8 - 12.678 12.678 

P9 - 66.072 71.235 

P11 - 4.106 4.106 

P12 - 16.149 16.149 

P13 - 33.916 33.916 

P14 - 1.564 1.564 

Gen-Prop - - - 

LOC EVENT - - - 

Total geral 42.760 14.803 20.004 

A Média foi calculada dividindo-se o total de quilômetros 
percorridos em cada tipificação pela quantidade de veículos por 
tipificação. 

EQ*: Equipamento - o registro da utilização é feito em horas. 
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e) Idade média da frota, por grupo de veículos 

 

  

PROPRIEDADE 
  
  
  

Total 
QTD 

  
  

Total Idade 
Média 

  
  

  
LOCADO 

  
PRÓPRIO 

  

TIPIFICAÇÃO QTD  Idade 
Média QTD Idade 

Média 
 EQ  -  - 89 20,25 89 20,25 
 L0 -  -  13 5,85 13 5,85 
 L1 50 0,70 191 2,69 241 2,27 
 L2 27 0,37 91 3,55 118 2,82 
 L3 15 0,33 22 2,64 37 1,70 
 L4 5 1,00 7 3,29 12 2,33 
 L5 20 0,60 12 2,50 32 1,31 
 L7 1 3,00 5 9,00 6 8,00 
 M1  -  -  - 11,00 1 11,00 
 M3 47 0,53 261 4,43 308 3,83 
 M4    -  - 8,00 1 8,00 
 M5 2 1,00 5 3,00 7 2,43 
 M6 12 2,50 7 7,29 19 4,26 
 O1 16 1,75  -  - 16 1,75 
 O2 8 2,63  -  - 8 2,63 
 P1  -  - 10 3,60 10 3,60 
 P2  -  - 13 2,46 13 2,46 
 P3  -  - 30 7,60 30 7,60 
 P4  -  - 9 5,11 9 5,11 
 P5  -  - 25 9,68 25 9,68 
 P6  -  - 31 4,23 31 4,23 
 P7  -  - 22 10,05 22 10,05 
 P8  -  - 26 7,88 26 7,88 
 P9  -  - 1 4,00 1 4,00 
P11  -  - 4 1,00 4 1,00 
P12  -  - 7 5,57 7 5,57 
P13  -  - 3 5,33 3 5,33 
P14  -  - 2 22,50 2 22,50 

Total geral 203 0,87 888 6,04 1091 5,07 
 

f)  Custos associados à manutenção da frota 
 
     Em 2012, a Chesf teve os seguintes custos associados à manutenção da frota: 
 

1. Despesa com Combustíveis: R$ 5.829.119,00  
2. Despesas com Documentação (IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório): R$ 891.232,00  
3. Despesas com Manutenção: R$ 4.924.168,00 
4.  Total dos custos associados em 2012 = R$ 11.644.519,00 

Fonte: Sistema de Gestão de Manutenção e Abastecimento – TicketCar e Sistema de 
Gestão Econômico Financeira – GEF 
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g)  Plano de substituição da frota 
 
 Conforme preconiza a Resolução Normativa RN – 06/2001 TR-04 – Política de Transporte 

Rodoviário da Companhia, a Chesf estabeleceu prazos para utilização da sua Frota de Veículos 
Próprios, observando a tipificação da Frota. Este item tanto serve de parâmetro para a 
mensuração da quantidade de veículos a ser substituída no exercício futuro, como para estimar o 
orçamento de recursos financeiros a ser alocado para aquisição de carros. À título de 
informação, veículos leves podem ser trocados a partir de 5 anos de uso, já os classificados 
como médios são utilizados por 8 anos e os pesados rodam por pelo menos 10 anos. 

 
 No segundo semestre do exercício, a Divisão de Transporte faz um levantamento corporativo 

sobre a idade dos veículos, tendo como banco de dados o cadastro de veículos no sistema de 
gestão da frota. Tal levantamento é realizado em planilhas Excel simples e serve de base para os 
certames licitatórios, onde normalmente utilizamos a modalidade de Registro de Preço. Uma 
vez que a licitação está devidamente concluída, a Companhia passa a fazer as aquisições de 
acordo com a sua necessidade, observando a validade da ata de registro de preço, a sua 
disponibilidade orçamentária e eventuais vantagens financeiras pontuais, tais como: redução de 
imposto (IPI). 

 
 Com o objetivo de aperfeiçoar permanentemente o processo de aquisição de veículos, estamos 

analisando também o custo e o histórico de manutenção dos carros para verificar se apesar do 
equipamento ainda não ter atingido a idade preconizada no normativo, deve ser alienado em 
função do seu alto custo de manutenção. De uma forma objetiva, esta é a maneira pela qual 
analisamos a situação da frota e mensuramos as quantidades propostas para substituição dos 
carros. 

 

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação  
 

Há alguns aspectos que fazem a Chesf optar sobre a melhor forma de atender às necessidades 
dos seus clientes internos, dentre as quais podemos citar:  
 
1. A natureza das atividades executadas pelo corpo técnico da Chesf, pois há veículos que são 

equipados com uma série de adaptações nas carrocerias, nos compartimentos de bagagem e 
especificidades de motorização que dificultam a locação destes carros.  
 

2. As características acima impactam na questão da segurança dos colaboradores que utilizam 
os carros como ferramentas de trabalho, razão pela qual não podemos abrir mão destas 
melhorias / implementações; Já a locação de veículos com a mesma configuração de 
equipamentos dificultaria muito a concorrência ou geraria um dispêndio financeiro grande 
para a Administração. 
 

3. Algumas áreas da Chesf desempenham atividades na faixa de servidão das linhas de 
transmissão, onde o uso dos veículos é classificado como severo, praticamente “fora de 
estrada”. Tal peculiaridade já gerou manifestações de locadoras demonstrando o interesse 
de não renovar o contrato, em função de danos materiais aos veículos usados na faixa. 
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4. Também levamos em consideração a necessidade dos clientes internos do Transporte, no 
tocante ao tempo de utilização do carro. Ou seja, quando um órgão de transporte recebe 
uma demanda, deve procurar compreender se a situação que está originando o pedido será 
permanente ou apenas por determinado período de tempo, haja vista que não seria 
interessante para a Administração adquirir um veículo para períodos curtos e 
posteriormente aliená-lo, arcando com a depreciação do bem;  

 

Acrescentamos que com o objetivo de minimizar locações desnecessárias ou uma aquisição de 
veículos que supere a sua real necessidade, a Chesf possui nos seus escritórios carros que 
formam o chamado pool. O objetivo destes veículos é otimizar a utilização da estrutura de 
transporte, haja vista que podem prestar serviço a qualquer unidade organizacional, agilizando 
o atendimento a quem não os utiliza de uma maneira permanente. 
 

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica 
do serviço de transporte 

 
A Chesf sempre buscou implantar ferramentas de vanguarda nos seus processos inerentes ao 
Transporte, com o objetivo de gerar mais segurança aos seus colaboradores, mais agilidade e 
qualidade nas informações coletadas e menos burocracia nos seus processos administrativos. 
Com este pensamento em foco, a Companhia contratou os serviços de abastecimento, 
manutenção e Monitoramento da Frota, além de possuirmos um Sistema de Gestão, todos em 
plataforma web, facilitando o acesso às informações. 
 
De uma forma prática, estes sistemas ajudam no dia a dia da Companhia contribuindo com 
informações para investigações de uso inadequado da Frota por parte dos empregados; análises 
de acidentes de trânsito; fornecendo a localização dos veículos; na diminuição de despesas com 
papel uma vez que boa parte dos dados passaram a ser eletrônicos; na agilidade para obtermos 
cotações de preço das manutenções da frota, minimizando assim a indisponibilidade dos carros; 
facilitando a consolidação dos dados sobre preenchimentos de relatórios, no tocante aos 
critérios de sustentabilidade.  

 
7.1.2 Frota de Veículos Automotores a Serviço da Chesf, mas contratada de terceiros 
 
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de 

transporte 
 
O estudo técnico ocorre na análise dos motivos citados nos Itens acima das repostas inerentes à 
Frota Própria. Dependendo do resultado da análise, lançamos mão da terceirização da frota. Já 
com relação aos serviços, contratamos após observarmos a possibilidade de atualizar 
determinados processos com soluções propostas pelo mercado e que não teríamos condições de 
executar tais atividades com a qualidade necessária lançando mão da estrutura da Empresa, seja 
ela tecnológica ou de recursos humanos. 
 
A Chesf atua com o objetivo permanente de atuar com a maior economicidade possível para a 
Administração, buscando sempre que possível definir critérios que possibilitem vantagens 
financeiras na celebração de contratos no Sistema Organizacional de Transportes. Estas 
variáveis, por exemplo, vão desde a aceitação de taxas de administração negativa até o 
estabelecimento de franquias de quilometragem para otimizar a utilização dos veículos. 
 

b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte e  
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c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e 

valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão 
 
Segue relação dos contratos vigentes quanto à prestação dos serviços de transportes, 
celebrados no âmbito da Chesf referente aos itens “b” e “c”. 

 

 

Nº Contrato CNPJ Empresa Regional
Valor (Básico) do 

Contrato
Vigência

Modalidade 

Contratação

Pago até 

Dez/12 

(incluindo 

reajuste 

contratual)

CTNI 08.2011.0710 6933161000114
DANTAS RENT A CAR 

LTDA - EPP
Fortaleza  1.070.948,43 02/07/2013 PG 693.544,33

CTNI  08.2011.0890 8738151000153
 CICERO ALLAN 

ROBERTO GOMES
Fortaleza  329.363,16 30/11/2013 PG 138.296,34

CTNE 08.2010.1810 8738151000153
 CICERO ALLAN 

ROBERTO GOMES
Fortaleza  336.974,88 02/01/2015 PG 167.132,81

CTNE 08.2010.1000 4239691000131 J. L. O. MOURAO - ME Fortaleza  406.616,17 15/09/2014 PG 238.288,87

CTNE 08.2010.2450 12336643000190
ELISANGELA 

MOREIRA
Fortaleza  1.064.524,76 30/04/2013 PG 876.272,23

CTNE 08.2012.1860 7272222000102
ORGANIZACAO G. 

NEVES LTDA
Fortaleza  294.997,56 19/11/2013 PG 11.174,10

ASNE 082011.1120 12336643000190
ELISANGELA 

MOREIRA
Fortaleza  145.082,51 05/01/2014 PG 69.687,05

 CTNE 08.2011.0300 63303267000178
TAXI CAPITAL 
FORTALEZA

Fortaleza  624.000,00 24/04/2015 PG 176.707,48

CTNE 92 2008 5480 2183744000114 COOTEC Salvador  3.517.563,42 25/12/2014 PG 2.380.683,38

CTNE 92 2010 1430 9069122000109 SERVILOC Salvador  1.596.874,76 24/12/2013 PG 991.644,05

CTNE 92 2009 3220 8603238000113 SAMPAIO & SAMPAIO Salvador  2.007.406,48 30/06/2013 PG 1.702.047,90

CTNE 92 2011 1330 4689971000141 LORENTUR Salvador  1.723.363,75 01/11/2013 PG 1.195.090,02

ASNI 03 2012 1250 14401399000127
ECONOMY 
LOCACOES 

Salvador  32.866,60 09/08/2013 PG 16.938,94

CTNE 03 2011 3580 7654041000140 WELDON Salvador  140.000,00 07/12/2013 PG 71.082,62

CTNE 03 2009  6460 7654041000140 WELDON Salvador  255.999,00 18/07/2013 PG 104.221,26

CTNE 09 2011 5610 12336643000190
ELISANGELA 

MOREIRA
Sobradinho  123.510,00 06/07/2014 PG 67.909,29

CTNE 09 2011 0040 8279399000101 ELEN CRISTINA - ME Sobradinho  155.000,00 17/04/2013 PG 128.539,53

CTNI 09 2011 3870 7011518000170 JB NASCIMENTO Sobradinho  749.093,46 23/10/2013 PG 437.307,18

CTNE 09 2011 0070 9069122000109 SERVILOC Sobradinho  1.885.871,80 05/05/2013 PG 1.522.427,95

CTNE 12.2010.2381 12336643000190 E & E LOCAÇÕES Teresina  103.006,08 04/05/2013 PG 89.199,35

CTN-E-12.2010.2382 8738151000153 CARGO LOCAÇÕES Teresina  105.108,26 04/05/2013 PG 82.372,93

CTN-E-12.2010.2383 12070642000146
LSS LOC. TERC. 

SERV
Teresina  217.471,66 25/04/2013 PG 176.260,46

CTN-E-12.2010.2384 9373600000170 ASTRO-REI Teresina  71.200,32 21/04/2013 PG 58.157,85

ASN-E-12.2012.1520 437810000100 TRANSPOTY Teresina  74.650,00 16/08/2013 PG 5.203,63

ASN-E-12.2009.0470 9373600000170 ASTRO-REI Teresina  230.224,87 03/07/2013 PG 197.116,09

CTN-E-12.2012.0180 6933161000114 DANTAS RENT A CAR Teresina  421.998,55 10/05/2013 PG 239.032,93

CTN-E-12.2011.0160 9373600000170 ASTRO-REI Teresina  172.485,74 08/05/2013 PG 134.924,48



121 
 

 

Fonte:  Sistema GEF - Contratos Divisão de Transportes Vigentes em 13/03/2013 

 

d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 
 
A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos contratada 
de terceiros é a mesma que regulamenta a frota própria de veículos, a qual foi relacionada no 
item “a” referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada. 

 
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da Chesf 

 
A importância e impacto da frota locada se assemelha ao da frota própria, tendo sido descrito 
na resposta ao item  “b” referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade 
Jurisdicionada. 

Nº Contrato CNPJ Empresa Regional
Valor (Básico) do 

Contrato
Vigência

Modalidade 

Contratação

Pago até 

Dez/12 

(incluindo 

reajuste 

contratual)

CTNE922007805000 4034359000130
LIRA 

EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Sede  3.158.541,24 05/08/2013 PG 2.366.701,95

CTNE922009470000 4034359000130
LIRA 

EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Sede  10.749.832,87 24/12/2014 PG 5.946.471,12

CTNI922010045000 437311000112
PORTENTO 

CONSTRUCOES LTDA
Sede  9.134.815,45 01/11/2014 PG 4118296,61

CTNI922011580000 437311000112
PORTENTO 

CONSTRUCOES LTDA
Sede  1.702.031,16 10/05/2014 PG 331.017,84

CTNE922010208000 437311000112
PORTENTO 

CONSTRUCOES LTDA
Sede  3.371.954,00 13/10/2014 PG 1.878.743,07

CTNE922012230000 47866934000174
TICKET SERVICOS 

S/A
Sede  22.452.333,31 01/10/2014 PG 1.687.860,55

CTNI922008232000 5592722000104
MZM TECHNO COM & 

SERV LTDA
Sede  5.564.245,00 31/08/2014 PG 4.654.615,10

CTNE922012102000 12336643000190
ELISANGELA 

MOREIRA
Sede  319.992,00 01/08/2014 PG 41.864,71

CTNE922012226000 12336643000190
ELISANGELA 

MOREIRA
Sede  132.840,00 13/12/2014 PG 22.201,50

CTNI922010045100 8979782000164
FORTCAR RENTAL 

LTDA - ME
Sede  2.800.202,00 03/08/2014 PG 1.666.139,50

ASNE922012443000 69894178000120
ISMAR DOS SANTOS 

LOBO - ME
Sede  15.840,00 24/05/2013 ABV 3.960,00

CTNE - 01.2011.2420 4307514000145 LOCADORA EROMAR Paulo Afonso  106.515,61 21/12/2013 PG 64.714,42

CTNE - 01.2011.0810 1876800000133 JR LOCADORA Paulo Afonso  353.388,97 23/12/2013 PG 211.874,52

CTNE - 01.2008.5330 4980589000192 LITUR TURISMO Paulo Afonso  3.228.711,86 18/10/2014 PG 2.496.340,01

CTNE - 01.2010.2130 1236279000170 LOCADORA ENERGIA Paulo Afonso  371.066,76 13/06/2013 PG 316.274,40

CTNE - 01.2010.2980 4980589000192 LITUR TURISMO Paulo Afonso  559.226,80 05/12/2014 PG 278.464,56

CTNE - 01.2011.3800 9069122000109 SERVILOC Paulo Afonso  725.941,02 16/09/2013 PG 462.092,39

CTNE - 01.2011.8110 4980589000192 LITUR TURISMO Paulo Afonso  431.010,00 23/10/2014 PG 22.006,32
ASNE 012010.4260 12070642000146 LSS LOCADORA Paulo Afonso  56.900,00 01/11/2013 PG 20.982,84

CTNE-0120098180 1046057000194 MCA LOCADORA Paulo Afonso  261.000,00 25/04/2013 PG 233.172,41

CTNI-01.20103200 16579740000164
EMP E PART 
BARROCA

Paulo Afonso  722.884,48 07/09/2013 PG 599.072,19

CTNE-01.2011.6410 9265212000175
SUN LAND 

LOCADORA 
Paulo Afonso  476.455,69 01/10/2014 PG 246.685,86

CTNE-01.2011.6411 16579740000164
EMP E PART 

BARROCA
Paulo Afonso 83.200,00 06/12/2013 PG 41.155,29

ASNE 01.2012.4610 5892244000140 SANDES e GOMES Paulo Afonso 9.680,00 09/06/2013 ABV 3.337,99

CTNE 01 2010 2340 9069122000109 SERVILOC Paulo Afonso 397.065,84 09/08/2013 PG 232.007,94

ASNE 01 2012 1140 42085720000147 SIDNEY GOMES Paulo Afonso 10.498,00 03/04/2013 ABV 2.771,78



122 
 

f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes 
seja dada pela Chesf (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte 
institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral 
 
O quadro com a quantidade de veículos locados foi relacionado quando da resposta ao item 
“c”, referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Chesf. 
 

g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida 
no atendimento da letra “f” supra 
 
O quadro com a média anual de quilômetros rodados dos veículos locados foi relacionado 
quando da resposta ao item  “d”, referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da 
Chesf. 
 

h) Idade média anual, por grupo de veículos; 
 
O quadro com a idade média anual dos veículos locados foi relacionado quando da resposta ao 
item “e”, referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Chesf. 
 

i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração 
da frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato firmado 
 
No tocante aos custos de manutenção dos veículos de empresas contratadas, informamos que 
as despesas de manutenção e documentação ocorrem por conta das locadoras. Já com relação a 
combustíveis, este insumo nos veículos com operação, também é de responsabilidade da 
contratada. Para os veículos locados sem operação, os valores estão inseridos no montante 
informado na resposta do item “f”, referente à Frota de Veículos Automotores de Propriedade 
da Chesf. 
 

j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de 
forma eficiente e de acordo com a legislação vigente 
 
A estrutura de controle é semelhante ao que foi exposto no item “i” referente à Frota de 
Veículos Automotores de Propriedade da Chesf. Apenas fazemos a ressalva que para os 
veículos locados de maneira eventual não há o controle de utilização através do sistema de 
telemetria/monitoramento. 
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8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO C ONHECIMENTO 
 
8.1  Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 
 

Quadro A.8.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da Chesf 
 

Quesitos a serem avaliados 
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 
x Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 
 x monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 
x Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI. 
 x aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e 

ao uso corporativos de TI. 
  aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na 

obtenção de resultados de negócio institucional. 
 x aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 
 x aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 
  aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de 

resultado de negócio institucional. 
 x aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, 

contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 
x Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. 
x Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 
 Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: 
x Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 
x Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 
x Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 
x Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 
 Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 
x Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos 

respectivos controles. 
x Os indicadores e metas de TI são monitorados.  
 Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  

respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 
 Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da 
própria instituição:  
x Auditoria de governança de TI. 
x Auditoria de sistemas de informação. 
 Auditoria de segurança da informação. 
x Auditoria de contratos de TI. 
 Auditoria de dados. 
 Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________ 
 Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 
 A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 
x A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 
x A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 
x A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 
x O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 
x O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 
 O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 
 O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 
 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 
x O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 



124 
 

 O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 
_______________________________________________________________________________ 

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 
x Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 
x Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 
x Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá 

suporte ao respectivo processo de negócio. 
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os 
seguintes processos corporativos: 
x Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 
 Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). 
x Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade. 
x Gestão dos incidentes de segurança da informação. 
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre  
(  3 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 
(  4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 
(  4 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 
(  4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em 
contrato. 
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais 
(protocolo e artefatos). 
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 
x O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 
 Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 
 A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 
 A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 
 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 
 A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 
x Entre 1 e 40%. 
 Entre 41 e 60%. 
 Acima de 60%. 
 Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não 
contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo 
questionário. 
 
 
 
 

 
 
8.2. Análise Crítica 
 
No ano em questão – 2012 foram realizados investimentos importantes na infraestrutura 
tecnológica de TI; vários novos sistemas de informação em operação; um parque computacional 
moderno, com softwares atualizados e, por fim, uma intensa atividade de avanço na maturidade  
dos seus processos. O empenho da equipe foi coroado com dois grandes reconhecimentos 
externos: a Companhia ficou entre as três mais inovadoras no uso de TI, no setor de utilities, em 
premiação da IT Mídia, e foi a 1ª colocada entre as 337 instituições públicas federais em pesquisa 
sobre Governança de TI, realizada pela Secretaria de Fiscalização de TI do Tribunal de Contas da 
União. 
 
O iGovTI (Índice de Governança de TI), em 2012, foi de 0,86 (pontuação máxima 1,00), 
representando um crescimento de 40% em relação à última avaliação do TCU, realizada em 2010. 
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Foi também medida a maturidade em gerenciamento de projeto, utilizando o modelo de Darci 
Prado. A Chesf atingiu grau 3,30 (pontuação máxima 5). Com resultado desse esforço, resultados 
expressivos foram obtidos, tais como: (i) de 57 projetos previstos no Planejamento 2012, 25 foram 
concluídos (44%); (ii) desses, 84% com sucesso no tempo, ou seja, dentro da faixa de prazo 
estabelecida com desvio inferior a 15%; (iii) doze projetos contidos ao Plano Estratégico da Chesf 
tiveram índice de realização superior a 95%; e (iv) mais de 80% dos projetos da STI foram 
planejados utilizando boas práticas em gerenciamento de projetos. 
 
A maturidade da gestão da infraestrutura também foi avaliada, utilizando-se a metodologia MOF - 
Microsoft Operation Framework, que se baseia no ITIL versão 2, e oferece como produto final 
recomendações para a empresa planejar, aplicar e manter processos operacionais que suportem 
serviços de missão crítica. De acordo com esse modelo a Chesf encontra-se no nível 2 de 
maturidade (pontuação máxima 5) e o plano de ação pretende elevar esse nível para o grau 3. 
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
 
9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
 

Quadro 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.     X     
•         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/Et
ica_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”. Em 2012 foi criado um Grupo de 
Trabalho de Sustentabilidade subordinado ao Comitê Estratégico de Logística de 
Suprimentos do Sistema Eletrobras, com a finalidade de elaborar um guia de 
licitações Sustentáveis. 

  
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. X         
•         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 
tem sido considerada nesses procedimentos?   
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).       X   
•         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição 
desses produtos sobre o consumo de água e energia? A Chesf implantou 
relevantes Projetos de Melhorias em Eficiência Energética (PMEE) os quais 
contribuíram para a redução do consumo de energia elétrica e em consequência 
para a Redução Voluntária das Emissões de Gases de Efeito Estufa. Dos 
projetos/ações executadas em 2012, merecem destaque: mapeamento preliminar 
dos maiores consumos derivados de sistemas de bombeamento; Retrofit nos 
sistemas de climatização das subestações Cauípe, Sobral III e Tauá (da Gerência 
Regional Norte) e Usina Térmica de Camaçari (da Gerência Regional Sul); 
Retrofit dos sistemas de iluminação das subestações Campina Grande II e 
Angelim I (da Gerência Regional Leste), Fortaleza, Banabuiu, Quixadá, Milagres 
(na Gerência Regional Norte), subestação Cícero Dantas e Elevadora das Usinas 
Paulo Afonso I, II e III (Gerência Regional de Paulo Afonso); estudo preliminar e 
capacitação técnica para implantação de diretrizes relacionadas à melhorias em 
Gestão de Energia (ABNT NBR ISO 50.001:2011).    
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6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel 
reciclado). 

      X     

•         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 
adquiridos? Papel, Envelopes e Formulários.   
7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais 
eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.         X 
•         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 
utilizado foi incluído no procedimento licitatório?  Sim ( X  ) Não (    ) 
8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de 
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         
•         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem 
sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   
9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 
durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.        X   
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.     X     
•         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa 
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?  Palestras, Folders e 
Comunicações Oficiais.    
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.       X   
•         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa 
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Palestras, Folders e 
Comunicações Oficiais.   
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 válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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9.2  Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 
 
 

Quadro A.9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água   

Adesão a Programas de Sustentabilidade 

Nome do Programa 
Ano de 
Adesão Resultados 

PROCEL ReLuz 1997 

Economia de energia acumulada de mais de 
450GWh/ano (456,264 GWh/ano), atendendo mais 
de 10 milhões de habitantes em 13 municípios em 6 

estados da região nordeste (PE, PB, CE, RN, PI, 
BA) 

      

      

      

  

Recurso 
Consumido 

Unidade de 
Consumo 

Quantidade Valor 

Exercícios 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Papel       Folha 11.633.418 11.616.902 11.734.047  294.102,56  283.204,58  280.292,99 

Água 
m³           168.436           199.900 

        
222.368 

        
2.817.371,00 

        
2.715.589,00 

        
2.708.045,00 

Energia 
Elétrica  

kWh        8.283.668        7.871.038 
     

8.253.068 
        

5.288.628,00 
        

4.477.798,00 
        

4.825.488,00 

        Total 
        

8.105.999,00 
        

7.193.387,00 
        

7.533.533,00 

Fonte: Consumo de papel: SIGA - Sistema de Gestão de Ativos 
            Valores de Consumo Água e Energia:  Acompanhamento Consumo Chesf Anos: 2012, 2011 e 2010 
            Valores em Real:  Sistema de Consulta Gerencial de Orçamento - SCGO 
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10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS  E NORMATIVAS 
 
10.1.  Deliberações exaradas em acórdãos do TCU e em relatórios de auditoria do órgão de 
controle interno atendidas no exercício 
 
10.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 
 
No exercício de 2012 foram recebidos 22 acórdãos do TCU, havendo determinações, 
recomendações, orientações ou alertas à Companhia em apenas seis deles. 
 

Quadro A.10.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 
TC-001.733/2012-

5 
Nº 1.389/2012-Plenário 

de 06/06/2012 
9.5 

Determinaçã
o 

Ofício nº 648/2012 
de 25/06/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 
9.5 nos termos do art. 71, inciso XI, da Constituição Federal, c/c art. 1º, inciso VIII, da Lei 8.443/92, representar ao 
Ministro de Estado das Minas e Energia, para fins de supervisão ministerial, bem como ao Presidente e ao Conselho 
Administrativo da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf –, para apuração interna de 
responsabilidades, em face do expressivo valor das multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica à 
Chesf, mediante os Autos de Infração n° 072/2011-SFE, no valor de R$ 32.502.457,41, e n° 1.011/2011-SFG, no 
valor de  
R$ 7.848.169,19, decorrentes de falhas operacionais associadas ao episódio de blecaute ocorrido em estados da 
Região Nordeste no dia 4/2/2011 (itens 19.2 e 20.4.1 do Relatório). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Operação e Contratos de Transmissão de Energia - SOC  

Síntese da Providência Adotada 

Em 26.10.2012 foi encaminhada à Eletrobras a Correspondência CE-PR-442/2012 informando sobre as providências 
adotadas em razão do referido Acórdão, e em 06.12.2012 foi encaminhada à SECEX-PE a Correspondência CE-PR-
500/2012 informando sobre o Processo Judicial instaurado contra a Agência Nacional de Energia Elétrica, na Justiça 
Federal do Distrito Federal. 

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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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-030.451/2011-

6 
Nº 1.439/2012-Plenário 

de 13/06/2012 
1.6 Determinação 

Ofício nº 655/2012 
de 25/06/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 
1.6 Determinar a Chesf que caso venha lançar novo edital encaminhe a Secex-PE. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da Providência Adotada 
Nenhum edital foi publicado em substituição ao PG-1.92.2011.2520. 

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. 

 

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-031.634/2011-7 
Nº 1.440/2012-Plenário  

de 13/06/2012 
1.6 Determinação 

Ofício nº 693/2012  
de 03/07/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 
1.6 Determinar a Chesf que caso venha lançar novo edital encaminhe a Secex-PE. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da Providência Adotada 
Cópia do Edital do Pregão PG-1.92.2012.2540 foi encaminhado à SECEX-PE em 15/10/2012 pela correspondência 
CE-AUD-21/2012. 

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. 
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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-011.772/2010-7 
Nº 1.233/2012-Plenário 

de 23/05/2012 
9.7 Orientação 

Ofício nº 680/2012 
de 24/07/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

9.7. determinar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c RITCU, art. 250, inciso II, à Departamento 
de Coordenação e Governança das Estatais (Dest/MP) que em atenção ao Decreto-Lei 200/1967, art. 75, 
encaminhe, à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da União (Sefti/TCU): 

(...) 

9.7.3. em atenção ao disposto no Decreto 7.063/2010, art. 6º, inciso XII, oriente as entidades sob sua jurisdição 
para que (subitem III.1): 

9.7.3.1. ao realizarem licitação com finalidade de criar ata de registro de preços atentem que: 

9.7.3.1.1. devem fundamentar formalmente a criação de ata de registro de preços, e.g., por um dos incisos do art. 2º 
do Decreto 3.931/2001 (Acórdão 2.401/2006-TCU-Plenário); 

9.7.3.1.2. devem praticar todos os atos descritos no Decreto 3.931/2001, art. 3º, § 2º, em especial o previsto no seu 
inciso I, que consiste em “convidar mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e entidades 
para participarem do registro de preços”; 

9.7.3.1.3. o planejamento da contratação é obrigatório, sendo obrigatória a realização dos devidos estudos técnicos 
preliminares (Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX); 

9.7.3.1.4. a fixação, no termo de convocação, de quantitativos (máximos) a serem contratados por meio dos contratos 
derivados da ata de registro de preços, previstos no Decreto 3.931/2001, art. 9º, inciso II, é obrigação e não faculdade 
do gestor (Acórdão 991/2009-TCU-Plenário, Acórdão 1.100/2007-TCU-Plenário e Acórdão 4.411/2010-TCU-2ª 
Câmara); 

9.7.3.1.5. em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/1993, art. 3º, caput), devem 
gerenciar a ata de forma que a soma dos quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata não supere o 
quantitativo máximo previsto no edital; 

9.7.3.2. quando realizarem adesão à ata de registro de preços atentem que: 

9.7.3.2.1. o planejamento da contratação é obrigatório, sendo obrigatória a realização dos devidos estudos técnicos 
preliminares (Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX); 

9.7.3.2.2. devem demonstrar formalmente a vantajosidade da adesão, nos termos do Decreto 3.931/2001, art. 8º; 

9.7.3.2.3. as regras e condições estabelecidas no certame que originou a ata de registro de preços devem ser 
conformes as necessidades e condições determinadas na etapa de planejamento da contratação (Lei 8.666/1993, art. 
6º, inciso IX, alínea d, c/c o art. 3º, § 1º, inciso I, e Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso II); 

9.7.4. em atenção ao disposto no Decreto 7.063/2010, art. 6º, inciso XII, oriente as entidades sob sua jurisdição para 
que, caso possuam contratos com empresas públicas prestadoras de serviços de TI (subitem III.3): 

9.7.4.1. analisem a conformidade dos termos do contrato e do projeto básico e verifiquem se: 

9.7.4.1.1. foi realizado o adequado planejamento da contratação, consistindo na execução do processo de 
planejamento previsto na IN – SLTI/MP 4/2010 se for integrante do Sisp (IN – SLTI/MP 4/2010, art. 18, inciso II) 
ou, caso não o seja, se foram realizados os devidos estudos técnicos preliminares (Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX); 

9.7.4.1.2. as especificações do objeto são precisas e suficientes, em conformidade com a Lei 8.666/1993, art. 6º, IX; 

9.7.4.1.3. os critérios de mensuração dos serviços são precisos e suficientes, de acordo com o determinado na Lei 
8.666/1993, art. 6º, IX, e (também necessários de acordo com a IN – SLTI 4/2010, art. 14, II, a); 
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9.7.4.1.4. a metodologia de avaliação da adequação dos produtos é precisa e suficiente, de acordo com o determinado 
na Lei 8.666/1993, art. 6º, IX, e (também necessária de acordo com a IN – SLTI 4/2010, art. 14, II, c); 

9.7.4.1.5. as cláusulas de penalidades contidas na Lei 8.666/1993, art. 87, de acordo com o determinado na Lei 
8.666/1993, art. 55, VII e VIII, são detalhadas e atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 
prudência (e também o previsto na IN – SLTI 4/2010, art. 15, III, h); 

9.7.4.1.6. o modelo de pagamento é vinculado a resultados, obedecendo ao princípio constitucional da eficiência (e 
também ao previsto no Decreto 2.271/1997, art. 3º, § 1º, e na IN – SLTI 4/2010, art. 15, §§ 2º e 3º); 

9.7.4.1.7. a justificativa dos preços contratados é adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, 
de acordo com o determinado na Lei 8.666/1993, art. 26, III, inclusive com a análise da planilha de composição de 
custos dos serviços, necessária segundo a Lei 8.666/1993, art. 7º, § 2º, II; 

9.7.4.2. caso a análise realizada de acordo com orientação acima indique desconformidade, elaborem plano de ação 
para providenciar as adequações contratuais necessárias, que deverão ser realizadas no prazo de 180 dias; 

9.7.4.3. mantenham o resultado da análise de conformidade empreendida em documento formalizado, à disposição 
dos controles externo e interno; 

9.7.4.4. informem seu órgão de assessoramento jurídico e sua unidade de auditoria interna da análise que está sendo 
empreendida e do resultado obtido; 

9.7.5. em atenção ao disposto no Decreto 7.063/2010, art. 6º, inciso XII, oriente as entidades sob sua jurisdição que 
(subitem III.3): 

9.7.5.1. mesmo que a execução de seus serviços de tecnologia da informação seja transferida mediante contrato ou 
outro acordo a outra organização pública, como as empresas públicas prestadoras de serviços de tecnologia da 
informação, as atividades de gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) de TI devem ser acometidas a 
pessoas integrantes do quadro permanente, ou, excepcionalmente, a detentores de cargo em comissão, da organização 
contratante, não podendo ser delegadas a pessoas direta ou indiretamente ligadas à contratada; 

9.7.5.2. a contratação de empresas públicas prestadoras de serviços de tecnologia da informação não afasta a 
necessidade de a organização contratante manter estrutura de governança de TI própria, que direcione e controle a 
gestão desses contratos bem como a gestão de todos os processos de TI da organização.” (grifos nossos) 
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI  

Síntese da Providência Adotada 

Foi criada uma comissão interna para avaliar as demandas decorrentes desse Acórdão, tendo sido estabelecido o prazo 
24/01/2013 para a implantação das ações planejadas. 

Foi iniciado um levantamento de todos os contratos vigentes que se enquadrem no escopo do Acórdão, bem como um 
roteiro para verificação de eventual não conformidade com os pontos nele levantados.  

Especificamente quanto aos subitens 9.7.4 e 9.75 do Acórdão, a STI entende que não possui contrato vigente com 
empresa pública prestadora de serviços de tecnologia da informação. 

Esse Acórdão também foi encaminhado a Superintendência de Suprimento (SSU), para conhecimento e eventuais 
providências. 
 

Síntese dos Resultados Obtidos 
As orientações do acórdão estão em processo 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. 
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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 

05 TC-006.838/2012-0 
Nº 2.231/2012-Plenário 

de 22/08/2012 
9.3 Ciência 

Ofício nº 620/2012 
de 28/08/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 
 
9.3 - com fulcro no artigo 250, inciso II, do Regimento Interno, dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco S.A. - Chesf de que a ausência de cláusula de aceitabilidade de preços unitários com valores iguais ou 
inferiores aos referenciais oficiais (Sinapi) e a possibilidade de preço global acima do orçamento base, constatadas no 
Edital de Concorrência Nacional CN - 1.92.2007.4130, que deu origem ao Contrato 110/2009, firmado entre a 
Eletrobras Distribuição Piauí S.A. e empresa Energy Instalações Elétricas Ltda, mostram-se em desconformidade com 
o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (art. 115 da Lei 11.439/2006 - LDO 
2007 - referência para as licitações em apreço). (grifo nosso) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da Providência Adotada 

A concorrência analisada pelo TCU foi processada em 2007. Hoje há cláusula de aceitabilidade de preços unitários e 
do preço global de aquisição em conformidade com o art.40, inciso X, da Lei nº 8.666/93. 

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. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde

m 
Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

06 TC-027.911/2010-1 
Nº 2.303/2012-Plenário 

de 29/08/2012 
9.1, 9.4 e 9.7 

Determinação 
e Ciência 

Ofício Circular nº 1.017 
de 10/10/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Deliberação 

9.1. com fundamento no art. 45 da Lei nº 8.443/1992, fixar em 30/11/2012 a data limite para que as empresas 
estatais federais, à exceção de Furnas Centrais Elétricas S.A., remetam ao Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais - DEST/MP, no formato do quadro abaixo, plano detalhado de substituição 
de terceirizados irregulares de que trata o subitem 9.1.1.3 do Acórdão nº 2.132/2010-Plenário, que deve estar 
acompanhado das providências preliminares a que se referem os subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 do referido decisum, 
reiteradas nesta oportunidade: 

9.1.1. levantamento, em todos os níveis de negócio, mediante análise criteriosa de rotinas e procedimentos, das 
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atividades passíveis de terceirização, separadas de acordo com sua natureza (v.g. conservação, limpeza, 
segurança, informática, assessoramento, consultoria, e outras), à luz das disposições do Decreto nº 2.271/1997 e 
do Enunciado nº 331 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho - TST; e 

9.1.2. confronto dos objetos de todos os contratos de prestação de serviços em andamento com as atividades 
identificadas a partir do levantamento anterior, e identificação do número de trabalhadores terceirizados que se 
enquadrem em alguma das seguintes situações irregulares: ocupação de atividades inerentes às categorias 
funcionais previstas no plano de cargos da empresa; exercício de atividade-meio e presença de relação de 
subordinação direta e pessoalidade; e exercício de atividade-fim; 

(...) 

9.4. dar ciência às empresas estatais federais listadas neste relatório de monitoramento, no que couber, de que: 

9.4.1. a terceirização de atividades finalísticas e/ou de funções contempladas nos planos de cargos configura ato 
ilegítimo e não encontra amparo no art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, cuja interpretação deve se amoldar à 
disciplina do art. 37, inciso II, da Constituição Federal; 

9.4.2. segundo a jurisprudência deste Tribunal (v.g. Acórdãos nºs 1.443/2007, 3.840/2008, 852/2010, 
3.070/2011 e 3.071/2011, do Plenário), a terceirização de serviços de natureza jurídica somente é admitida para 
atender a situações específicas devidamente justificadas, de natureza não continuada, quando não possam ser 
atendidas por profissionais do próprio quadro do órgão ou entidade; 

9.4.3. o descumprimento de determinações do TCU enseja a aplicação de multa aos agentes públicos faltosos, 
com base no art. 58, inciso VII, da Lei nº 8.443/1992. 

(...) 

9.7. alertar o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), visando a que, no 
exercício de suas competências previstas no art. 6º, II, g, e XI, do Anexo I do Decreto nº 7675/2012, aquele órgão 
subordinado oriente os gestores públicos das estatais federais de que não será considerada de boa-fé por este 
Tribunal a terceirização de serviços que envolvam a contratação de profissionais existentes no Plano de 
Cargos e Salários do órgão/entidade por contrariar o art. 37, II, da Constituição Federal e, ainda, poder implicar 
futuros prejuízos ao Erário, decorrentes do possível acolhimento pela Justiça do Trabalho de pleitos dos 
terceirizados, garantindo-lhes o direito ao recebimento das mesmas verbas trabalhistas legais e normativas 
asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, na esteira da Orientação Jurisprudencial nº 383 SDI-1 
do TST.” (grifos nossos). 
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da Providência Adotada 

Em 30/11/2012 foi encaminhada ao DEST a Correspondência CE-PR-490/2012 informando que não foi identificada 
prática de terceirização irregular, e que os contratos são periodicamente visitados para verificar a ocorrência de 
irregularidades dessa natureza. Essa correspondência encaminhou ainda ao DEST, para conhecimento, a "Política 
para Contratação de Serviços" (RN-03/2011 SU-32) da Chesf. 
 

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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10.1.2 – Recomendações do OCI atendidas no exercício 
 

Quadro A.10.2 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201203825 2.1.1.1 
 

Ofício nº  
28.172/2012/AUD/CGU – 

Regional/PE, de 26/09/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Que a Chesf atente para a obrigatoriedade de proceder ao tempestivo registro dos atos de pessoal da Entidade 
no Sistema SISAC, do Tribunal de Contas da União - TCU, bem como ao encaminhamento dos referidos processos 
para análise e parecer da Controladoria - Regional da União em Pernambuco, cujos prazos se encontram definidos 
na forma dos arts. 7º e 11º da IN TCU nº 55/2007. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da Providência Adotada 
A Chesf reafirma que atenta para a obrigatoriedade do procedimento e que as dificuldades de acesso foram 
superadas. Do total de 386 admissões realizadas em 2011, a Chesf tem hoje apenas 38 empregados que ainda não 
estão registrados no SISAC. Nos últimos dois meses e quinze dias, a Chesf registrou 343 atos no SISAC, sendo que 
estes apresentam as seguintes situações: autuados, em andamento no TCU, aguardando parecer, e em edição 
(devolvidos para correção). 
Todas as pendências referentes ao registro no SISAC e entrega dos processos na Controladoria - Regional da União 
em Pernambuco serão regularizadas até 30/11/2012. Nas próximas admissões, o procedimento será realizado de 
forma tempestiva. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Comprometimento com a obrigatoriedade de proceder tempestivo registro dos atos de pessoal no Sistema SISAC. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201203825 2.1.1.1 
 

Ofício nº  
28.172/2012/AUD/CGU – 

Regional/PE, de 26/09/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

002 - Que a Chesf informe à CGU sobre o planejamento das ações voltadas ao cadastramento no SISAC dos 
processos de admissão ainda pendentes, estabelecendo prazos para sua conclusão. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Síntese da Providência Adotada 

Foram envolvidos e treinados no processo de registro dos atos de pessoal no sistema SISAC mais dois empregados 
com o objetivo de atender aos prazos definidos nos arts. 7º e 11º da IN TCU nº 55/2007.  
Até 30/11/2012 serão registrados os atos de admissão de 38 empregados que ainda não estão registrados no SISAC e 
corrigidos 63 atos devolvidos que foram recebidos pela Chesf em 22 de outubro de 2012. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Comprometimento com a obrigatoriedade de proceder tempestivo registro dos atos de pessoal no Sistema SISAC. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 201203825 4.1.3.2 
 

Ofício nº  
28.172/2012/AUD/CGU – 

Regional/PE, de 26/09/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Que a Chesf passe a consignar, nos processos de dispensa de licitação com base no art. 32 da Lei nº 9.074/95, 
os preços de referência a serem utilizados para efeito de julgamento da economicidade das propostas, bem como sua 
compatibilidade com o mercado, adotando para tal mister informações constantes de bancos de preços e de contratos 
de empreitada anteriormente celebrados para implantação de empreendimentos similares, dentre outros parâmetros. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da Providência Adotada 

Em 23/10/2012 foi emitida a Correspondência Circular nº CIRC-SSU-003/2012 para os responsáveis pelo 
processamento das dispensas de licitação com base no art.32 da Lei nº 9.074/95, orientando a inclusão nos processos 
dos preços de referência que foram utilizados para efeito de julgamento da economicidade das propostas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Comprometimento com o cumprimento da 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. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 201203825 4.1.4.1 
 

Ofício nº  
28.172/2012/AUD/CGU – 

Regional/PE, de 26/09/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Que a Chesf repactue os contratos CTI 92.2008.7100.00 e CTI-I-92.2009.3700.00, procedendo à identificação 
de serviços em sobreposição e à reavaliação dos preços dos serviços avençados, como também que, ao ser efetuada a 
repactuação dos referidos instrumentos, informe o fato à CGU encaminhando também as memórias de cálculo com 
base nas quais tenham sido fixados os novos valores. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Superintendência de Suprimento - SSU  

Síntese da Providência Adotada 

Acatamos a recomendação de repactuação dos contratos. Desta forma, reitera-se o que foi respondido para a 
Solicitação de Auditoria SA-201203825/13, de 11/06/2012, por meio da CI-DMA-050/2012, que ao longo da 
execução dos dois serviços, identificou-se a possibilidade de otimização de recursos, com uma possível repactuação 
de contrato, mediante a reavaliação dos cronogramas físico-financeiros, ajuste de atividades a serem realizadas por 
cada uma das referidas empresas e o consequente rebatimento nos valores contratados. 
Até 31/01/2013 serão identificados os serviços em sobreposição nos contratos; reavaliar os preços em cada contrato; 
negociar junto às contratadas uma reavaliação dos preços desses instrumentos contratuais e realizar a repactuação 
propriamente dita, por meio de aditivos. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Comprometimento com a repactuação dos contratos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não foram identificados fatores positivos/negativos que pudessem facilitar/prejudicar adoção de providências. 
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10.1.3 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 
 

Quadro A.10.3 – Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de 
Atendimento no Exercício 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201203825 3.1.1.1 
 

Ofício nº  
28.172/2012/AUD/CGU – 

Regional/PE, de 26/09/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Que a Chesf registre no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV os convênios e 
instrumentos congêneres firmados, conforme exigência prevista nas ultimas Leis de Diretrizes Orçamentárias. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Suprimento - SSU  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Chesf fez tratativas e pesquisou junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Órgão 
Gestor do SICONV, e ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a forma de registrar seus 
instrumentos de transferência no SICONV. 

Entretanto, foram identificadas dificuldades para a implantação dessa sistemática de registro. Conforme orientação 
recebida do MPOG não é possível esta operacionalização, pois o SICONV contempla apenas as parceiras cujos 
empenhos e ordens bancárias são realizados por meio do SIAFI, que não é o caso da Chesf. As transferências de 
recursos financeiros sujeitas à Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24/11/2011, são aquelas 
oriundas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. A Chesf, por estar vinculada ao Orçamento de 
Investimentos, não estaria sujeita ao cadastro dos seus convênios no SICONV. 

O Serpro também opinou pela não obrigatoriedade da Chesf em registrar os instrumentos de transferência no 
SICONV. 

A Chesf encontra-se impossibilitada de cumprir essa recomendação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Os fatores que impossibilitaram a Chesf de cumprir essa recomendação estão descritos no campo de justificativas. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201203825 4.1.5.1 
 

Ofício nº  
28.172/2012/AUD/CGU – 

Regional/PE, de 26/09/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 60702 

Descrição da Recomendação 

001 - Que a Chesf busque utilizar procedimentos que permitam a fiscalização efetiva do Termo de Cooperação CV-
I-92.2007.0710.00, com vistas a atestar o cumprimento das metas e a qualidade dos serviços prestados pela 
Codevasf e suas contratadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenadoria Especial do Empreendimento Itaparica - CEI  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Inicialmente, deve-se registrar que a Codevasf não é prestadora de serviços para a Chesf. Ela é um ente público 
encarregado do desenvolvimento do vale dos Rios São Francisco e Parnaíba, com ação voltada primordialmente 
para o desenvolvimento agrícola daquelas regiões.  

A Chesf reafirma que exerce plena fiscalização sobre os recursos repassados dentro do Termo de Cooperação, 
através das prestações de contas, por inspeções periódicas aos perímetros, por diligenciamento junto ás 
representações dos irrigantes, assim como acompanhando o resultado das ações através dos relatórios de Operação e 
Manutenção das infraestruturas públicas de irrigação, e de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, provida 
aos agricultores irrigantes. 

O Termo de Cooperação Técnica-Financeira prevê que a fiscalização “in loco” dos serviços contratados pela 
Codevasf é de sua competência. Além disso, a legislação de licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/93) 
ressalva que os serviços contratados pela administração devem ser fiscalizados por um único agente público, 
conforme art.67, abaixo transcrito: 

“Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 
de informações pertinentes a essa atribuição.”  

“Art. 6 o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
.... 

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente;” (grifou-se) 

Assim, uma eventual presença da Chesf acompanhando os serviços “in loco” seria fator de conflito entre as duas 
entidades da administração, parceiras no processo de manter em funcionamento os perímetros irrigados, até o dia em 
que o Governo Federal, por suas instâncias administrativas superiores, delibere pela transferência do mesmo, 
resolvendo uma atividade onerosa para a Chesf, pelos excessos cometidos pelos irrigantes e pela impossibilidade 
legal de se fazer a cobrança pela água fornecida enquanto o patrimônio não for transferido para quem tenha essa 
atribuição. 

Abaixo, apresenta-se excertos do Termo de Cooperação Técnica-Financeira CV-I-92.2007.0710.00, referente as 
atribuições de fiscalização dos serviços contratados: 

DAS OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 

I. Contratação de Terceiros e Participação da CHESF 

A CODEVASF assumirá as providências referentes à seleção, adjudicação, contratação e fiscalização de 
instrumentos (contratos e convênios) que tenham como objeto a prestação de serviços e o suprimento de 
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materiais e equipamentos por terceiros, relacionados com as atividades objeto deste Termo de Cooperação, 
executadas nos perímetros irrigados, devendo para isso receber recursos financeiros: 

[...] 

Parágrafo 4º - A CODEVASF terá autonomia técnico-gerencial para conduzir as ações previstas neste Termo de 
Cooperação e que passam a ser de sua responsabilidade, cabendo à CHESF a fiscalização da aplicação dos 
recursos. Qualquer proposta de alteração nos procedimentos utilizados pela CODEVASF deverá ser feita através 
de correspondência ou de solicitação de reunião entre as Partícipes, com o registro escrito das decisões acordadas. 
(grifos nossos) 

DAS OBRIGAÇÕES DA CHESF 

I. Compromissos com as Populações Reassentadas 

Permanecerão sob exclusiva responsabilidade da CHESF os compromissos por ela assumidos com as populações 
reassentadas nos perímetros, decorrentes da natureza do reassentamento. Os compromissos aos quais se referem 
esta Cláusula acham-se detalhados no instrumento de Acordo celebrado com os Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais, em 06 de dezembro de 1986, e no Protocolo de Normas Complementares, de 01 de julho de 1987 e seus 
aditivos, que integram o presente Termo de Cooperação como se nele estivessem transcritos.  

Parágrafo 1º - São de exclusiva responsabilidade da CHESF as providências necessárias para a regularização 
fundiária de cada perímetro, incluindo a titulação e correspondente registro em cartório. 

Parágrafo 2º - É também de responsabilidade da CHESF a transferência dos bens de uso particular definidos no 
parágrafo 2º, da cláusula segunda, para os seus beneficiários. 

Parágrafo 3º - Para cada perímetro cuja gestão esteja sendo transferida para a entidade dos reassentados e o 
respectivo patrimônio de uso comum esteja sendo transferido para a CODEVASF, a CHESF providenciará o acerto 
final das pendências, de forma a não haver prejuízo para o andamento e a conclusão dos processos de 
transferência. Caso este acerto não seja possível, as Partícipes envolvidas deverão negociar as condições a serem 
estabelecidas para a efetivação dos processos de transferência. 

[...] 

VI. Principais Obrigações de Natureza Legal 

Compete à CHESF, em função de determinações legais: 

a) repassar os recursos financeiros de sua responsabilidade, mencionados na cláusula quinta deste Termo de 
Cooperação, necessários à consecução do objetivo deste instrumento, obedecendo ao cronograma de 
desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo VI) e a execução das ações convencionadas; 

b) definir, com a CODEVASF, os aspectos legais e técnicos referentes à transferência dos imóveis e benfeitorias 
que integram as infra-estruturas de uso comum dos perímetros para a CODEVASF, de modo a permitir a sua 
cessão para as entidades autogestionárias dos irrigantes ou outras que venham a ser definidas; 

c) assessorar a execução técnica dos trabalhos e os procedimentos licitatórios, no que couber; 

d) participar e supervisionar a execução dos serviços de engenharia, cabendo-lhe acompanhar as atividades de 
execução, verificar a exata aplicação dos recursos deste Termo de Cooperação e avaliar os resultados; 

e) aprovar o Plano de Trabalho e as Prestações de Contas correspondentes aos desembolsos realizados; 

f) examinar a exata aplicação dos recursos e avaliar os resultados; 

g) propor, analisar e autorizar eventuais alterações do Plano de Trabalho; 

h) analisar e aprovar, juntamente com a CODEVASF, os Relatórios de Execução Físico-Financeira; 

i) indicar um representante, com a função de, em seu nome, administrar este Termo de Cooperação, para fins de 
acompanhamento e avaliação das atividades; 

j)  emitir o Termo de Encerramento e Quitação, atestando o cumprimento do objetivo do presente Termo de 
Cooperação. (grifos nossos) 

Até 31/12/2012 essa pendência será submetida à Casa Civil da Presidência da República, conforme sugestão do 
TCU, através do Relatório de Levantamento no Programa de Reassentamento de Itaparica (Registro Fiscalis nº 
538/2011) no TC- 013.548/2011-5, conforme excertos a seguir: 

 “6- Conclusão 

(...) 
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a) Coordenação e integração dessa Ação Governamental pela Casa Civil, fixando diretrizes para os 
entes envolvidos, com vista a transferir a gestão e patrimônio, inclusive pela constatação da 
existência de impasses entre a Chesf e Codevasf, ao longo da execução do Programa de 
Reassentamento de Itaparica, no sentido da conclusão deste programa e na adoção das medidas 
necessárias a transferência da gestão e do patrimônio.” (grifos nossos) 

“173. Por meio da Lei 10.683/2003 e do Decreto 5.135/2004, constata-se que a avaliação e 
monitoramento de Ações Governamentais dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem 
como a coordenação e a integração das ações do Governo estão entre as competências da Casa Civil, 
órgão essencial da Presidência da República.  

174. Entre seus órgãos de assistência há a Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas 
Governamentais, a qual compete assessorar o Ministro de Estado no acompanhamento da formulação e 
execução de programas e projetos governamentais, bem como promover, em articulação com a Subchefia 
de Articulação e Monitoramento, a coordenação e a integração das ações de Governo.  

175. Portanto, faz-se necessário à implementação da coordenação e integração dessa Ação 
Governamental pela Casa Civil, fixando diretrizes para os entes envolvidos, inclusive pela constatação da 
existência de impasses entre a Chesf e Codevasf, ao longo da execução do Programa de Reassentamento 
de Itaparica, no sentido da conclusão deste programa e na adoção das medidas necessárias a 
transferência da gestão e do patrimônio.” (grifos nossos) 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A Chesf não acatou essa recomendação. 
Registra-se que o Acórdão Nº 101/2013 – TCU – Plenário, determinou conjuntamente à Casa Civil, ao MME, ao 
Ministério da Integração Nacional, à Chesf e à Codevasf, para elaborarem Plano de Ação voltado à transferência, 
imediata ou progressiva: a) do patrimônio de uso comum dos perímetros públicos irrigados de Itaparica para a 
Codevasf ;  e b) da gestão destes perímetros para os reassentados. 
Determinou  também que  a Chesf  passe a informar em seu Relatório de Gestão dos próximos 03 anos, diversos 
aspectos sobre o reassentamento de Itaparica. 
 

 
 
10.2.      Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna 
 
a)  Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da Chesf 
 
A Auditoria Interna da Companhia é composta pelo Gerente, Assessores e por um corpo técnico 
capaz de atender às suas finalidades, devendo ser provida dos recursos materiais adequados, com o 
objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. 
 
A designação e a exoneração do titular da Auditoria Interna da Chesf devem ser submetidas, pela 
Diretoria Executiva, à aprovação do Conselho de Administração e, após, à aprovação da 
Controladoria-Geral da União - CGU.  
 
A Auditoria Interna da Chesf, vinculada ao Conselho de Administração, em conformidade com o 
disposto no art. 15, § 3o, do Decreto no 3.591, de 6 de setembro de 2000, com a redação dada pelo 
Decreto no 4.304, de 16 de julho de 2002, sujeita-se à orientação normativa e à supervisão técnica 
do Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição, tendo por finalidade básica assegurar a legalidade 
e a legitimidade dos atos e fatos administrativos, bem como avaliar a eficácia da gestão, do 
controle e das práticas administrativas, orientando-se por uma filosofia de atuar preventivamente, 
fortalecendo os controles e as operações da Companhia. 



 

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações;

Neste exercício, a Auditoria Interna emitiu 43 relatórios resultantes de trabalhos realizados em 
diversos segmentos da Companhia, podendo ser destacados como de maior relevância aqueles 
relacionados a Participações Societárias (Sociedades de Propósito Espe
Acompanhamento de Notificações/Autuações efetuadas pelo órgão regulador (ANEEL), Projeto 
do Reassentamento de Itaparica e Licenciamento Ambiental, registrando
constatações as seguintes:     
 
- Participações Societárias – S
 
A normatização interna da Chesf no tocante à sua participação em leilões da ANEEL e 
subsequente associação em SPE ainda é escassa. Com exceção da Resolução Normativa 
07/2004-OI-56, não foi constatado nenhum outro instrumento normativo disciplinando 
atividade. 
 
Essa escassez atinge também a representação da Chesf nas SPE. Ainda não foi evidenciada a 
formalização dos deveres e obrigações desses representantes para com a Chesf. Entende
necessária a elaboração de manuais de orientação, contendo t
inclusive quanto à apresentação periódica de relatórios físicos e econômico
ressaltar, entretanto, a conclusão da elaboração de uma minuta de “Proposta de Manual de 
Orientação do Conselheiro de Administraç
 
- Termos de Notificação e Autos de Infração
 
Necessidade do aprimoramento dos controles existentes sobre o acompanhamento e o 
arquivamento da documentação relacionada aos Termos de Notificação e aos Autos de Infração 
emitidos pela ANEEL.  
 
Em decorrência da constatação de equívocos  na indicação dos valores das bases de cálculo e 
percentuais de dosimetria utilizados para aplicação das multas, faz
controles que possibilitem, quando do recebimento do A
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Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações;

Neste exercício, a Auditoria Interna emitiu 43 relatórios resultantes de trabalhos realizados em 
diversos segmentos da Companhia, podendo ser destacados como de maior relevância aqueles 
relacionados a Participações Societárias (Sociedades de Propósito Espe
Acompanhamento de Notificações/Autuações efetuadas pelo órgão regulador (ANEEL), Projeto 
do Reassentamento de Itaparica e Licenciamento Ambiental, registrando

 

SPE 

A normatização interna da Chesf no tocante à sua participação em leilões da ANEEL e 
subsequente associação em SPE ainda é escassa. Com exceção da Resolução Normativa 

, não foi constatado nenhum outro instrumento normativo disciplinando 

Essa escassez atinge também a representação da Chesf nas SPE. Ainda não foi evidenciada a 
formalização dos deveres e obrigações desses representantes para com a Chesf. Entende
necessária a elaboração de manuais de orientação, contendo todos esses deveres e obrigações, 
inclusive quanto à apresentação periódica de relatórios físicos e econômico
ressaltar, entretanto, a conclusão da elaboração de uma minuta de “Proposta de Manual de 
Orientação do Conselheiro de Administração Representante da Chesf”.    

Termos de Notificação e Autos de Infração 

Necessidade do aprimoramento dos controles existentes sobre o acompanhamento e o 
arquivamento da documentação relacionada aos Termos de Notificação e aos Autos de Infração 

Em decorrência da constatação de equívocos  na indicação dos valores das bases de cálculo e 
percentuais de dosimetria utilizados para aplicação das multas, faz-se necessário estabelecer 
controles que possibilitem, quando do recebimento do Auto de Infração, a verificação dos valores 

 
Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações; 

Neste exercício, a Auditoria Interna emitiu 43 relatórios resultantes de trabalhos realizados em 
diversos segmentos da Companhia, podendo ser destacados como de maior relevância aqueles 
relacionados a Participações Societárias (Sociedades de Propósito Específico - SPE), 
Acompanhamento de Notificações/Autuações efetuadas pelo órgão regulador (ANEEL), Projeto 
do Reassentamento de Itaparica e Licenciamento Ambiental, registrando-se como principais 

A normatização interna da Chesf no tocante à sua participação em leilões da ANEEL e 
subsequente associação em SPE ainda é escassa. Com exceção da Resolução Normativa RN-

, não foi constatado nenhum outro instrumento normativo disciplinando essa 

Essa escassez atinge também a representação da Chesf nas SPE. Ainda não foi evidenciada a 
formalização dos deveres e obrigações desses representantes para com a Chesf. Entende-se 

odos esses deveres e obrigações, 
inclusive quanto à apresentação periódica de relatórios físicos e econômico-financeiros. Vale 
ressaltar, entretanto, a conclusão da elaboração de uma minuta de “Proposta de Manual de 

Necessidade do aprimoramento dos controles existentes sobre o acompanhamento e o 
arquivamento da documentação relacionada aos Termos de Notificação e aos Autos de Infração 

Em decorrência da constatação de equívocos  na indicação dos valores das bases de cálculo e 
se necessário estabelecer 

uto de Infração, a verificação dos valores 
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informados como base de cálculo para aplicação das multas, assim como o percentual de 
dosimetria aplicada nos Autos de Infração, possibilitando assim sua verificação. 
 
Realizar gestões no sentido de providenciar a emissão da Instrução Normativa definindo 
procedimentos operacionais relativos ao acompanhamento das notificações e autuações da 
ANEEL. 
 
- Reassentamento Itaparica 
 
Com relação aos processos de regularização fundiária constatou-se na área rural a existência de 
1.769 famílias (39,1%) e na área urbana 708 famílias (9,25%) em que a titulação ainda permanece 
pendente de regularização. 
 
Devido ao expressivo número de pendências ainda existentes, aguarda-se que as áreas internas 
responsáveis pelo acompanhamento da titulação envidem esforços no sentido de viabilizar a 
regularização dos processos pendentes de solução. 
 
- Licenciamento Ambiental 
 
Criação do Comitê de Monitoramento de Empreendimento de Transmissão – CMTE que tem 
como objetivo coordenar, de forma matricial e sistêmica, o processo de integração das diversas 
áreas funcionais existentes, necessárias à implantação dos empreendimentos de transmissão, tendo 
como objetivos principais: 
 

• coordenar, de forma matricial e sistêmica, o processo de integração das diversas áreas 
funcionais existentes, necessárias à implantação dos empreendimentos de transmissão; 

 
• identificar a existência de pendências durante a implantação dos empreendimentos, 

definindo as necessidades de intervenção e responsabilidades, respeitando as atribuições 
específicas de cada área envolvida no processo; 

 
• fazer o planejamento e o monitoramento corporativo dos empreendimentos de transmissão 

da Chesf; 
 

• mobilizar os segmentos envolvidos com a consecução dos empreendimentos de 
transmissão em implantação; 
 

•  informar à Diretoria Executiva sobre o andamento dos Empreendimentos e, quando 
necessário, subsidiar suas decisões relativas ao tema; 
 

•  informar o ambiente externo sobre o andamento e o prazo dos empreendimentos. 
 

Destaca-se, então, que os objetivos do CMET são de integração de todos os agentes internos 
envolvidos com o processo de implantação de empreendimentos de transmissão. 
 
Com a criação do CMET surgiu a necessidade de profissional que fizesse a articulação entre as 
várias unidades funcionais envolvidas com este macroprocesso. Foi então criada a atividade de 
Gestor de Empreendimentos de Transmissão - GE, para atuar de forma interfuncional e sistêmica, 
coordenando o processo de mobilização das diversas unidades envolvidas, aumentando a sinergia 
entre elas. A criação da citada atividade foi regulamentada através de Resolução Normativa RN-
03/2012 OI-71. 
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Dentre os processos relacionados à implantação dos empreendimentos de transmissão, o 
licenciamento ambiental é o mais crítico em função da necessidade de grande interação com as 
áreas de projeto, suprimento e jurídica, além do envolvimento com entidades externas. 
 
Dessa forma, além das ações estabelecidas no CMET, foi adotada uma série de providências 
visando à redução dos tempos necessários à obtenção das licenças ambientais, destacando-se 
dentre elas: 
 
- mapeamento detalhado do processo de licenciamento ambiental com o estabelecimento de itens 
de controle para todas as etapas do processo envolvendo órgãos ambientais; 
 
- monitoramento sistemático do processo de licenciamento ambiental com acompanhamento 
semanal desse processo; 
 
- gestão descentralizada dos processos de licenciamento estaduais; 
 
- permanente interação da Diretoria Executiva com os governos estaduais nos processos de 
licenciamento nos estados. 
 
c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações 
implementadas pela alta gerência; 
 
As recomendações da Auditoria Interna são registradas em seus relatórios encaminhados às áreas 
responsáveis pelas suas implementações. O posicionamento das áreas é informado para a auditoria 
que realiza o acompanhamento da implementação de suas recomendações, após a manifestação da 
área auditada. Quando do próximo trabalho na área/segmento é realizada a certificação da 
implementação das recomendações ainda julgadas pendentes de atendimento. Não há registro de 
falta de atendimento, das correções recomendadas, pelas gerências responsáveis.  
 
d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das 
recomendações exaradas pela auditoria interna;   

 
De acordo com Decisão de Diretoria de nº DD-150/89, as áreas gerenciais tem um prazo de 30 
dias para se posicionar sobre as recomendações registradas nos Relatórios de Auditoria emitidos. 
Não havendo posicionamento da área dentro do prazo normativo, é efetuada cobrança ao Gabinete 
da Diretoria correspondente. 
 
O acompanhamento da implementação das recomendações é efetuado após a manifestação da área 
auditada e quando da realização do próximo trabalho, através da certificação, registrando-se os 
comentários específicos nos próprios relatórios. 
 
Mensalmente, é elaborada e encaminhada ao Conselho Fiscal da Companhia, uma planilha com a 
posição do acompanhamento da implementação das recomendações efetuadas pelas áreas 
auditadas, cujo assunto é apreciado em reunião e registrado em Ata. 
 
e)  Informação da existência ou  não de sistemática e de sistema para monitoramento dos 
resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 
 
A unidade de Auditoria Interna realiza o acompanhamento da implementação das recomendações 
efetuadas nos relatórios de auditoria em dois momentos: primeiramente através da verificação 
realizada pela equipe da auditoria, após o recebimento das respostas das áreas auditadas às 
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recomendações constantes do Relatório e, depois, quando da certificação da implementação das 
recomendações ainda julgadas pendentes de atendimento, realizada na execução do próximo 
trabalho na área/segmento a ser auditado. Para o efetivo acompanhamento é utilizado o Sistema de 
Informações de Auditoria (SIA), o qual além de registrar todos os pontos e recomendações 
existentes em cada Relatório de auditoria, permite o monitoramento das respostas às 
recomendações. 
 
f)  Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações feitas 
pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais recomendações; 
 
Os Relatórios de Auditoria são encaminhados ao Presidente da Companhia para conhecimento e 
encaminhamento às Diretorias das áreas envolvidas nos trabalhos, com prazo de resposta de 30 
dias, informando e registrando seu posicionamento sobre as recomendações sugeridas. 
Posteriormente as providencias informadas são certificadas. 
 
g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao 
comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência ao 
decidir não implementar as recomendações da auditoria interna. 
 
Não há registro da falta de implementação de recomendações ou de outros aspectos relevantes, 
observados em trabalhos de auditoria, que necessitassem de comunicação à alta direção ou ao 
Conselho de Administração.    
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10.3 Declaração de  Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8730/93 
 
10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 
 

Quadro A.10.4 – 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 Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da 

Lei nº 8.730/93) 

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

Entregaram a DBR 

N/A N/A N/A 

Não cumpriram a obrigação 

N/A N/A N/A 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR 

N/A N/A N/A 

Entregaram a DBR 

N/A N/A N/A 

Não cumpriram a obrigação 

N/A N/A N/A 

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

Obrigados a entregar a DBR 577 N/A N/A 

Entregaram a DBR 577 

N/A N/A 

Não cumpriram a obrigação 0 

N/A N/A 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin 

Justificativa:  Este quantitativo considera os empregados que atualmente estão com função gratificada 
efetiva ou interina (gerentes, assessores e secretárias), incluindo também os diretores e conselheiros que 
entregaram a autorização de acesso eletrônico à Declaração de Bens e Renda, em conformidade com a 
Instrução Normativa – TCU Nº 65, de 20 de abril de 2011. 

 
  
10.3.2  Análise Crítica 
 
No exercício 2012, as informações referentes às Declarações de Imposto de Renda - IR dos 
empregados que ocupam função gratificada estão acessíveis para consulta, sendo controladas pelo 
indicador de entrega no Sistema Integrado de Recursos Humanos – RHSin. 
 
Na Chesf, a responsabilidade pelo recebimento da Autorização de Acesso ao IR é da Divisão de 
Carreira e Remuneração – DACR, condição para a efetivação da investidura do empregado em 
função gratificada. 
 
Os dossiês dos empregados, contendo as declarações ou autorizações de acesso, ficam arquivados 
na Divisão de Administração de Pessoal – DAPE, na Sede da Empresa, e nos Órgãos de Recursos 
Humanos nas Regionais. 
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• Providências adotadas pela Chesf em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de 
entregar a DBR: 
A investidura não é realizada, ocorrendo a devolução do Relatório de Ocorrência ao órgão 
emissor. 
 

• Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a 
recepção das DBR: 
DACR - Divisão de Carreira e Remuneração. 
 

• Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento: 
O gerenciamento é realizado por meio do Sistema Informatizado RHSin/Administração de 
Pessoal/Cadastro de Funcionários/Indicadores/Registro de Emprego/Indicador 25020 
 

• Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da 
autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita 
Federal do Brasil, e como esse acesso se dá: 
A recepção é feita em papel, com a assinatura do empregado. É realizado o registro no 
RHSin/Administração de Pessoal/Cadastro de Funcionários/Indicadores/Registro de 
Emprego/Indicador 25020 e, posteriormente, encaminhado o Relatório de Ocorrência 
juntamente com a DBR para arquivamento no dossiê do empregado. 
 

• Realização ou não de algum tipo de análise, pela Chesf, das DBR com o intuito do identificar 
eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida: 
Não é realizada esta análise. 
 

• Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das 
informações:  
A DBR é arquivada no dossiê do empregado, em arquivo próprio do setor de pessoal da 
Empresa, com acesso restrito a empregados da área. 

 

Evidências de Análise Crítica 

1. Resolução Normativa - 17/93 RH-17 -  Investidura e Exoneração de Empregados em 
Função Gratificada na Companhia;  

2. Instrução Normativa - RH.01.003 - Investidura e Exoneração de Empregados em Função 
Gratificada na Companhia; 

3. Instruções Operacionais Padrão 002 – DACR - Análise e Acompanhamento de Investidura, 
Substituição, Exoneração e Patamar Mínimo; 

4. Formulário de Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de 
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física - TCU-IN67-2011 03/12/2012; 

5. Declaração de Bens e Renda – DBR; 

6. Termo de Compromisso DBR; 

7. Passo a Passo para preenchimento de Relatório de Ocorrência – RO. 
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10.4  Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 
 
10.4.1 Modelo da Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 
 
A declaração encontra-se no Anexo 4. 
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
11.1  Demonstrações Contábeis Previstas na Lei Nº 6404/76, incluindo as Notas Explicativas  
 
As Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e o Parecer do Conselho Fiscal encontram-se no 
Anexo 1 e 3, respectivamente. 
 
11.1.1 Análise Crítica das Demonstrações Contábeis 
 
a) 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. 
 
b) 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. 
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c) 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. 

 
As demais práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras de 2012 
estão apresentadas no item 4 das notas explicativas à essas demonstrações financeiras. 
 

 

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

2012 2011 2010

a) Liquidez Corrente 618,76% 138,36% 170,52%

b) Garantia de Capitais de Terceiros 51,77% 29,75% 20,17%

c) Endividamento 34,11% 22,93% 16,78%

d)
Rentabilidade dos Investimentos em Controladas e
Coligadas

2,07% 4,18% 3,98%

e) Imobilização do Patrimônio Líquido 31,28% 74,99% 68,71%

Para o Balanço Patrimonial:

 
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 =  Ativo Circulante x 100 
 Passivo Circulante  
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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 

 
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 

 
 
 

2012 2011 2010

a) Lucratividade -89,08% 30,36% 42,27%

b) Rentabilidade Operacional do PL -45,27% 10,58% 17,25%

c) Rentabilidade Final do PL -37,50% 9,13% 14,40%

d) Índice de Eficiência 18,26% 16,90% 11,58%

e) Rentabilidade do Ativo Total -27,02% 7,31% 10,90%

Para a Demonstração do Resultado do Exercício:
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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: 
 

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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 11.2 Composição Acionária das Empresas Estatais 
 
11.2.1 Composição Acionária do Capital Social  como Investida 
 

Quadro A.11.1 - Composição Acionária do Capital Social 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Tesouro Nacional - - -

Outras Entidades Governamentais 96,86 97,15 97,15

Fundos de Pensão - - -

Ações em Tesouraria - - -

 % Governo 96,86 97,15 97,15

Pessoas Físicas - - -

Pessoas Jurídicas - - -

Capital Estrangeiro - - -

 % free float 0,00 0,00 0,00

96,86 97,15 97,15

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Tesouro Nacional 0,35 0,38 0,38

Outras Entidades Governamentais 2,73 2,41 2,41

Fundos de Pensão que recebem recursos 

públicos - - -

Ações em Tesouraria - - -

 % Governo 3,08 2,79 2,79

Pessoas Físicas 0,03 0,03 0,03

Pessoas Jurídicas 0,03 0,03 0,03

Capital Estrangeiro - - -

 % free float 0,06 0,06 0,06

3,14 2,85 2,85

100,00 100,00 100,00

Subtotal Preferenciais (%)

Total

F
re

e
 F

lo
a

t

Subtotal Ordinárias (%)

Ações Preferenciais (%)

ACIONISTAS

G
o

ve
rn

o
F
re

e
 F

lo
a

t

Denominação completa: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Ações Ordinárias (%)

ACIONISTAS

G
o

ve
rn

o
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11.2.2 Composição Acionária da Chesf como Investidora 
 

Quadro A.11.2 - Investimentos Permanentes em Outras Sociedades 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

49,00% 49,00% 49,00%

12,00% 12,00% 12,00%

24,50% 24,50% 24,50%

20,00% 20,00% 20,00%

19,50% 19,50% 19,50%

24,50% 24,50% 24,50%

49,00% 49,00% 49,00%

15,00% 15,00% 15,00%

49,00% 49,00% 49,00%

49,00% 49,00% 49,00%

49,00% 49,00% 49,00%

49,00% 49,00% -

49,00% 49,00% -

49,00% - -

49,00% - -

49,00% - -

49,00% - -

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

- - -

Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A.

Sete Gameleiras S.A.

São Pedro do Lago S.A

Pedra Branca S.A.

Interligação Elétrica do Madeira S.A.

Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A.

Ações Preferenciais (% de participação)

Empresa Investida

Norte Energia S.A.

TDG - Transmissora Delmiro Gouveia S.A.

Manaus Transmissora de Energia S.A.

Energia Sustentável do Brasil  Participações S.A.

Ações Ordinárias (% de participação)

Empresa Investida

Integração Transmissora de Energia S.A.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.

Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.

Usina de Energia Eólica Junco I S.A.

Usina de Energia Eólica Junco II S.A.

STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A.

Energética Águas da Pedra S.A.

 

 

11.3 Parecer da Auditoria Independente 
 
O Parecer da Auditoria Independente encontra-se no Anexo 2. 
 
 

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

Não há nenhuma outra informação sobre a gestão a ser incluída neste relatório. 
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PARTE B – C ONTEÚDO ESPECÍFICO POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS 
 
1.INFORMAÇÕES SOBRE AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR PATROCINADAS 
 
1.1. Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício 
  
As informações referentes aos itens acima estão no Anexo 6. 
 
2. INFORMAÇÕES SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REL ACIONADAS 
AO TERMO DE PARCERIA 
 
2.1 Avaliação do Termo de Parceria celebrado pela Chesf 
 

Quadro B.1.1 – Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício 

In
fo

rm
aç

õe
s 

da
 E

nt
id

ad
e 

P
ar

ce
ira

 

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. 

In
fo

rm
aç

õe
s 

do
 T

er
m

o 
de

 P
ar

ce
ria

 

Número CVNE922009419000 

Data Celebração 9/10/2009 

Registrado no SICONV? - 

Forma de Escolha da Entidade 
Parceira 

Não houve. 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 9/10/2009 

Fim 31/10/2012 

Valor Global (em R$ 1,00) 

Da UJ R$ 6.221.185,32  

Da Entidade  -  
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2.2 Valores repassados em razão de termos de parceria firmados 
 
Não houve repasse de nenhum valor no exercício em razão do termo de parceria com o Instituto de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó – Instituto Xingó – CNPJ 3.357.319/0001-
67, conforme solicitado no Quadro B.38.2 na Portaria TCU 150/2012. 
 

 

Quadro B.1.2 – Dados agregados dos Termos de Parceria de exercícios 
antecedentes ao de referência 

Exercícios 
Quantidade de Termos 

Vigentes 

Montante Repassado no Exercício 

(em R$ 1,00) 
2011 2                                                              

1.932.329,77  
2010 3                                                              

1.932.329,77  

Fonte: Relatório GEF nº 9619788 
 

2.3 Estrutura de acompanhamento dos Resultados dos Termos de Parceria Firmados 
 
Como não houve repasse no exercício, não houve necessidade de formação de Comissão de 
Avaliação do Resultado de Parceria (Art. 11, § 1º da Lei nº 9.790/99) e de apresentação de 
Prestação de Contas do exercício, conforme solicitado nos Quadros B.38.4 e B.38.5 da Portaria 
TCU 150/2012.   

 
2.4 Avaliação dos resultados obtidos com a Parceria 
 
Não houve medição dos indicadores de realização das metas do Termo de Parceria CVNE-
92.2009.4190.00 no ano de 2012, conforme solicitado no Quadro B.38.6 da Portaria TCU 
150/2012, pois só foram desenvolvidas ações até meados do segundo semestre de 2011. A 
execução do Termo de Parceria foi considerada irregular e foi solicitada a rescisão unilateral que 
só foi assinada em 31.10.2012. 
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Prestação de Contas Ordinária Anual 
Relatório de Gestão do Exercício 2012 

 

 

Anexo 1 

 

Demonstrações Contábeis 

 
 

 



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta 

 

Demonstrações Financeiras 2012                                                                                                                                                                  
   

1

 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(valores expressos em milhares de reais) 
 

Notas 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 6                     94.745                 268.638                   427.647                  564.024 

Títulos e valores mobil iários 7                   229.018                 917.439                   319.923                  917.439 

Clientes 8                   734.810                 745.277                   741.615                  752.450 

Valores a receber - Lei nº 12.783/2013 9                4.736.747                             -                  4.736.747                              -   

Tributos e contribuições sociais 10                   177.508                    12.898                   200.041                     21.964 

Cauções e depósitos vinculados 12                     11.003                    11.003                      13.653                     36.297 

Almoxarifado 11                     85.380                    85.098                      85.380                     85.098 

Ativo financeiro – concessões de serviço público 13                     77.023                 258.455                   199.991                  332.222 
Outros 14                   175.362                 189.734                   211.016                  204.381 

               6.321.596              2.488.542                6.936.013               2.913.875 

NÃO CIRCULANTE

   Realizável a Longo Prazo

Clientes 8                     19.571                             -                        19.571                              -   

Valores a receber - Lei nº 12.783/2013 9                2.719.769                             -                  2.719.769                              -   

Títulos e valores mobil iários 7                        4.308                      5.173                        4.463                       5.173 

Tributos e contribuições sociais 10                1.857.298                 566.303                1.992.800                  660.150 

Cauções e depósitos vinculados 12                   482.794                 295.785                   490.065                  302.423 

Ativo financeiro – concessões de serviço público 13                2.599.705              5.813.526                4.091.985               6.768.014 
Outros 14                     57.906                    40.697                      54.812                     53.888 

               7.741.351              6.721.484                9.373.465               7.789.648 

   Investimentos 15                2.250.456              1.408.698                      90.764                     79.516 

   Imobilizado 16                1.371.394            11.173.867                5.086.435             13.263.521 
   Intangível 17                     29.458                    29.566                      77.258                     72.124 

            11.392.659            19.333.615              14.627.922             21.204.809 

TOTAL DO ATIVO             17.714.255            21.822.157              21.563.935             24.118.684 

Consolidado

(IFRS e BRGAAP)

Controladora

(BRGAAP)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras   



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta 

 

Demonstrações Financeiras 2012                                                                                                                                                                  
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(valores expressos em milhares de reais)  

 

Notas 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Fornecedores 18 321.729 370.788 557.832 562.558

   Tributos e contribuições sociais 19 115.895 220.996 185.296 231.765

Financiamentos e empréstimos 20 71.017 329.699 976.650 778.842

Debêntures 21                               -                                 -                                 -   105.492

Remuneração aos acionistas 36 41 299.328 41 299.328

Obrigações estimadas 22 134.787 126.443 136.942 127.019

Benefícios pós-emprego 24 2.523 109.063 2.523 109.063

Outras provisões operacionais                   106.461                   102.451                   106.461                   102.451 

Encargos setoriais 201.408 162.554 203.584 164.385
Outros 23 67.789 77.317 79.156 83.292

               1.021.650                1.798.639                2.248.485                2.564.195 

NÃO CIRCULANTE

Tributos e contribuições sociais 19 67.797 81.113 134.070 110.016

Financiamentos e empréstimos 20 398.087 462.149 2.887.198 1.915.691

Benefícios pós-emprego 24 705.788 272.497 705.788 272.497

Encargos setoriais 151.718 167.190 151.718 167.190

Provisões para contingências 25 1.388.685 923.549 1.389.660 924.508

Provisão contrato oneroso 26 2.303.556                               -   2.303.556                               -   

Concessões a pagar - Uso do Bem Público 27                               -                                 -   45.509 41.641

Adiantamento para futuro aumento de capital 28                               -                  1.293.000                               -   1.293.000

Debêntures 21                               -                                 -   12.364                               -   
Outros 23 5.515 5.382 14.128 11.308

5.021.146 3.204.880 7.643.991 4.735.851

PATRIMÔNO LÍQUIDO

Capital social 30 9.753.953 7.720.760 9.753.953 7.720.760

Reservas de capital 30 4.916.199 4.916.199 4.916.199 4.916.199

Reservas de lucros 30                               -   3.841.698                               -   3.841.698

Dividendos adicionais propostos 30                               -                     897.877                               -   897.877

Outros resultados abrangentes 30                 (805.879)                 (557.896)                 (805.879)                 (557.896)
Prejuízo acumulado              (2.192.814)                               -                (2.192.814)                               -   

11.671.459 16.818.638 11.671.459 16.818.638

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.714.255 21.822.157 21.563.935 24.118.684

Consolidado
(IFRS e BRGAAP)

Controladora
(BRGAAP)
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(valores expressos em milhares de reais)    
 
 

Notas 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 31 5.996.028 5.118.487 6.660.383 5.582.392

CUSTO OPERACIONAL 33

     Custo com energia elétrica

      Energia elétrica comprada para revenda                 (19.058)                  (7.635)                (19.058)                    (7.635)

      Encargos de uso da rede de transmissão              (867.885)              (805.270)              (867.885)               (805.270)

     Custo de operação

Pessoal, material e serviços de terceiros              (407.887)              (390.416)              (413.493)               (393.633)

Combustíveis para a produção de energia                   (2.522)                  (4.793)                   (2.522)                    (4.793)

Compensação financeira pela util ização de 

recursos hídricos              (240.074)              (224.374)              (240.074)               (224.374)

Depreciação e amortização              (339.815)              (342.778)              (339.877)               (342.817)

Contrato oneroso - Jirau              (711.375)                           -                (711.375)                            -   
Outros                  12.942                  13.799                  10.743                   13.245 

          (2.575.674)          (1.761.467)           (2.583.541)            (1.765.277)

CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO A TERCEIROS 33                   (5.371)                  (2.838)                   (5.408)                    (6.923)

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 33              (603.420)              (581.089)           (1.132.025)               (943.268)

LUCRO BRUTO             2.811.563            2.773.093            2.939.409             2.866.924 

DESPESAS OPERACIONAIS 33           (1.278.418)          (1.019.269)           (1.299.451)            (1.040.984)

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA             1.533.145            1.753.824            1.639.958             1.825.940 

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 15                  46.521                  58.813                  14.524                   18.604 

RESULTADO FINANCEIRO 34                216.261                (11.524)                175.420                 (33.516)

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA LEI Nº 12.783/2013             1.795.927            1.801.113            1.829.902             1.811.028 

Efeitos da Lei  nº 12.783/2013           (8.245.242)                           -             (8.245.242)                            -   

RESULTADO OPERACIONAL APÓS A LEI Nº 12.783/2013           (6.449.315)            1.801.113           (6.415.340)             1.811.028 

Imposto de renda e contribuição social                            -                (570.107)                (16.600)               (580.037)

Imposto de renda e contribuição social  diferidos             1.107.078                  10.296            1.082.219                     5.342 
Incentivos fiscais 35                        925               312.843                    8.409                 317.812 

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO           (5.341.312)            1.554.145           (5.341.312)             1.554.145 

Lucro (prejuízo) básico por ação (R$) 37                   (95,54)                    30,14                   (95,54)                     30,14 

Lucro (prejuízo) diluído por ação (R$) 37                   (95,54)                    28,03                   (95,54)                     28,03 

Consolidado

(IFRS e BRGAAP )

Controladora

(BRGAAP )
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(valores expressos em milhares de reais)    

 

Notas 31/12/2012 31/12/2011

Lucro (prejuízo) líquido do Exercício      (5.341.312) 1.554.145

Outros componentes do resultado abrangente

 Participação no resultado abrangente de investidas 30                 (231)               3.719 

 Resultado atuarial  com benefícios pós-emprego 30         (500.466)         (229.033)
 Imposto  de renda e contribuição social  diferidos 30           252.714             34.927 

Outros componentes do resultado abrangente do exercício         (247.983)         (190.387)

Total do resultado abrangente do exercício      (5.589.295)       1.363.758 

Controladora e Consolidado

(BRGAAP )
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 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 (valores expressos em milhares de reais) 
 

CAPITAL DIVIDENDOS OUTROS LUCROS/

SUBSCRITO/ LEGAL ESTATUTÁRIAS ADICIONAIS RESULTADOS PREJUÍZOS

REALIZADO PROPOSTOS ABRANGENTES ACUMULADOS

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 

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 líquido 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 

Aumento de capital          2.033.193                        -                     -                        -                                 -                            -                 (693.200)                        -                              -                            -                1.339.993 

Participação no resultado abrangente de investidas                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                         (231)                          -                          (231)

Resultado atuarial  com benefícios pós-emprego                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                 (247.752)                          -                  (247.752)

Prejuízo líquido do exercício                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -                          -                              -            (5.341.312)            (5.341.312)

 Reserva de incentivos fiscais                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                           925                        -                              -                       (925)                             -   

Destinação:

Aprovação de dividendos adicionais pela AGO                        -                          -                     -                        -                                 -                            -                               -             (897.877)                            -                            -                  (897.877)

Compensação de prejuízo do exercício 2012                        -                          -        (428.599)        (501.886)                      (8.179)         (2.209.834)                       (925)                        -                              -             3.149.423                             -   

SALDO EM 31/12/2012         9.753.953         4.916.199                   -                        -                                 -                            -                               -                          -                 (805.879)          (2.192.814)            11.671.459 

RESERVAS DE LUCROS

TOTAL
RESERVAS DE 

CAPITAL
 LUCROS A 

REALIZAR

RETENÇÃO DE 

LUCROS

INCENTIVOS 

FISCAIS

     
(*)    A parcela do resultado 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.     
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(valores expressos em milhares de reais)   

  

Notas 31/12/2012
31/12/2011

(Reclassificado)
31/12/2012

31/12/2011

(Reclassificado)

Atividades operacionais

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social             (6.449.315)            1.801.113                (6.415.340)             1.811.028 

Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:

Depreciação e amortização                  408.878               418.008                     409.203                418.138 

Variações monetária e cambial (líquidas)                     (9.777)                (20.191)                        (3.287)                   (8.434)

Equivalência patrimonial 15                  (46.521)                (58.813)                      (14.524)                 (18.604)

Provisão para contingências                  209.193               158.839                     209.193                158.839 

Outras provisões operacionais                  106.461               102.451                     106.461                102.451 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa                    81.287                  17.115                       81.287                   17.115 

Benefícios pós-emprego – ajuste atuarial                    30.651                (44.101)                       30.651                 (44.101)

Atualização de cauções e depósitos vinculados                  (16.869)                (10.523)                      (16.869)                 (10.523)

Atualização de títulos da dívida agrária (TDA)                        (206)                      (249)                           (206)                       (249)

Receita financeira – Ativo financeiro                (684.098)              (617.491)                   (807.833)               (702.196)

Perdas imobilizado Lei nº 12.783/13              4.091.507                           -                    4.091.507                            -   

Perdas ativo financeiro - Lei nº 12.783/13              2.161.420                           -                    2.161.420                            -   

Provisão contrato oneroso              2.303.556                           -                    2.303.556                            -   

Provisão para impairment                  400.135                           -                       400.135                            -   

Atualização de valores a receber - Lei  nº 12.783/2013                (203.231)                           -                     (203.231)                            -   

Encargos financeiros                    40.276                  65.375                       63.293                   78.883 

Atualização de dividendos                    70.144               179.130                       70.144                179.130 

Incentivo ao desligamento de pessoal                             -                  (53.355)                                 -                   (53.355)

Outras                             -                             -                                   -                             (2)

             2.493.491            1.937.308                  2.465.560             1.928.120 

Encargos financeiros pagos a acionistas e outras partes 

relacionadas                     (8.875)                (10.616)                        (8.875)                 (10.616)

Pagamentos à entidade de previdência privada                (204.362)              (152.385)                   (204.374)               (152.388)

Encargos financeiros pagos a instituições financeiras e outras                  (42.171)                (51.855)                      (52.434)                 (63.737)

Pagamento de imposto de renda e contribuição social                (260.074)              (336.338)                   (264.689)               (341.583)

Pagamento de participações nos lucros ou resultados                (102.451)                (91.241)                   (102.613)                 (91.372)

Depósitos vinculados a li tígios                (167.846)                (43.977)                   (172.028)                 (41.980)

Variações nos Ativos e Passivos

Cl ientes                  (90.391)                  94.583                      (90.023)                   95.728 

Almoxarifado                        (282)                    6.465                           (282)                     6.465 

Tributos e contribuições sociais                    46.769                  11.488                       50.137                 (13.623)

Adiantamentos a empregados                    14.583                  (2.276)                       14.480                   (2.475)

Cauções e depósitos vinculados                     (2.294)                  14.274                       23.899                   30.969 

Serviços em curso                     (8.086)                (11.602)                      (10.651)                 (12.439)

Fornecedores                  (49.059)               102.196                        (4.726)                202.249 

Compensação ambiental                  (13.640)                           -                        (13.640)                            -   

Obrigações estimadas                      8.344                    4.989                          9.923                     5.416 

Encargos setoriais                    23.382                  27.908                       23.729                   28.178 

Provisão para contingências                  255.943                  16.545                     255.959                   16.545 

Outros ativos e passivos operacionais                     (2.147)                  14.579                       17.506                 (19.484)

               (602.657)              (407.263)                   (528.702)               (364.147)

Total das atividades operacionais              1.890.834            1.530.045                  1.936.858             1.563.973 

Atividades de investimentos

Aplicações em Ativos Imobilizado e Intangível                (774.325)              (580.915)                (2.401.180)           (1.596.620)

Realização do Ativo financeiro - Concessões de serviço público                  330.771               221.602                   (132.488)                 (69.269)

Participações societárias permanentes                (817.456)              (596.639)                                 -                              -   

Dividendos                    28.639                  26.291                          4.618                            -   

Títulos e valores mobiliários                  689.286                  48.097                     598.226                   48.097 

Baixas de Ativos Imobil izado e Intangível                    12.331                    4.188                       12.347                     4.937 

Outros                             -                             -                             (241)                       (183)

               (530.754)              (877.376)                (1.918.718)           (1.613.038)

Recursos recebidos de acionistas e partes relacionadas                    46.993            1.293.000                       46.993             1.293.000 

Financiamentos e empréstimos obtidos                      4.741               138.732                  1.448.672                783.787 

Pagamentos de financiamentos e empréstimos                (318.417)                (42.798)                   (324.880)                 (53.235)

Remuneração paga aos acionistas             (1.267.290)          (2.072.362)                (1.267.290)           (2.072.362)

Debêntures                             -                             -                        (93.128)                105.492 

Outros                             -                             -                         35.116                   58.414 

            (1.533.973)              (683.428)                   (154.517)                115.096 

TOTAL DE EFEITOS NO CAIXA                (173.893)                (30.759)                   (136.377)                   66.031 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                  268.638               299.397                     564.024                497.993 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício                    94.745               268.638                     427.647                564.024 

VARIAÇÃO NO CAIXA                (173.893)                (30.759)                   (136.377)                   66.031 

Atividades de financiamentos

Controladora

(BRGAAP )

Consolidado

(IFRS e BRGAAP )
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(valores expressos em milhares de reais) 

Notas 31/12/2012
31/12/2011

(Reclassificado)
31/12/2012

31/12/2011

(Reclassificado)

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Receitas

     Venda de energia elétrica, transmissão e 

      outras         7.001.333          6.031.251         7.672.762        6.500.322 

     Provisão para créditos de l iquidação  duvidosa             (81.287)              (17.115)             (81.287)            (17.115)
     Perdas – Clientes             (26.591)              (24.367)             (26.591)            (24.367)

        6.893.455          5.989.769         7.564.884        6.458.840 

(-) Insumos adquiridos de terceiros

     Material               26.782               29.113               27.363              29.743 

     Combustíveis para a produção de energia                 2.522                  4.793                 2.522                4.793 

     Serviço de terceiros            192.444             189.754            203.009            199.872 

     Energia elétrica comprada para revenda               19.058                  7.635               19.058                7.635 

     Encargos de uso da rede de transmissão            867.885             805.270            867.885            805.270 

     Custo de construção            603.420             581.089         1.132.025            943.268 

     Perdas na realização de ativos Lei nº 12.783/13         6.252.927                         -           6.252.927                       -   

     Provisão para impairment            400.135                         -              400.135                       -   
     Provisão contrato oneroso         2.303.556                         -           2.303.556                       -   

     Outros            410.447             268.546            413.401            276.668 

      11.079.176          1.886.200       11.621.881        2.267.249 

(=) Valor Adicionado Bruto       (4.185.721)          4.103.569       (4.056.997)        4.191.591 

(-) Retenções
     Quotas de reintegração (Depreciação e 

     Amortização)            408.878             418.008            409.203            418.138 

(=) Valor Adicionado Líquido       (4.594.599)          3.685.561       (4.466.200)        3.773.453 

(+) Valor adicionado transferido

     Resultado de equivalência patrimonial               46.521               58.813               14.524              18.604 

     Dividendos e juros sobre o capital próprio                 8.130                  6.678                 8.130                6.678 

     Aluguéis                       71                       95                       71                      95 

     Atualização de valores a receber - Lei nº 12.783/2013            203.231                         -              203.231                       -   
     Receitas financeiras            211.910             251.059            217.169            258.767 

           469.863             316.645            443.125            284.144 

(=) Valor Adicionado a Distribuir       (4.124.736)          4.002.206       (4.023.075)        4.057.597 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Pessoal

     Salários/benefícios/FGTS            697.134             628.732            707.387            636.874 

     Honorários da diretoria                 2.569                  2.474                 3.629                3.111 
     Provisões para contingências trabalhistas/ 

     indenizações trabalhistas               23.562               30.777               23.562              30.777 
           723.265             661.983            734.578            670.762 

Governos:

   Encargos sociais vinculados à folha de 

   pagamento            152.770             143.621            154.406            144.190 

   Tributos l íquidos de incentivos fiscais           (496.284)             739.029           (458.362)            752.062 
   Encargos setoriais 32            664.033             611.514            666.972            614.159 

           320.519          1.494.164            363.016        1.510.411 

Financiadores:

   Encargos financeiros, variação monetária e 

   outros:

       Eletrobras               78.295             188.115               78.295            188.115 

       Outros financiadores               73.483               80.593            119.587            110.295 
   Aluguéis               21.014               23.206               22.761              23.869 

           172.792             291.914            220.643            322.279 

Acionistas:

   Dividendos mínimos propostos 37                        -               299.294                        -              299.294 

   Dividendos adicionais propostos 37                        -               897.877                        -              897.877 
   Lucros retidos                        -               356.974                        -              356.974 

   Prejuízo do exercício       (5.341.312)                         -         (5.341.312)                       -   

      (5.341.312)          1.554.145       (5.341.312)        1.554.145 

      (4.124.736)          4.002.206       (4.023.075)        4.057.597 

Controladora Consolidado
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 
(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, atuando em todo o território nacional, tendo 
hoje como principais compradoras as regiões Sudeste e Nordeste. 
 
As operações da Companhia contam na atividade de Geração de energia com 14 usinas hidrelétricas e 1 
usina termelétrica, perfazendo uma potência instalada de 10.615 MW e na atividade de transmissão de 
energia o sistema é composto por 110 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 18.973,8 
quilômetros de linhas de alta tensão. 
 
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 201,0 MW, cuja 
participação da Companhia equivale a 2.498,9 MW e 98,5 MW, respectivamente, e de empreendimentos 
de transmissão compostos por 1.241 km de linhas de transmissão, em serviço, e 4.074 km de linhas de 
transmissão, em construção. 
 
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, desde 01 de março de 1999, 
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. 
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2  - DAS CONCESSÕES 
 
2.1 - Controladora 
 
A Companhia detém as seguintes concessões: 
 
• Geração 
 

CONCESSÕES Rio

Potência 

Instalada 

(MW)

Capacidade 

Utilizada em 

2012 (MW 

médio/ano)

Data da 

Concessão / 

Permissão

Data de 

Vencimento

USINAS

  Hidrelétricas

   Paulo Afonso I São Francisco           180,001              35,929 3/10/1945 31/12/2042

   Paulo Afonso II São Francisco           443,000              31,511 3/10/1945 31/12/2042

   Paulo Afonso III São Francisco           794,200            357,989 3/10/1945 31/12/2042

   Paulo Afonso IV São Francisco        2.462,400        1.457,453 3/10/1945 31/12/2042

   Apolônio Sales (Moxotó) São Francisco           400,000            104,341 3/10/1945 31/12/2042

   Luiz Gonzaga (Itaparica) São Francisco        1.479,600            910,912 3/10/1945 31/12/2042

   Xingó São Francisco        3.162,000        2.198,836 3/10/1945 31/12/2042

   Pi loto São Francisco                2,000                    - 16/2/1949 7/7/2015

   Araras Acaraú                4,000                    - 29/8/1958 7/7/2015

   Funil de Contas              30,000                4,111 25/8/1961 31/12/2042

   Pedra de Contas              20,007                0,205 25/8/1961 31/12/2042

   Boa Esperança (Castelo 

   Branco) Parnaíba           237,300            130,039 11/10/1965 31/12/2042

   Sobradinho São Francisco        1.050,300            472,200 10/2/1972 9/2/2022

   Curemas Piancó                3,520                0,809 26/11/1974 25/11/2024

   Termelétrica

   Camaçari -           346,803                0,743 11/8/1977 10/8/2027  
 

 
Eólica 
 
A Companhia foi vencedora do Leilão Aneel de fontes alternativas no 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, onde a Licença de Instalação para início da obra foi concedida em 18 de maio de 2012, por meio 
da Portaria INEMA no 2.656, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia. 
 
Obs.: Capacidade Utilizada corresponde à geração média, em MW, no período. 
 

Com a edição da Medida Provisória nº  579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei nº  12.783, 
de 11 de janeiro de 2013, parte destas usinas, objeto do contrato de concessão nº 006/2004 e parte 
das instalações de transmissão, a seguir, objeto do contrato de concessão nº 061/2001, foram 
prorrogadas a partir dos aditivos a esses contratos, assinados em 05 de dezembro de 2012, em novas 
condições, conforme nota 2.3. 
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• Transmissão 

CONCESSÕES
Data da 

Concessão

Data de 

Vencimento

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

29/6/2001 31/12/2042

4/3/2005 3/3/2035

4/3/2005 3/3/2035

14/6/2007 14/6/2037

14/6/2007 14/6/2037

14/6/2007 14/6/2037

3/8/2009 3/8/2039

28/1/2009 28/1/2039

9/12/2011 9/12/2041

12/7/2010 12/7/2040

28/1/2009 28/1/2059

20/4/2007 20/4/2037

14/6/2007 14/6/2037

17/3/2008 17/3/2038

16/10/2008 16/10/2038

3/8/2009 3/8/2039

3/8/2009 3/8/2039

6/10/2010 6/10/2040

6/10/2010 6/10/2040

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

    - Linha de transmissão Sapeaçu/Santo Antônio de Jesus (BA), em 230 kV, em circuito simples, 

      com extensão aproximada de 32 km. 

    - Linha de transmissão Ibicoara/Brumado (BA), em 230 kV, com extensão aproximada de 94,5 km.

    - 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 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).

    - Linhas de transmissão Pau Ferro/Santa Rita II (PE/PB), em 230kV, com extensão aproximada 

      de 109 km .

    - Linha de transmissão Eunápolis/Teixeira de Freitas II, circuito 2 (BA), em 230 kV, com 

       extensão aproximada de 144 km.

    - Linha de transmissão Jardim/Penedo (SE/AL), em 230 kV, com extensão aproximada de 110 km.

    - Subestação Pólo, em 230/69 kV (BA).

    - 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 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). 

    - Linhas de transmissão e Paulo Afonso III/Zebu (AL), em 230kV, com extensão de 10,8 

       km, Linha de transmissão Natal  II/Natal III, com 23 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 Pirapama/Suape III, com extensão de 30,8 km; e Subestação Suape III, em 

      23/69 kv (PE)

    - Subestação Ibicoara em 500/230 kV(PE)

    

Contrato de Concessão nº 061/2001 – Aneel:

    Em serviço:
    - 86 subestações de transmissão, 15 subestações elevadoras e 18.322,0 km de l inhas de alta 

       tensão

Contratos obtidos por meio de Leilões da Aneel:

    Em serviço:

    - Linha de transmissão Milagres/Tauá (CE), em 230 kV, com extensão de 208,1 km e Subestação 

       Tauá (CE), em 230 kV.

    - Linha de transmissão Milagres/Coremas (CE/PB), em 230 kV, com extensão de 119,8 km.

    - Linha de transmissão Paraíso/Açu II (RN), em 230 kV, com extensão de 132,8 km.

    - Subestação Pi lões II em 138 kV(PB)

    - Subestação Camaçari  IV em 500 kV(BA)

    - Subestação Suape II em 500 kV(PE)

    - Subestação Arapiraca III, em 230/69 kV (AL), e linha de transmissão, em circuito duplo, Rio 

       Largo II/Penedo, em 230 kV, com extensão aproximada de 44 km. 

    Em construção:

    - Linha de transmissão Funil/Itapebi (BA), em 230 kV, com extensão aproximada de 198 km.

    - Linha de transmissão Picos/Tauá (PI/CE), em 230 kV, com extensão aproximada de 183 km.

    - Subestação Ibiapina, em 230/69 kV (CE).

    - 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).
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CONCESSÕES
Data da 

Concessão

Data de 

Vencimento

9/12/2011 9/12/2041

9/12/2011 9/12/2041

9/12/2011 9/12/2041

17/4/2012 17/4/2042

10/5/2012 10/5/2042

1/6/2012 1/6/2042

1/6/2012 1/6/2042

1/6/2012 1/6/2042

    - Subestação Mirueira II, em 230/69 kV (PE) - 300MVA e Subestação Jaboatão II, em 230/69 kV (PE)-

       300MVA.

    - Linha de transmissão Russas/Banabuiu C2 (CE), em 230 kV, em circuito simples, com extensão 

      aproximada de 110 km; Linha de transmissão Touros/Ceará MirimII (RN), em 230 kV, em circuito 

      simples, com extensão aproximada de 56,17 km; Linha de transmissão Mossoró IV/Mossoró II 

      (RN), em 230 kV, em circuito simples, com extensão aproximada de 40 km; Subestação Touros, em 

      230 kV (RN); e Subestação Mossoró IV, em 230 kV (RN).

    - Linha de transmissão Igaporã III/Pindaí II (BA), em 230 kV, em circuito simples, com extensão 

      aproximada de 46 km; Linha de transmissão Igaporã III/Igaporã II  C1 e C2 (BA), em 230 kV, em 

      circuito simples, com extensão aproximada de 2 km cada; Subestação Igaporã III, em 500/230 kV - 

      (6+1) x 250 MVA (BA).

    - 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 Jardim/Nossa Senhora do socorro (SE), em 230 kV, em circuito duplo, com 

       extensão aproximada de 1,3 km; Linha de transmissão Messias/Maceió II (AL), em 230 kV, em 

      circuito duplo, com extensão aproximada de 20 km; Subestação Nossa Senhora do Socorro, em 

      230/69 kV (SE) - 300MVA; Subestação Maceió II, em 230/69 kV (AL) - 400MVA.; Subestação 

      Poções II, em 230/138 kV (BA) - 200MVA.

    - 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 Camaçari IV/Pirajá (BA), em 230 kV, em circuito simples, com extensão 

      aproximada de 45 km e Linha de transmissão Pituaçu/Pirajá (BA), em 230 kV, em circuito 

      simples, com extensão aproximada de 5 km.  

 

 

 
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. 
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2.2 – Controlada em conjunto e Coligada 
 
A Companhia detém ainda, por intermédio de suas controladas em conjunto e coligada, as seguintes 
concessões: 
 
• Geração Hidráulica 
 

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
Participação da 

Companhia 
Rio

 
 

• Geração Eólica 
 

Capacidade Ano da Ano de

em MW Autorização Vencimento

Em construção:

  UEE São Pedro do Lago São Pedro do Lago S.A. 49,00% São Pedro do Lago (BA) 30,00 2011 2046

  UEE Pedra  Branca Pedra Branca  S.A. 49,00% Pedra  Branca(BA) 30,00 2011 2046

  UEE Sete Gamelei ras Sete Gamelei ras  S.A. 49,00% Sete Gamelei ras  (BA) 30,00 2011 2046

  UEE Junco I UEE Junco I  S.A. 49,00% Ji joca  de Jericoacoara  (CE) 30,00 2012 2047

  UEE Junco II UEE Junco II  S.A. 49,00% Ji joca  de Jericoacoara  (CE) 30,00 2012 2047

  UEE Ca içara I UEE Ca içara  I  S.A. 49,00% Cruz (CE) 30,00 2012 2047

  UEE Ca içara I I UEE Ca içara  I I  S.A. 49,00% Cruz (CE) 21,00 2012 2047

Usinas Empresa
Participação da 

Companhia 
Localidade
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• Transmissão 
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     -  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.

     -  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.

SISTEMA DE TRANSMISSÃO Empresa

     -  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.

TDG - Transmissora Delmiro 

Gouveia S.A.

     -  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;  

         LT Sec. J. Câmara II/Extremoz/SE Ceará Mirim, 

         com 6 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 Colinas/Miracema/ Urupi/ 

        Peixe 2/Serra da Mesa (TO/GO), em 500 kV, 

        com 695 km.

Integração Transmissora de 

Energia 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.

Ano de 

Vencimento 

    -  Linha de transmissão Teresina (PI) / Sobral/ 

       Fortaleza(CE), em 500 kV, com extensão de 

       546 km.

STN – Sistema de Transmissão 

Nordeste S.A.

Ano da 

Concessão
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2.3  - Prorrogação das concessões de serviço público de energia elétrica 
 
a) Descrição da alteração da legislação  

 
Em 11 de setembro de 2012, o Governo Federal emitiu a Medida Provisória nº 579, regulamentada pelo 
Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e 
dá outras providências. As medidas adotadas pelo Governo Federal visam, também, beneficiar os 
consumidores de energia elétrica através de redução de três componentes tarifárias: custo de geração, 
custo de transmissão e encargos setoriais. Tal Medida Provisória foi convertida, em 11 de janeiro de 
2013, na Lei nº 12.783/2013 e passou a ser regulamentada pelo Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 
2013. 

Por meio da aludida Lei, o Governo pretendeu encerrar as discussões se as concessões de energia 
elétrica, tratadas nos artigos 17, §5º, 19 e 22 da Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995, cujos prazos de 
vencimento ocorreriam a partir de 2015, poderiam ser prorrogadas por mais até 20 anos, conforme 
condições estabelecidas na referida Lei e nos respectivos Contratos de Concessão, ou se estas seriam 
licitadas.  

Assim, a Lei nº 12.783/2013, ao tratar das prorrogações das concessões de distribuição, transmissão e 
geração de energia elétrica, alcançadas pelos artigos listados acima, impôs novas condições de 
prorrogação às concessionárias, permitindo a prorrogação por um prazo de até 30 anos, com a 
antecipação do vencimento dessas concessões e assinatura de Termos Aditivos aos respectivos 
Contratos de Concessão com o Poder Concedente estabelecendo as novas condições.  

A prorrogação prevista depende da aceitação expressa dos critérios de remuneração, alocação da 
energia e padrões de qualidade, constantes da Lei, estando ainda prevista à indenização dos ativos 
ainda não amortizados ou depreciados com base no valor novo de reposição – VNR. 

Os principais marcos para a implementação do disposto na Medida Provisória nº 579/2012(atual Lei    
nº 12.783/2013), são apresentados a seguir: 
 

Data Evento 
12/09/2012 Publicação da Medida Provisória nº 579/2012. 

17/09/2012 Edição do Decreto de regulamentação nº 7.805/2012. 

15/10/2012 Prazo para manifestação de interesse de renovação de contratos de 
concessão pelas empresas. 

01/11/2012 Aprovação das minutas dos termos aditivos aos contratos de concessão 
de geração e transmissão. 

01/11/2012 Publicação das tarifas de geração e das receitas permitidas de 
transmissão. 

04/12/2012 Prazo limite para assinatura dos termos aditivos aos contratos de 
concessão de geração e transmissão. 

11/12/2012 Aprovação dos valores da Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão – 
TUST. 

19/12/2012 Resolução homologatória provisória das cotas de energia para as 
distribuidoras. 

01/01/2013 
 

Início de validade das novas receitas permitidas das transmissoras, TUST 
e tarifas das geradoras. 

11/01/2013 A Medida Provisória nº 579/2012 é convertida na Lei nº 12.783/2013. 

20/01/2013 
 

Resolução homologatória definitiva das cotas de energia para as 
distribuidoras. 

05/02/2013 
 

Revisão tarifária extraordinária das distribuidoras para percepção das 
tarifas pelos consumidores. 

 
Em 31 de outubro de 2012, o Ministério de Minas e Energia - MME publicou as Portarias que definiram:  

(i) as tarifas iniciais para as usinas hidrelétricas enquadradas no art. 1º da Medida Provisória (Portaria 
nº 578); e 

(ii) as receitas anuais permitidas das instalações integrantes das concessões de transmissão 
enquadradas no art. 6º da Medida Provisória (Portaria nº 579).  

Adicionalmente, o MME e o Ministério da Fazenda emitiram, em 1º de novembro de 2012, a Portaria 
Interministerial nº 580, que fixou os valores das indenizações dos ativos de geração e transmissão 
afetados pela Medida Provisória, referenciados a preços de junho de 2012 e outubro de 2012, 
respectivamente.  Sendo os valores de indenização dos ativos de geração ajustados em 29 de novembro 
de 2012, por meio da Portaria Interministerial nº 602. 
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As concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que não forem prorrogadas por 
meio da aceitação das condições apresentadas pelo Poder Concedente, materializada pela assinatura de 
Termo Aditivo aos atuais contatos de concessão, nos termos Lei nº 12.783/2013, serão licitadas quando 
do encerramento do atual prazo (2015 – 2017), na modalidade leilão ou concorrência, por até trinta 
anos. 
 
Impactos no negócio geração afetados diretamente pela Lei nº 12.783/2013 
 
Recebimento de indenização dos ativos de geração não amortizado, pelos valores definidos nas Portarias 
nº 580 e nº 602 mencionadas anteriormente. O valor da indenização será reajustado pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (Artigo 3º da Portaria nº 580 supracitada) até a data do seu efetivo 
pagamento. Conforme facultado pelo art. 4º da Portaria nº 580, supracitada, a Companhia solicitou o 
recebimento da indenização de acordo com a seguinte alternativa: 50% à vista, a ser paga em até 45 
dias da data de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão e 50% em parcelas mensais, a 
serem pagas até o vencimento do contrato de concessão vigente na data de publicação da respectiva 
Portaria, ambas acrescidas da remuneração pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 5,59% 
real ao ano, a contar do primeiro dia do mês de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. 

No Artigo 2º do Decreto nº 7.850, citado anteriormente, até 31 de dezembro de 2013, as 
concessionárias de geração deverão submeter à Aneel, na forma definida por esta instituição, as 
informações complementares (posteriores ao Projeto Básico), necessários para o cálculo da parcela dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis efetuados até 31 de dezembro de 2012, ainda não 
amortizados ou depreciados. Posteriormente, os valores apurados serão objeto, a critério do Poder 
Concedente, de indenização ou reconhecimento na base tarifária, nesse caso incorporados quando dos 
processos tarifários. 

Alteração do regime de preço para tarifa, com revisão tarifária periódica nos mesmos moldes já 
aplicados à atividade de distribuição até então. A tarifa será calculada com base nos custos de O&M 
acrescido da taxa de 10% (empresa eficiente). Adicionalmente, futuramente poderá ser incluída parcela 
de ativos ainda não amortizados ou depreciados, desde que homologados pela Aneel. 

Os novos investimentos (repontencialização e expansão) ocorridos a partir de 31 de dezembro de 2012, 
desde que aprovados formalmente, deverão ser contemplados em tarifas futuras, sendo seu critério de 
remuneração ainda não definido. 

Alocação das cotas de garantia física de energia e de potência das usinas hidrelétricas às 
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – 
SIN, a ser definida pela Aneel, que será destinada ao mercado regulado. 

Redução ou eliminação dos seguintes encargos regulatórios: Reserva Global de Reversão – RGR, Conta 
de Desenvolvimento Energético – CDE e Conta de Consumo de Combustíveis – CCC. 
 
Impactos no negócio transmissão afetados diretamente pela Lei nº 12.783/2013 
 
Recebimento de indenização dos ativos de transmissão adquiridos após 31 de maio de 2000 não 
amortizados, pelos valores definidos na Portaria nº 580 mencionada anteriormente. O valor da 
indenização será reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (Artigo 3º. da Portaria 
nº 580 supracitada) até a data do seu efetivo pagamento. Conforme facultado pelo Artigo 4º da Portaria 
nº 580, supracitada, a Companhia solicitou o recebimento da indenização de acordo com a seguinte 
alternativa: 50% à vista, a ser paga em até 45 dias da data de assinatura do termo aditivo ao contrato 
de concessão e 50% em parcelas mensais, a serem pagas até o vencimento do contrato de concessão 
vigente na data de publicação da respectiva Portaria, ambas acrescidas da remuneração pelo Custo 
Médio Ponderado de Capital (WACC) de 5,59% real ao ano, a contar do primeiro dia do mês de 
assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. 

As concessionárias de transmissão deverão encaminhar à Aneel as informações relativas aos ativos 
adquiridos anteriormente a 31 de maio de 2000, ainda não depreciados ou amortizados, necessárias 
para o cálculo da indenização complementar, em prazo a ser definido pelo poder concedente, conforme 
§ 8º do artigo 15 da Lei nº 12.783/2013, que quando homologada será paga em 30 anos, atualizada na 
forma de regulamento. 

A tarifa (nova Receita Anual Permitida – RAP) será calculada de forma a cobrir os custos de O&M da 
Companhia acrescida de remuneração, inicialmente de 10% (empresa eficiente). Adicionalmente, 
futuramente poderá ser incluída parcela de receita para remunerar ativos ainda não amortizados ou 
depreciados, desde que homologados pela Aneel. 

Os novos investimentos (reforços e melhorias) ocorridos após 31 de dezembro de 2012, desde que 
aprovados formalmente, deverão ser contemplados em tarifas futuras, sendo seu critério de 
remuneração ainda não definido. 

Eliminação da Reserva Global de Reversão – RGR e Conta de Consumo de Combustíveis – CCC e 
redução da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE para 25% da taxa vigente. 
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b) Informações e Decisões da Companhia 
 
A Chesf possui 14 usinas hidrelétricas e 1 usina termelétrica, perfazendo 10.615 MW de capacidade 
instalada, e seu sistema de transmissão totaliza 18.984,4 km de linhas de alta tensão. 
 
Nesse contexto, em 15 de outubro de 2012 a Companhia protocolou junto à Agência Nacional de 
Energia Elétrica – Aneel, manifestação de interesse de renovação de todos os seus contratos de 
concessão, objetivando a prorrogação dos mesmos, conforme previsto na citada Medida Provisória. 

Dita manifestação tinha natureza preliminar, visando resguardar o direito das empresas à prorrogação, 
face ao prazo decadencial previsto do Decreto nº 7.805/2012. É fato, contudo, que os estudos para a 
decisão final quanto à pretensão de serem assinadas as prorrogações dependeriam de informações que 
somente vieram a ser publicadas nos dia 01 e 29 de novembro de 2012. 
 
Em 1º de novembro, foram divulgadas as Portarias do Ministério de Minas e Energia nos 578 e 579 e a 
Portaria Interministerial do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda nº 580, 
publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial da União na mesma data, referentes às novas 
tarifas e aos valores das indenizações a serem pagas às empresas geradoras e transmissoras de energia 
elétrica, com concessões a vencer até 2017. A Companhia tinha como prazo limite para avaliação e 
aceitação das condições de indenização e tarifas, a data estipulada pelo Poder Concedente para 
assinatura dos termos aditivos aos contratos de concessão de geração e transmissão, prevista para 04 
de dezembro de 2012. 
 
Nos termos da MP nº 579/2012, as concessões de geração hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, podiam ser prorrogadas, a critério do poder concedente, uma única vez, 
pelo prazo de até trinta anos. A prorrogação dependia da aceitação expressa das seguintes condições 
pelas concessionárias: 
 
I - remuneração por tarifa calculada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel para cada usina 
hidrelétrica;  

II - alocação de cotas de garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica às concessionárias 
de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN, a ser 
definida pela Aneel, conforme regulamento do poder concedente; e 

III - submissão aos padrões de qualidade do serviço fixados pela Aneel. 
 
As concessões de geração de energia termelétrica podiam ser prorrogadas, a critério do poder 
concedente, uma única vez, pelo prazo de até vinte anos. 
 
As concessões de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo § 5º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 
1995, podiam ser prorrogadas, a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo de até trinta 
anos. A prorrogação dependia da aceitação expressa das seguintes condições pelas concessionárias: 
 
I - receita fixada conforme critérios estabelecidos pela Aneel; e 

II - submissão aos padrões de qualidade do serviço fixados pela Aneel. 
 
Ficou estabelecido que as concessões de geração e transmissão de energia elétrica que não fossem 
prorrogadas por meio da aceitação das condições apresentadas pelo Poder Concedente, materializada 
pela assinatura de Termo Aditivo aos atuais contatos de concessão, nos termos MP nº 579, seriam 
licitadas quando do encerramento do atual prazo – 2015, na modalidade leilão ou concorrência, por até 
trinta anos. 

Dada à sua relevância, esta matéria foi encaminhada à deliberação da 165ª Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 03 de dezembro de 2012, a qual deliberou pela aprovação da prorrogação 
dos Contratos de Concessão nº 061/2001 – ANEEL e 006/2004 – ANEEL, nos termos da Medida 
Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, alterada pela Medida Provisória nº 591, de 29 de 
novembro de 2012, do Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, da Portaria nº 578/MME, de 31 
de outubro de 2012, da Portaria MME nº 579, de 31 de outubro de 2012, da Portaria Interministerial nº 
580/MME/MF, de 1º de novembro de 2012 e Portaria Interministerial nº 602, de 29 de novembro de 
2012. 
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A Companhia detém as seguintes concessões afetadas pela Lei nº 12.783/2013: 
 
- Transmissão – Contrato de Concessão nº 061/2001 

- Geração – Contrato de Concessão nº 006/2004: 
 

UHE Paulo Afonso I 

UHE Paulo Afonso II 

UHE Paulo Afonso III 

UHE Paulo Afonso IV 

UHE Apolônio Sales (Moxotó) 

UHE Luiz Gonzaga (Itaparica) 

UHE Xingó 

UHE Piloto 

UHE Araras 

UHE Funil 

UHE Pedra 

UHE Boa Esperança (Castelo Branco) 
 

 
Efeitos decorrentes da Lei nº 12.783/2013: 
 
- Concessões de Geração 
 

 
 

 
        * Valores sujeitos à homologação da Aneel. 

 
 

Projeto Básico

Valor Contábil

Líquido

Renovadas:

Paulo Afonso I 290                                          -                                           (290)                                         

Paulo Afonso II -                                           -                                           -                                           

Paulo Afonso III 132                                          -                                           (132)                                         

Paulo Afonso IV 47.472                                     360.473                                   313.001                                   

Apolônio Sales 13.991                                     84.613                                     70.622                                     

Luiz Gonzaga 2.159.205                               1.730.602                               (428.603)                                 

Xingó 3.548.798                               2.929.832                               (618.966)                                 

Boa Esperança 36.013                                     72.783                                     36.770                                     

Pedra 861                                          -                                           (861)                                         

Funil 166                                          -                                           (166)                                         

Não Renovadas:

Araras 611                                          -                                           (611)                                         

Piloto 3                                               -                                           (3)                                              

Total 5.807.542                               5.178.303                               (629.239)                                 

Usinas
Indenização 

PI nº 602, de 29/11/2012
Ganho / (Perda)

Investimentos após o Projeto Básico

Valor Contábil

Líquido

Paulo Afonso I 113.359                                   92.612                                     92.612                                     

Paulo Afonso II 107.093                                   146.660                                   107.093                                   

Paulo Afonso III 70.418                                     66.259                                     66.259                                     

Paulo Afonso IV 62.077                                     20.832                                     20.832                                     

Apolônio Sales 43.392                                     38.250                                     38.250                                     

Luiz Gonzaga 2.405.478                               28.174                                     28.174                                     

Xingó 1.001.072                               15.150                                     15.150                                     

Boa Esperança 115.492                                   98.759                                     98.759                                     

Pedra 13.176                                     8.067                                       8.067                                       

Funil 18.531                                     12.626                                     12.626                                     

Total 3.950.088                               527.389                                  487.822                                  

Valor Novo de Reposição

VNR 
Valor a Receber *Usinas
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Com relação aos ativos indenizados, existem as seguintes contingências relevantes: 
 

 
 
 
- Concessões de Transmissão: 
 

Empreendimentos 

Prorrogados

Empreendimentos 

Prorrogáveis (após 2017)
Total

Valor Contábil (liquido) - antes da Lei 12.783/2013 5.225.287                           1.200.023                           6.425.310                           

Indenização Recebida (1.587.160)                          -                                       (1.587.160)                          

Impairment/Provisão (41.511)                               -                                       (41.511)                               

Ganhos/Perdas (2.119.911)                          -                                       (2.119.911)                          

Valor Contábil (liquido) - após a Lei 12.783/2013 1.476.705                           1.200.023                           2.676.728                           

Rede Básica do Sistema Existente – RBSE * 1.187.029                           -                                       1.187.029                           

Rede Básica de Novas Instalações – RBNI 289.676                              1.200.023                           1.489.699                            
* Valores sujeitos à homologação da Aneel. 

 
Empreendimentos 

Prorrogados

Empreendimentos 

Prorrogáveis (após 2017)
Total

Ganho/(perda) - Lei 12.783/2013 (2.161.422)                          -                                       (2.161.422)                           
 
 
- Indenização dos Ativos e Resultado Financeiro 
 

Indenização Atualização Financeira Total

Geração - PI nº 602, de 29/11/2002 5.178.303                           171.485                              5.349.789                           

Transmissão - NT nº 396/2012-SRE/ANEEL 1.587.160                           31.746                                 1.618.907                           

Total 6.765.464                           203.232                              6.968.695                            
 
 
- Impactos de Impairment / Contrato Oneroso  
 

 
 
Os resultados acima apresentados são decorrentes do custo de implantação do Plano de Incentivo ao 
Desligamento Voluntário – PIDV e do preço de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), que representa o valor 
do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD médio dos últimos 10 anos, para venda de energia 
descontratada, adotados como premissa para as empresas do Sistema Eletrobras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos Judiciais Usina Risco Nota Explicativa

Fator K Xingó Provável 25

Verba de Manutenção Temporária - VMT Itaparica Provável 25

Povoado do Cabeço Xingó Possível 25

Contrato Oneroso:

Camaçari (357.043)                                                      

Luiz Gonzaga (Itaparica) (1.018.534)                                                   

Complexo Paulo Afonso (34.107)                                                        

Contrato Transmissão 61/2001 (84.139)                                                        

Compra de energia (98.358)                                                        

Impairment:

Camaçari (399.040)                                                      

Curemas (1.095)                                                           

Total (1.992.316)                                                  

Usinas Impairment / Contrato Oneroso
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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. 

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 26 de março de 2013, autorizou 
a divulgação destas demonstrações financeiras. 

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 31/12/2012. 

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. 

 
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. 
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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. 
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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. 
 
 



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta 

 

Demonstrações Financeiras 2012                                                                                                                                                                  
   

22

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. 
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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, 
indenizações a receber do poder concedente, 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. 
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4.15.2.  Passivos Financeiros 
 
Os passivos financeiros 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 40). 
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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 31/12/2012: 
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Norma
Data de Entrada em 

Vigor
Comentários

IAS 27 - Demonstrações contábeis 

consolidadas e individuais

A partir de 

01/01/2013

Decorre dos recentes IFRS 10 e IFRS 12, restingindo-se à contabil ização de

subsidiárias, entidades de controle em conjunto e associadas em demonstrações

contábeis em separado

IAS 28 - Contabil ização de investimentos 

em associadas e joint ventures

A partir de 

01/01/2013

Emenda que descreve a aplicação do método patrimonial para investimentos em

joint ventures, além do investimentos em associadas.

IAS 32 - Compensação de ativos e passivos 

financeiros

A partir de 

01/01/2014

Emenda que esclarece os requerimentos de compensação de instrumentos

financeiros.

IFRS 9 - Instrumentos financeiros - 

Classificação e mensuração

A partir de 

01/01/2015

Refere-se a classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros

conforme estabelece  o IAS 39.

IFRS 10 - Demonstrações contábeis 

consolidadas

A partir de 

01/01/2013

Estabelece um único modelo de consolidação baseado em controle que se aplica a

todas as entidades, inclusive às entidades para fins especiais. As alterações

introduzidas pelo IFRS 10 irão exigir que a administração exerça julgamento na

determinação de quais entidades são controladas e, portanto, necessitam ser

consolidadas pela controladora, em comparação com as exigências estabelecidas

pelo IAS 27. 

IFRS 11 - Acordos conjuntos A partir de 

01/01/2013

Faz parte de novo conjunto de normas de consolidação e outras normas

relacionadas, os quais substituem também as exigências atuais para entidades

controladas, alterando o IAS 28 Investiments in Associates and Joint Ventures. A

principal alteração ocorreu que todas as entidades controladas em conjunto que

não se enquadrarem como uma operação conjunta, Joint Ventures, serão

obrigadas a contabil izar sempre pelo método de equivalência patrimonial,

extinguindo a opção de consolidação proporcional. 

IFRS 12 - Divulgação de Paticipação em 

outras entidades

A partir de 

01/01/2013

Contém requerimentos de divulgação mais extensos para entidades que possuem

participações em subsidiárias, controles em conjunto, coligadas e/ou entidades

não consolidadas, demonstrando os efeitos dessas participações na posição

financeira, desempenho financeiro e fluxo de caixa da entidade  
 
O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes à algumas 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 está avaliando os efeitos dos IFRS 10 e 11 nas suas demonstrações financeiras, podendo 
existir impacto quanto à apresentação mas não devendo interferir no resultado da Companhia. 

Alguns pronunciamentos e interpretações técnicas emitidos pelo CPC, foram revisados pelo referido 
órgão, com adoção obrigatória a partir do exercício de 2013, 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.  
 

 



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta 

 

Demonstrações Financeiras 2012                                                                                                                                                                  
   

27

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 
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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 
menor entre o valor contábil residual existente no final do prazo das concessões de geração e 
transmissão de energia elétrica e o valor novo de reposição. 

 
• Base de determinação de indenização pelo poder concedente sobre concessões de serviço público - 

A Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, em 11 
de janeiro de 2013, definiu o valor novo de reposição (VNR) como a 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 ao 
recebimento de indenização do Poder Concedente sobre os investimentos ainda não amortizados, 
pelo menor entre o valor residual contábil e o valor novo de reposição. Seguindo essa premissa, 
foram mantidos valores a receber do poder concedente relacionados a Rede Básica do Sistema 
Existente – RBSE e a investimentos realizados após o projeto básico das usinas, os quais ainda 
serão objeto de homologação pela Aneel. 

 
• 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, atualizada pela resolução no 474 de 07/02/2012, 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 sujeitas 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 e ajustados a valor presente. 

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, Letras do Tesouro Nacional – LTN e 
Notas do Tesouro Nacional - NTN, séries B e F, 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, série P, com vencimentos definidos, para os quais a Companhia tem a intenção de manter até o 
vencimento. São registrados pelo custo de aquisição acrescido por juros e atualização monetária, com 
impactos no resultado e são ajustados 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. 
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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.  

Os valores de indenização a receber do poder concedente, decorrente das instalações objeto de 
renovação serão recebidos reajustados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, sendo: 50% 
à vista, a ser paga em até 45 dias da data de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão e 
50% em parcelas mensais, a serem pagas até o vencimento do contrato de concessão vigente na data 
de publicação da Portaria nº 580/2012, ambas acrescidas da remuneração pelo Custo Médio Ponderado 
de Capital (WACC) de 5,59% real ao ano, a contar do primeiro dia do mês de assinatura do termo 
aditivo ao contrato de concessão. 
 
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 35). 
 
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. 

 
k) Contratos onerosos  

 
Obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como 
provisões. Um contrato oneroso existe quando os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações do 
contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo 
contrato. 

 
 

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 Companhia), 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.  
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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. As concessões de Geração e Transmissão de 
energia elétrica prorrogada ou licitada nos termos da lei nº 12.783/2013, ficam desobrigadas, a partir 
de 1ª de janeiro de 2013, do recolhimento da cota anual da RGR. 
 
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. A lei nº 12.783/2013, extinguiu o rateio 
custo de consumo de combustíveis para Geração a partir de 2013. 
 
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, a partir do exercício de 
2013, como um dos instrumentos para viabilizar a redução na conta de energia, essa contribuição foi 
reduzida para 25% da taxa vigente. 
 
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. 
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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. 
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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: 

 

Empresas 30/11/2012 30/11/2011

     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% 49,0%

     UEE Junco I S.A. 49,0% -

     UEE Junco II S.A. 49,0% -

     UEE Caiçara I S.A. 49,0% -

     UEE Caiçara II S.A. 49,0% -

     Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A. 49,0% -

Participação direta da Chesf

 
 

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 2012. A adoção desse procedimento apresentou, em 2012, um efeito irrelevante de 

R$ 5.315 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. 
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6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Caixa e depósitos bancários 29.098 3.306 144.782 52.594

Aplicações financeiras 65.647 265.332 282.865 511.430

Total 94.745 268.638 427.647 564.024

Controladora Consolidado

 
 

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 e à 
Caixa Econômica Federal, nos termos da legislação específica para empresas estatais emanada do 
Decreto-Lei nº 1.290, de 03/12/1973, e da Resolução nº 4.034, de 30/11/2011, 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, os títulos obtiveram as seguintes 
remunerações: 
 

Do exercício
Do Fundo em 

função do CDI

Banco do Brasil  Extram. Exclusivo 8 12,18% 145,03%

FI Caixa Extramercado IV 16,09% 191,59%

FI Caixa Extramercado III 12,49% 148,73%

Remuneração

 
 
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, com rentabilidade média a índices Anbima e taxas prefixadas. 
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7 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS   
 

 
 

Origem
Tipo de

aplicação

Ações -                                          42                         42 

Provisão para perdas                                        (11)                         (9)
                                         31                         33 

T.D.A. - Até 2019 TR + 3% a.a.                                    7.671                   7.625 

Tesouro Nacional NTN-Série P 9/7/2012 TR + 6% a.a.                                           -                        373 

NTN-Série P 9/7/2014 TR + 6% a.a.                                       185                      178 

NTN-Série P 28/12/2015 TR + 6% a.a.                                       345                      332 
                                      530                      883 

Fundo exclusivo LFT Até 90 dias 11,42% a.a.                                           -                914.071 

Fundo exclusivo LTN Até 90 dias 11,42% a.a.                               112.546                          -   

Fundo exclusivo NTN-Série B Até 90 dias 11,42% a.a.                                  50.873                          -   

Fundo exclusivo NTN-Série F Até 90 dias 11,42% a.a.                                  61.675                          -   

                              225.094              914.071 

TOTAL                               233.326              922.612 

Circulante                               229.018              917.439 

Não Circulante                                    4.308                   5.173 

Controladora

Vencimento Remuneração 31/12/2012 31/12/2011

Participações minoritárias JCP/Dividendos

 
 

 

Origem Tipo de

aplicação

Ações -                                          42                         42 

Provisão para perdas                                        (11)                         (9)

                                         31                         33 

T.D.A. - Até 2019 TR + 3% a.a.                                    7.671                   7.625 

Tesouro Nacional NTN-Série P 9/7/2012 TR + 6% a.a.                                           -                        373 

NTN-Série P 9/7/2014 TR + 6% a.a.                                       185                      178 

NTN-Série P 28/12/2015 TR + 6% a.a.                                       345                      332 

                                      530                      883 

Fundo exclusivo LFT Até 90 dias 11,42% a.a.                                       370              914.071 

Fundo exclusivo LTN Até 90 dias 11,42% a.a.                               112.973                          -   

Fundo exclusivo NTN -Série B Até 90 dias 11,42% a.a.                                  50.919                          -   

Fundo exclusivo NTN -Série F Até 90 dias 11,42% a.a.                                  61.674                          -   

Fundo exclusivo CDB Até 90 dias                                  90.218 

                              316.154              914.071 

TOTAL                               324.386              922.612 

Circulante 319.923                              917.439             

Não Circulante 4.463                                  5.173                 

Participações minoritárias JCP/Dividendos

Consolidado

Vencimento Remuneração 31/12/2012 31/12/2011

    
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. 
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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, LTNs e NTNs, séries B e F) e está classificada como mantida para negociação e mensurada a 
valor justo por meio do resultado. 
 
 
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

Fornecimento de Energia

   Comerc. de energia – Contratos          78.801         4.547          94.273          98.820        177.621 153.437

Suprimento de Energia

   Comerc. de energia – Contratos        411.519      18.944        109.052        127.996        539.515 481.732

   Comercialização na CCEE          26.948                -                      -                      -            26.948 29.091

Conexão ao sistema de transmissão             7.906            471          15.905          16.376          24.282 21.753

Uso da rede elétrica        143.594         1.840          24.321          26.161        169.755 161.718

(-)Provisão para crédito de liquidação 

duvidosa                    -                  -        (183.740)      (183.740)      (183.740)      (102.454)
TOTAL        668.768      25.802          59.811          85.613        754.381        745.277 

Circulante        649.197      25.802          59.811          85.613        734.810        745.277 

Não Circulante          19.571                -                      -                      -            19.571                    -   

Controladora

A vencer

Vencidos Total

Total 31/12/2012 31/12/2011

 
 

Até Há mais

90 dias de 90 dias

Fornecimento de Energia

   Comerc. de energia – Contratos          78.801         4.547          94.273          98.820        177.621 153.437

Suprimento de Energia

   Comerc. de energia – Contratos        411.519      18.944        109.052        127.996        539.515 481.732

   Comercialização na CCEE          26.948                -                      -                      -            26.948 29.091

Conexão ao sistema de transmissão             7.906            471          15.905          16.376          24.282 21.753

Uso da rede elétrica        149.912         1.862          24.786          26.648        176.560 168.891

(-)Provisão para crédito de liquidação 

duvidosa                    -                  -        (183.740)      (183.740)      (183.740)      (102.454)
TOTAL        675.086      25.824          60.276          86.100        761.186        752.450 

Circulante        655.515      25.824          60.276          86.100        741.615        752.450 

Não Circulante          19.571                -                      -                      -            19.571                    -   

31/12/2011

Consolidado

A vencer

Vencidos Total

Total 31/12/2012
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• CRÉDITOS RENEGOCIADOS 
 
Parte dos créditos a receber antes relacionados sofreu renegociação conforme a seguir: 

31/12/2012 31/12/2011

Companhia Energética do Piauí S.A.                    -               3.064 

Ligas do Brasil  S.A.          17.520          14.228 

Celpa S.A.          25.810             4.975 

Santana Têxtil             3.462             1.384 

         46.792          23.651 

        (17.520)         (14.228)

          (3.063)                    -   

Total          26.209             9.423 

Circulante             6.638             9.423 

Não Circulante          19.571                    -   

(-) Provisão de ajuste a valor presente

Controladora e 

Consolidado

(-) Provisão para créditos de l iquidação duvidosa

 
 
 
Os créditos de energia renegociados têm as seguintes características: 

• Ligas do Brasil S.A. – Libra – Termo de Confissão de Dívida firmado entre 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, tombada 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. 
 

• Celpa S.A. - Plano de Recuperação Judicial, no valor de R$ 25.810, aprovado em 01/09/2012 pela 
Assembleia de Credores. Esse valor deverá ser pago pela Celpa em 60 (sessenta) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, sem incidência de juros e correção monetária. A Companhia mantém provisão de 
ajuste a valor de presente deste contas a receber no valor de R$ 3.063. 

• Santana Têxtil - Termos de Reconhecimento e Pagamento de Dívida nº 001/2012 no valor de        

R$ 4.055, pagável em 24 (vinte e quatro) parcelas; nº 002/2012 no valor de R$ 922, pagável em 06 
(seis) parcelas e nº 003/2012 no valor de R$ 955 mil, pagável em 06 (seis) parcelas; todos datados 
de 18/06/2012, com suas respectivas parcelas corrigidas pela SELIC mais juros de 1% a.m.. 

 
• PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 

 

31/12/2011 Provisão 31/12/2012

Consumidores industriais         (98.150)            240         (97.910)

Concessionárias e Permissionárias            (1.644)     (81.526)         (83.170)

Outras           (2.660)                -             (2.660)
Circulante      (102.454)     (81.286)      (183.740)

Controladora e Consolidado

 
 
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, 
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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. 
 
 
9 – VALORES A RECEBER – LEI Nº 12.783/2013 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

 Valores  a  receber        4.736.747                    -          4.736.747                    -   

       4.736.747                    -          4.736.747                    -   

Não Circulante

 Valores  a  receber        2.719.769                    -          2.719.769                    -   

       2.719.769                    -          2.719.769                    -   

       7.456.516                    -          7.456.516                    -   

Controladora Consolidado

 
 
Referem-se aos valores de indenização a receber do poder concedente, decorrente das instalações 
objeto da renovação de concessões de serviço público, proveniente Medida Provisória nº 579/2012, 
convertidas na Lei nº 12.783/2013, os quais serão recebidos reajustados pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, sendo: 50% à vista, a ser paga em até 45 dias da data de assinatura do 
termo aditivo ao contrato de concessão e 50% em parcelas mensais, a serem pagas até o vencimento 
do contrato de concessão vigente na data de publicação da Portaria nº 580/2012, ambas acrescidas da 
remuneração pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 5,59% real ao ano, a contar do 
primeiro dia do mês de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão (nota 2.3). 

 
 
10 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
 
a) Composição 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

Tributos a recuperar        177.508          12.898        200.041          21.964 

       177.508          12.898        200.041          21.964 

Não Circulante

Tributos a recuperar        134.193        189.545        233.629        256.073 

Ativos fiscais diferidos     1.723.105        376.758     1.759.171        404.077 

    1.857.298        566.303     1.992.800        660.150 
    2.034.806        579.201     2.192.841        682.114 

Controladora Consolidado
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b) Tributos a recuperar 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

 IRPJ/CSLL - Antecipações        167.672                874        174.211             6.654 

 IR Fonte                  82                  82             4.222             2.721 

 Finsocial             1.961             1.717             1.961             1.717 

 PIS/Pasep             1.191             1.613             3.087             1.633 

 Cofins             5.486             7.430          14.214             7.514 

 Outros             1.116             1.182             2.346             1.725 

       177.508          12.898        200.041          21.964 

Não Circulante

IR Fonte                    -                      -                      -                  707 

Finsocial             6.030          12.020             6.030          12.020 

PIS/Pasep                    -                      -            17.737          11.741 

Cofins        128.163        177.525        209.862        231.605 

       134.193        189.545        233.629        256.073 
       311.701        202.443        433.670        278.037 

Controladora Consolidado

 
 
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 beneficiou as empresas autoras dos recursos extraordinários julgados. Com 
base no Código Tributário Nacional (CTN), a Companhia ingressou, em 09 de junho de 2005, com 
requerimento administrativo na Secretaria da 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 Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Companhia 
ingressou com ações judiciais ordinárias, em julho de 2006, para a recuperação desses créditos de 
PIS/PASEP e da COFINS tendo obtido julgamento favorável. 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade da aplicação da Lei 
Complementar nº 118/2005 (RE 566.621/RS), concluiu que o prazo prescricional de 10 (dez) anos 
incide apenas sobre os processos ajuizados ou requerimentos administrativos apresentados até 08 de 
junho de 2005. Tendo em vista esse entendimento da Suprema Corte, a União Federal (Fazenda 
Nacional) impugnou a liquidação da condenação (apuração dos valores) e também ajuizou ação 
rescisória perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, visando desconstituir parcialmente a 
decisão favorável à Companhia, o que representaria uma redução dos valores devidos. 

Em virtude do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é provável que os recursos 
pendentes de julgamento retornem aos órgãos de origem para adequação à orientação da Corte 
Constitucional. 

Consubstanciado na opinião dos seus consultores jurídicos sobre a ação judicial referente à COFINS, 
com sentença já transitada em julgado, no Comunicado Técnico nº 05/2009 do Ibracon e na 
Deliberação CVM nº 594/2009, a Companhia mantém registrado contabilmente no grupo de impostos e 
contribuições a recuperar, o montante estimado de crédito ao valor provável de realização (valor 
original corrigido), correspondente a R$ 128.163, os quais serão futuramente compensados com 
tributos federais devidos pela Companhia. 

A Companhia possui, ainda, objeto de ação similar em tramitação, crédito fiscal potencial de PIS/PASEP, 
não reconhecido contabilmente, relativo ao período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002, que, 
atualizado até o final deste exercício corresponde a R$ 14.347 os quais serão futuramente compensados 
com tributos federais devidos pela Companhia. 
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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$ 1.723.105, resultantes de diferenças 
temporárias, conforme distribuição a seguir: 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Diferenças  temporárias

. Portaria  DNAEE nº 250/1985 - efei to credor em 1994*                    -              77.077                    -              77.077 

. Provisões  para contingências       1.283.546          416.076       1.283.809          416.076 

. Provisão para créditos  de l iquidação duvidosa          198.533          102.454          198.533          102.454 

. Provisão para perdas  – estudos  e projetos            10.882            10.882            10.882            10.882 

. Ajustes  ini cia i s  decorrentes  da Lei  nº 11.638/2007                    -                      -                      -              13.627 

. Provisão Seguro de Vida  – Aval iação Atuaria l             81.922            81.922            81.922            81.922 

. Adoção das  novas  práticas  - BRGAAP       3.985.503          714.357       3.998.611          714.357 

. Outras  provis ões          123.948          119.694          185.232          154.069 

      5.684.334       1.522.462       5.758.989       1.570.464 

Prejuízo fiscal                    -                      -              31.421            32.543 

Base negativa da contribuição social                    -                      -              31.421            32.543 

Créditos Fiscais

. Imposto de renda sobre di ferenças  temporárias       1.211.515          246.673       1.230.178          258.674 

. Imposto de renda sobre prejuízo fisca l                    -                      -                7.856              8.087 

. Contribuição socia l  sobre di ferenças  temporárias          511.590          130.085          518.309          134.405 

. Contribuição socia l  sobre base negativa                    -                      -                2.828              2.911 

Não Circulante       1.723.105          376.758       1.759.171          404.077 

Controladora Consolidado

*Somente referente ao imposto de renda. 

Tais efeitos contemplam a aplicação da alíquota de 9% para a Contribuição Social e para o Imposto de 
Renda da alíquota de 15% sobre a base de cálculo, com adicional de 10%, reduzida para 6,25% 
durante o período de fruição do incentivo fiscal (nota 35) para as diferenças temporárias que influirão 
no cálculo desse incentivo, 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, 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 estudos e projetos, 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: 
 
 

Controladora Consolidado

(BRGAAP) (BRGAAP e IFRS)

2013                      -                      7.564 

2014            33.447                  43.598 

2015            24.825                  37.424 

2016            24.313                  30.065 

Após 2016       1.640.520            1.640.520 
      1.723.105            1.759.171 

 
• 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. 
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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. 

 
11 – ALMOXARIFADO 
 

31/12/2012 31/12/2011

Matéria-prima para a produção de energia elétrica 6.391 6.511

Material

     Almoxarifado 56.598 57.026

     Destinado a alienação 18.174 16.363

     Outros 3.821 2.845

78.593 76.234

Compras em curso                     -   1.979

Adiantamentos a fornecedores 396 374
85.380 85.098

Controladora e Consolidado

 
 
 
12 – CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS 
 
a) Composição 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

Cauções e outros depósitos vinculados               11.003              11.003          13.653          36.297 

              11.003              11.003          13.653          36.297 

Não Circulante

Depósitos vinculados a l itígios             452.645           267.930        458.298        269.401 

Cauções e outros depósitos vinculados               30.149              27.855          31.767          33.022 

            482.794           295.785        490.065        302.423 
            493.797           306.788        503.718        338.720 

Controladora Consolidado

 
 
b) Depósitos vinculados a litígios 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Trabalhistas 131.530 114.121 131.532 114.122

Cíveis 243.185 80.701 244.723 82.171

Fiscais 77.930 73.108 82.043 73.108
452.645 267.930 458.298 269.401

Controladora Consolidado

 
 
Referem-se a valores vinculados a processos existentes nas esferas judicial e administrativa. Do 
montante registrado em 31/12/2012, na controladora, R$ 326.897 estão diretamente relacionados às 
provisões relativas a processos trabalhistas e cíveis, com risco de perda provável, demonstrados na 
nota 25. 
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c) Cauções e outros depósitos vinculados 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

Cauções referentes a leilões de 

energia elétrica          11.000          11.000          11.000          11.000 

Carta de crédito BB                    -                      -                      -            25.283 

Aplicações time deposit                    -                      -               2.633                    -   

Outros                     3                     3                  20                  14 

         11.003          11.003          13.653          36.297 

Não Circulante

Carta de crédito BNB          29.067          26.773          29.067          26.773 

Garantia contratual BNB             1.082             1.082             1.082             1.082 

Reserva de contrato BNDES                    -                      -               1.618             1.300 

Carta de crédito BB                    -                      -                      -               3.867 

         30.149          27.855          31.767          33.022 
         41.152          38.858          45.420          69.319 

Controladora Consolidado

 
 

 

13 – 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 público-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;  
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•  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 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 2012, R$ 1.343.489 como contas a receber do Poder 
Concedente, após os efeitos da Lei nº 12.783/2013,  referente ao montante esperado de recebimento 
ao final das concessões (R$ 4.245.062, em 31 de dezembro de 2011). 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 menor entre o valor residual contábil e o Valor Novo de 
Reposição, 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. 

Com o advento da Lei nº 12.783/2013, parte das instalações de transmissão prorrogadas foram 
indenizadas, restando as instalações relativas a Rede Básica do Serviço Existente – RBSE, cuja 
indenização foi mensurada pelo menor entre o valor residual contábil e o valor novo de reposição e 
estão apresentadas no item ativo financeiro indenizável. Esses valores estão previstos para serem 
recebidos em até 30 anos. 

Em 2012, esses ativos financeiros tiveram a seguinte movimentação: 

Ingressos Atualização Amortização 

           4.245.062      325.682                  -                      -       4.570.744            (3.227.255)            1.343.489 

           1.826.919      276.787       684.098       (933.238)     1.854.566               (521.327)            1.333.239 

           6.071.981      602.469       684.098       (933.238)     6.425.310            (3.748.582)            2.676.728 

Ativo financeiro indenizável

Ativo financeiro – RAP

Total

Controladora

Transmissão
Movimentação Saldo após Lei nº 

12.783/2013

Saldo em 

31/12/2012

Efeitos da Lei nº 

12.783/2013

Saldo em 

31/12/2011

 
 

Ingressos Atualização Amortização 

           4.291.092      379.444           5.201                    -       4.675.737            (3.227.255)            1.448.482 

           2.809.144      759.973       802.632    (1.006.928)     3.364.821               (521.327)            2.843.494 

           7.100.236   1.139.417       807.833    (1.006.928)     8.040.558            (3.748.582)            4.291.976 

Ativo financeiro indenizável

Ativo financeiro – RAP

Total

Consolidado

Transmissão
Movimentação Saldo após Lei nº 

12.783/2013

Saldo em 

31/12/2011

Saldo em 

31/12/2012

Efeitos da Lei nº 

12.783/2013
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14 - OUTROS ATIVOS       
 

   

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

Adiantamentos a empregados 4.542          19.125             4.864          19.344 

Financiamentos a terceiros 3.427             2.323             3.427             2.323 

Alienações em curso 14.614             7.889          14.616             7.891 

Desativações em curso 15.641          18.098          15.777          18.233 

Prêmios de seguros 2.941             2.914          11.879             8.023 

Gastos reembolsáveis 6.893             4.432             6.893             4.432 

Alienações de bens e direitos 1.461             1.473             1.461             1.473 

Adiantamentos a fornecedores 12.889             8.490          13.155             8.693 

Adiantamentos à Eletropar 5.279             5.279             5.279             5.279 

Dividendos a receber             6.821          13.293             3.089             4.252 

Serviços prestados a terceiros 8.700             6.335          32.781          21.556 

Serviços em cursos 100.330 92.244        104.005          93.354 

Outras provisões operacionais (14.793)                    -           (14.793)                    -   

Outros 6.617             7.839             8.583             9.528 

175.362 189.734 211.016 204.381

Não Circulante

Adiantamentos à Eletropar 1.456 1.456             1.456 1.456

FGTS - Conta-Empresa 4.058 3.926             4.058 3.926

Prêmios de seguros                    -                      -            13.766          13.171 

Bens destinados a alienação 7.129          12.122             7.129          12.128 

Reserva Global de Reversão                    -               9.965                    -               9.965 

Outros 45.263 13.228          28.403 13.242

57.906 40.697 54.812 53.888
Total 233.268 230.431 265.828 258.269

Controladora Consolidado
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15 - INVESTIMENTOS 
 
Composição: 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

1. Participações societárias

Coligada

      · Energética Águas da Pedra S.A.               86.707                75.638                  86.707              75.638 

Controladas em conjunto 

      · STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A.             188.861              195.267                           -                         -   

      · Integração Transmissora de Energia S.A.               35.646                31.692                           -                         -   

      · Interl igação Elétrica do Madeira S.A.             274.366              179.878                           -                         -   

      · ESBR Participações S.A.             939.825              554.408                           -                         -   

      · Manaus Transmissora de Energia S.A.             187.758              122.268                           -                         -   

      · Manaus Construtora Ltda.               15.410                   6.392                           -                         -   

      · TDG - Transmissora Delmiro Gouveia S.A.               45.183                15.235                           -                         -   

      · Norte Energia S.A.             409.824              217.672                           -                         -   

      · Pedra Branca S.A.               13.504                   1.737                           -                         -   

      · São Pedro do Lago S.A.               14.098                   1.803                           -                         -   

      · Sete Gameleiras S.A.               19.810                   1.850                           -                         -   

      · Interl igação Elétrica Garanhuns S.A.               14.956                      980                           -                         -   

      · Usina de Energia Eólica Junco I S.A.                     106                          -                             -                         -   

      · Usina de Energia Eólica Junco II S.A.                     111                          -                             -                         -   

      · Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A.                     114                          -                             -                         -   

      · Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A.                       67                          -                             -                         -   

      · Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.                       53                          -                             -                         -   

        2.246.399           1.404.820                  86.707              75.638 

Outras participações                     545                      535                        545                   535 

        2.246.944           1.405.355                  87.252              76.173 

2. Outros Investimentos

      • Bens e direitos para uso futuro – Estudos e 

         projetos                 2.419                   2.250                    2.419                2.250 

      • Outros                 1.093                   1.093                    1.093                1.093 

                3.512                   3.343                    3.512                3.343 
Total         2.250.456           1.408.698                  90.764              79.516 

Controladora Consolidado

  

 
 
 
 
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$ 2.134. A Companhia também registrou, no mesmo período, 
resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 17.615.  
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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, com 695 km de extensão, 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. 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 período resultado positivo de equivalência patrimonial de        
R$ 4.107. 

 
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, 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 período resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 14.524. 

 
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, com 2.375 km, 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. O prazo previsto para início da operação é abril/2013. A 
Companhia realizou no período aportes de capital na coligada no montante de R$ 67.620 e registrou 
resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 26.868. 

 
ESBR Participações S.A. 
   
A Companhia possui participação de 20% no capital social da empresa ESBR Participações S.A., 
constituída em 12/02/2009, controlada 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 abril/2013. O prazo de concessão do 
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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 período, aportes de 
capital nesta coligada no montante de R$ 390.000 e registrou resultado negativo de equivalência 
patrimonial e outros resultados abrangentes, no montante de R$ 4.583. 

 
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) – Silves (AM), com extensão aproximada de 335 km, e 
Silves (AM) – Lechuga (AM), com 224 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%, e com início de 
operação previsto para março/2013. A Companhia, no período, realizou aportes de capital nesta 
coligada no montante de R$ 70.942 e registrou resultado negativo de equivalência patrimonial líquido, 
no montante de R$ 5.452. Devido à dificuldade na obtenção das licenças operacionais, existe um atraso 
na execução da obra. Como são fatores que independem da gestão da Companhia, está sendo 
negociado junto ao Ministério de Minas e Energia a revisão dos prazos previstos no cronograma de 
construção, sem penalidades. 

 
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 período resultado positivo de equivalência 
patrimonial de R$ 3.556. 

 
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, com 156 km de extensão,  localizada no estado do Maranhão, das subestações Pecém II, em 
500/230 kV (3.600 MVA), e Aquiraz II, em 230/69 kV (450 MVA), 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 prazo previsto para início da operação em julho/2013. A Companhia realizou neste período 
aporte de capital nessa controlada no montante de R$ 34.300 e registrou neste mesmo período 
resultado negativo de equivalência patrimonial de R$ 4.352. 

 
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 
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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, data da assinatura do Contrato de concessão nº 001/2010-MME-UHE Belo Monte. O 
prazo previsto para início da operação é fevereiro/2015.  A Companhia realizou, no período, aporte de 
capital nessa controlada no montante de R$ 198.000, e registrou no mesmo período, resultado negativo 
de equivalência patrimonial de R$ 5.848. 

 
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 – UEE Pedra 
Branca, UEE São Pedro do Lago e UEE 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 
período, aportes no capital dessas SPEs, nos valores de R$ 11.885, R$ 12.412 e R$ 18.048, 
respectivamente. Também registrou equivalência patrimonial negativa de R$ 118, R$ 117 e R$ 88, 
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; LT Secc. J. Camara 
II/Extremoz/SE Ceará Mirim, CS, em 230 kV, com 6 km; LT Secc. C. Grande II/Extremoz II, C1 e C2, 
CS, em 230 kV, com 12,5 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 (trinta) anos 
para as instalações de transmissão que comporão a Rede Básica do SIN e de 18 (dezoito) 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. O prazo previsto para início da operação é agosto/2013. A Companhia registrou equivalência 
patrimonial positiva de R$ 53. 

 
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 
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do empreendimento é de 30 (trinta) anos a partir de 09/12/2011, data da assinatura do Contrato de 
Concessão nº 022/2011 – ANEEL. O prazo previsto para início da operação é junho/2014.  A Companhia 
realizou, no período, aporte de capital nessa SPE no montante de R$ 13.721. Também registrou 
equivalência patrimonial positiva de R$ 255. 

 
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, com homologação e adjudicação ocorridas em 06/03/2012, 
cujo objeto foi a compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração eólica. As 
usinas Junco I e II, de 30 MW, cada, serão construídas no município de Jijoca de Jericoacoara, e as 
usinas Caiçara I e II, de 30 MW e 21 MW, respectivamente, serão construídas no município de Cruz, no 
Estado do Ceará e totalizarão 111,0 MW de potência instalada, tendo a entrada em operação prevista 
para janeiro de 2016. A participação da Companhia nesses quatro projetos eólicos será de 49%, e 51% 
da empresa francesa Voltalia, por meio das empresas Usina de Energia Eolica Junco I S.A., Usina de 
Energia Eolica Junco II S.A., Usina de Energia Eolica Caiçara I S.A. e Usina de Energia Eolica Caiçara II 
S.A. constituídas em março de 2012. A Companhia realizou no período, aportes de capital nessas SPEs 
nos valores de R$ 144, R$ 144, R$ 144, e R$ 96, respectivamente. Também registrou equivalência 
patrimonial negativa de R$ 38, R$ 33 e R$ 30 e R$ 29, respectivamente. 
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Equivalência Patrimonial  
 

Resultado Outros

até Equivalência Resultados

30/11/2012 Patrimonial Abrangentes

Coligada

Energética Águas da Pedra S.A.                    24,5                86.707                353.906              59.283               14.524                          -   

Controladas em conjunto 

STN – Sistema de Transmissão Nordeste S.A.                    49,0              188.861                385.431              35.949               17.615                          -   

Integração Transmissora de Energia S.A                    12,0                35.646                297.048              34.219                  4.107                          -   

Interligação Elétrica do Madeira S.A.                    24,5              274.366            1.119.863           109.667               26.868                          -   

ESBR Participações S.A.                    20,0              939.825            4.699.124            (21.760)                (4.352)                     (231)

Manaus Transmissora de Energia S.A.                    19,5              187.758                962.864            (27.957)                (5.452)                          -   

Manaus Construtora Ltda.                    19,5                15.410                  79.024              18.235                  3.556                          -   

TDG -Transmissora Delmiro Gouveia S.A.                    49,0                45.183                  92.209              (8.882)                (4.352)                          -   

Norte Energia S.A.                    15,0              409.824            2.732.162            (38.984)                (5.848)                          -   

Pedra Branca S.A.                    49,0                13.504                  27.560                  (240)                   (118)                          -   

São Pedro do Lago S.A.                    49,0                14.098                  28.770                  (240)                   (117)                          -   

Sete Gameleiras S.A.                    49,0                19.810                  40.430                  (181)                      (88)                          -   

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.                    49,0                14.956                  30.521                   520                     255                          -   

Usina de Energia Eólica Junco I S.A.                    49,0                      106                        217                    (77)                      (38)                          -   

Usina de Energia Eólica Junco II S.A.                    49,0                      111                        227                    (67)                      (33)                          -   

Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A.                    49,0                      114                        233                    (61)                      (30)                          -   

Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A.                    49,0                        67                        136                    (60)                      (29)                          -   

Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.                    49,0                        53                        108                   108                       53                          -   

Coligada  e controladas em conjunto
Participação 

(%)
Investimento

Patrimônio 

Líquido
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 Demonstração da Movimentação dos Investimentos 
 

Outros

Resultados

Abrangentes

Col igada

Energética  Águas da  Pedra  S.A.                 75.638                          -                      14.524                       -                   (3.455)                  86.707 

Controladas em  conjunto 

STN – Sistema de Trans mis s ão Nordeste S.A.               195.267                          -                      17.615                       -                 (24.021)                188.861 

Integração Trans mis sora  de Energia  S.A.                 31.692                          -                        4.107                       -                      (153)                  35.646 

Interl igação El étrica  do Madeira  S.A.               179.878                  67.620                    26.868                       -                           -                  274.366 

ESBR Participações  S.A.               554.408                390.000                    (4.352)                   (231)                         -                  939.825 

Manaus Trans miss ora de Energia S.A.               122.268                  70.942                    (5.452)                       -                           -                  187.758 

Manaus Cons trutora  Ltda.                   6.392                          -                        3.556                       -                     5.462                  15.410 

TDG -Transmis sora  Del miro Gouveia  S.A.                 15.235                  34.300                    (4.352)                       -                           -                    45.183 

Norte Energia  S.A.               217.672                198.000                    (5.848)                       -                           -                  409.824 

Pedra  Branca S.A.                   1.737                  11.885                       (118)                       -                           -                    13.504 

São Pedro do Lago S.A.                   1.803                  12.412                       (117)                       -                           -                    14.098 

Sete Gameleiras  S.A.                   1.850                  18.048                         (88)                       -                           -                    19.810 

Interl igação El étrica  Garanhuns S.A.                      980                  13.721                         255                       -                           -                    14.956 

Usina de Energia Eólica Junco I S.A.                        -                         144                         (38)                       -                           -                         106 

Usina de Energia Eólica Junco II S.A.                        -                         144                         (33)                       -                           -                         111 

Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A.                        -                         144                         (30)                       -                           -                         114 

Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A.                        -                           96                         (29)                       -                           -                           67 

Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.                        -                            -                             53                       -                           -                           53 

TOTAL            1.404.820                817.456                    46.521                   (231)               (22.167)             2.246.399 

Coligada e controladas em conjunto 31/12/2011
Aumento de 

Capital

Equivalência 

Patrimonial
31/12/2012Dividendos
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Resumo das Demonstrações Financeiras das Empresas Coligada e Controladas em Conjunto  
 

BALANÇO PATRIMONIAL 

STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A.        169.916        532.203                     766         702.885          41.250        276.204              385.431         702.885          157.937        520.576                            847          679.360          29.101        251.755            398.504         679.360 

Integração Transmissora de Energia S.A.        110.520        510.102                        -           620.622          62.482        261.092              297.048         620.622          103.176        515.519                                -            618.695          47.025        307.568            264.102         618.695 

Interligação Elétrica do Madeira S.A.        430.028     2.854.984                     375      3.285.387       391.478    1.774.046          1.119.863      3.285.387          154.030     1.477.496                            331       1.631.857        869.739           27.922            734.196      1.631.857 

TDG - Transmissora Delmiro Gouveia S.A.          72.064        246.921                     104         319.089       213.775          13.105                92.209         319.089            32.253          73.763                            110          106.126          68.735             6.299              31.092         106.126 

Norte Energia S.A.        775.659           80.626         6.724.029      7.580.314    4.694.329        153.823          2.732.162      7.580.314          407.209          34.448                 2.468.397       2.910.054     1.313.891        145.017         1.451.146      2.910.054 

Pedra Branca S.A.             3.626                   35               88.611           92.272          64.708                    4                27.560           92.272               1.099                  14                       23.364            24.477          20.929                     4                 3.544           24.477 

São Pedro do Lago S.A.             4.527                    -                 88.377           92.904          64.134                   -                  28.770           92.904                  919                  18                       24.367            25.304          21.625                    -                   3.679           25.304 

Sete Gameleiras S.A.          11.069                    -                 90.416         101.485          61.055                   -                  40.430         101.485               1.011                  14                       26.418            27.443          23.667                    -                   3.776           27.443 

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.          26.303           30.178                     211           56.692               674          25.497                30.521           56.692               2.000                    -                                  -                 2.000                    -                      -                   2.000              2.000 

Usina de Energia Eólica Junco I S.A.                116                    -                       102                 218                    1                   -                        217                 218                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Usina de Energia Eólica Junco II S.A.                141                    -                         87                 228                    1                   -                        227                 228                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A.                106                    -                       127                 233                   -                     -                        233                 233                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A.                  55                    -                         82                 137                    1                   -                        136                 137                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.          24.811             9.861                     105           34.777               131          34.538                      108           34.777                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Total     2.885.456     6.708.219       20.886.889   30.480.564    6.725.497  12.905.234        10.849.833   30.480.564       2.067.369     4.396.988               11.966.326    18.430.683     3.882.188     7.915.893         6.632.602   18.430.683 

     1.458.004       315.414        785.193              962.864      2.063.471          100.693     1.357.311 

                   -                32.782           83.762 

Manaus Transmissora de Energia S.A.        223.878     1.839.593                        -        2.063.471           14.403            627.014 

Manaus Construtora Ltda        137.484                406                        -           137.890          58.866 

                               -         1.458.004        816.587 

           83.762          50.980                   -                  79.024         137.890            83.762                    -                                  -   

       549.213     6.681.058         2.772.041   10.002.312       661.617    9.132.115          4.699.124   14.492.856          960.849        416.106 

         861.289          70.696        481.867            308.726         861.289 

ESBR Participações S.A.        800.924        580.233       13.111.699   14.492.856 

       449.617              353.906         899.104            62.431             1.723                    797.135 Energética Águas da Pedra S.A.          94.229           23.077             781.798         899.104          95.581 

                8.625.357    10.002.312 

Patrimônio 

Líquido
Total

Outros
Imobilizado, 

Intangível e 

Investimentos

Outros
Imobilizado, 

Intangível e 

Investimentos

Total Circulante

Não Circulante

Total Circulante
Não 

Circulante
Circulante

Não Circulante

Total Circulante
Não 

Circulante

Patrimônio 

Líquido

Empresas

2012 2011

Ativo Passivo Ativo Passivo

 
Obs.: Data-base das demonstrações conforme nota 5. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

 
 

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 S.A.        180.676         (59.994)             120.682          (33.277)          87.405        (28.122)                         -             59.283          155.416         (61.819)                       93.597           (12.666)          80.931           (4.996)                        -             75.935 

ESBR Participações S.A.                 (87)         (35.645)             (35.732)              4.541        (31.191)            9.431                         -            (21.760)                    87         (32.095)                     (32.008)               4.445         (27.563)             9.333                        -            (18.230)

STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A.        137.365         (16.841)             120.524          (31.105)          89.419        (67.315)                13.845           35.949          114.658         (17.012)                       97.646           (27.524)          70.122         (21.399)                 9.061           57.784 

Integração Transmissora de Energia S.A.          78.381         (12.151)               66.230          (24.263)          41.967        (13.580)                  5.832           34.219            68.616         (10.342)                       58.274           (26.146)          32.128         (10.746)                 4.410           25.792 

Interligação Elétrica do Madeira S.A.     1.493.442   (1.327.316)             166.126                     -         166.126        (56.459)                         -           109.667          875.174      (807.938)                       67.236                      -            67.236         (22.860)                        -             44.376 

Manaus Transmissora de Energia S.A.        548.832       (517.260)               31.572          (76.587)        (45.015)          17.058                         -            (27.957)          695.086      (678.888)                       16.198           (72.946)         (56.748)           15.517                        -            (41.231)

Manaus Construtora Ltda.          43.224         (15.957)               27.267                   64          27.331           (9.096)                         -             18.235            73.715         (21.024)                       52.691                  997          53.688           (8.175)                        -             45.513 

TDG - Transmissora Delmiro Gouveia S.A.        179.154       (170.957)                 8.197          (18.739)        (10.542)            1.660                         -              (8.882)            73.763         (71.062)                         2.701               4.153             6.854           (2.330)                        -                4.524 

Norte Energia S.A.                    -           (60.015)             (60.015)              1.611        (58.404)          19.420                         -            (38.984)                      -           (46.676)                     (46.676)            37.645           (9.031)             2.384                        -              (6.647)

Pedra Branca S.A.                    -                 (293)                   (293)                   72              (221)                (19)                         -                 (240)                      -                (410)                           (410)                    61              (349)                 (16)                        -                 (365)

São Pedro do Lago S.A.                    -                 (288)                   (288)                   66              (222)                (18)                         -                 (240)                      -                (338)                           (338)                    59              (279)                 (15)                        -                 (294)

Sete Gameleiras S.A.                    -                 (331)                   (331)                 200              (131)                (50)                         -                 (181)                      -                (371)                           (371)                    65              (306)                 (16)                        -                 (322)

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.          30.087         (29.512)                     575                 209               784              (264)                         -                   520                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Usina Energia Eólica Junco I S.A.                    -                   (77)                     (77)                     -                  (77)                   -                           -                    (77)                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Usina Energia Eólica Junco II S.A.                    -                   (67)                     (67)                     -                  (67)                   -                           -                    (67)                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Usina Energia Eólica Caiçara I S.A.                    -                   (61)                     (61)                     -                  (61)                   -                           -                    (61)                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Usina Energia Eólica Caiçara II S.A.                    -                   (60)                     (60)                     -                  (60)                   -                           -                    (60)                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   

Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.             9.861           (9.732)                     129                    (8)               121                (13)                         -                   108                      -                      -                                  -                        -                      -                      -                          -                       -   
Total     2.700.935   (2.256.557)             444.378       (177.216)       267.162      (127.367)                19.677         159.472       2.056.515   (1.747.975)                    308.540           (91.857)        216.683         (43.319)              13.471         186.835 

2012 2011

 
 

Obs.: Data-base das demonstrações conforme nota 5. 
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16 – IMOBILIZADO 
 
a) Imobilizado segregado por natureza e atividade 

                        
 

31/12/2011

Taxas médias 

anuais de 

depreciação       

(%)

Custo
Depreciação 

acumulada
Impairment

(-) Obrigações 

vinculadas à 

Concessão

Valor Líquido Valor líquido

Em serviço

 Geração 2,35%     1.797.252   (1.083.754)          (400.135)              (65.258)                248.105                    9.960.204 

 Administração 6,83%     1.243.950      (710.995)                       -                (30.025)                502.930                       516.694 

    3.041.202   (1.794.749)          (400.135)              (95.283)                751.035                 10.476.898 

Em curso

 Geração        397.378                    -                         -                           -                  397.378                       564.568 

 Administração        222.981                    -                         -                           -                  222.981                       132.401 

       620.359                    -                         -                           -                  620.359                       696.969 

    3.661.561   (1.794.749)          (400.135)              (95.283)             1.371.394                 11.173.867 

Controladora

31/12/2012

 
 

31/12/2011

Taxas médias 

anuais de 

depreciação    

(%)

Custo
Depreciação 

acumulada
Impairment

(-) Obrigações 

vinculadas à 

Concessão

Valor Líquido Valor Líquido

Em serviço

 Geração 2,35%     1.797.652   (1.083.800)          (400.135)              (65.258)                248.459                    9.960.298 

 Administração 6,83%     1.245.933      (711.198)                       -                (30.025)                504.710                       517.461 

    3.043.585   (1.794.998)          (400.135)              (95.283)                753.169                 10.477.759 

Em curso

 Geração     4.110.157                    -                         -                           -               4.110.157                    2.652.686 

 Administração        223.109                    -                         -                           -                  223.109                       133.076 

    4.333.266                    -                         -                           -               4.333.266                    2.785.762 

    7.376.851   (1.794.998)          (400.135)              (95.283)             5.086.435                 13.263.521 

Consolidado

31/12/2012

 
Com a publicação da Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei nº 
12.783, de 11 de janeiro de 2013, valor significativo do imobilizado, na atividade de Geração foi 
baixado, sendo parte transformada em contas a receber pelo valor de indenização determinado na 
lei e parte em perda (nota 2.3). 

A administração da Companhia avaliou em 31 de dezembro de 2012 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 para a atividade de geração, cada usina, 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. 
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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. 

A administração da Companhia, amparada em seus contratos de concessão e nas regras aplicadas 
para indenização de ativos definidas pela Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei             
nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, considerou a reversão do ativo líquido residual ao final da 
concessão do serviço público de energia elétrica, tomando por base o menor valor entre valor 
contábil residual e o Valor Novo de Reposição. 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. 

Neste exercício, a Companhia realizou teste de impairment, para suas unidades geradoras de caixa, 
utilizando o critério do fluxo de caixa descontado a uma taxa de 4,98% a.a.. A partir deste teste a 
Companhia reconheceu no seu resultado uma provisão para perda relativa ao valor não recuperável 
dos ativos da Usina Térmica Camaçari e da Usina Hidroelétrica Curemas, no montante de               
R$ 400.135.   

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
31/12/2011 Adições Baixas

Transf. 

p/serviço

Outras 

transferências
31/12/2012

Efeitos da Lei nº 

12.783/2013

Saldo após Lei nº 

12.783/2013

Em serviço        19.229.113                    -           (31.282)           122.206                      298           19.320.335 (16.279.133) 3.041.202                

Depreciação        (8.629.573)      (404.028)          10.388                       -                    1.800           (9.021.413) 7.226.664 (1.794.749)              

Impairment                         -                      -                      -                         -                           -                              -   (400.135)                    (400.135)                  

Subtotal        10.599.540      (404.028)         (20.894)           122.206                  2.098           10.298.922                  (9.452.604)                     846.318 

Em curso             696.969        766.112              (549)          (122.206)                 (1.474)             1.338.852 (718.493)                    620.359                   

Total        11.296.509        362.084         (21.443)                       -                        624           11.637.774                (10.171.097)                 1.466.677 

Obrigações vinculadas à 

Concessão            (122.642)             4.917                    -                         -                           -                 (117.725) 22.442                        (95.283)                    
Total        11.173.867        367.001         (21.443)                       -                        624           11.520.049                (10.148.655)                 1.371.394 

Controladora

 
        
 

Descrição
31/12/2011 Adições Baixas

Transf. 

p/serviço

Outras 

transferências
31/12/2012

Efeitos da Lei nº 

12.783/2013

Saldo após Lei nº 

12.783/2013

Em serviço        19.230.052                158         (31.240)           122.206                  1.542           19.322.718 (16.279.133) 3.043.585                

Depreciação        (8.629.651)      (404.176)          10.391                       -                    1.774           (9.021.662) 7.226.664 (1.794.998)              

Impairment                         -                      -                      -                         -                           -                              -                       (400.135) (400.135)                  

Subtotal        10.600.401      (404.018)         (20.849)           122.206                  3.316           10.301.056                  (9.452.604)                     848.452 

Em curso          2.785.762     2.391.504              (609)          (122.206)                 (2.692)             5.051.759 (718.493)                    4.333.266                

Total        13.386.163     1.987.486         (21.458)                       -                        624           15.352.815                (10.171.097)                 5.181.718 

Obrigações vinculadas à 

Concessão            (122.642)             4.917                    -                         -                           -                 (117.725) 22.442                        (95.283)                    
Total        13.263.521     1.992.403         (21.458)                       -                        624           15.235.090                (10.148.655)                 5.086.435 

Consolidado

 
 

Com intuito de demonstrar os efeitos da Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, 
convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, estamos apresentando uma coluna específica 
com os valores baixados do ativo imobilizado, correspondentes às indenizações e perdas relativas às 
usinas afetas pela citada lei, com detalhamento demonstrado na nota 2.3. 
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c) Taxas anuais de depreciação 

A Companhia calcula e contabiliza as quotas de depreciação com aplicação das taxas estabelecidas 
pela Resolução ANEEL nº 474, de 07/02/2012, que alterou as tabelas I e XVI do Manual de Controle 
Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE, aprovado pela Resolução Normativa nº 367, de 2 de junho de 
2009. As taxas são aplicadas considerando os códigos internos que identificam as Unidades de 
Cadastro.  

As principais taxas anuais de depreciação, por atividade, são as seguintes: 

Taxas anuais de 

depreciação (%)

Geração

Comporta 3,3

Reservatório 2,0

Casa de força 2,0

Gerador 3,3

Painel – Comando e Medição 3,5

Turbina hidráulica 2,5

Ponte rolante, guindaste e pórtico 3,3

Turbina a gás 4,0

Administração central

Equipamentos gerais 6,2

Veículos 14,2  
 

 
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: 
 

31/12/2011 31/12/2011

Encargos financeiros totais 6.491 30.130 149.169 141.681

(-) Transferência para o imobilizado em curso 28 100 (142.650) (108.113)

Efeito líquido no resultado 6.519 30.230 6.519 33.568

Controladora Consolidado

31/12/2012 31/12/2012

 
 
 
e) Obrigações vinculadas à Concessão 
  

 
Composição: 

31/12/2012 31/12/2011

Participações da União          69.456              92.557 

         36.138              36.855 

               606                   605 

        (10.917)              (7.375)
         95.283           122.642 

Controladora e Consolidado

Doações e subvenções para investimentos

Pesquisa e Desenvolvimento

Reversões e Amortizações

 
 

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.  
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A relevante diminuição dos saldos das Obrigações Especiais corresponde aos efeitos da Medida 
Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 
2013, sobre a parte vinculada às usinas que tiveram sua concessão prorrogada (nota 2.3). 

17 – INTANGÍVEL 
 
• Intangível segregado por natureza e atividade 

31/12/2011

Taxas médias 

anuais de 

amortização (%)

Custo
Amortização 

acumulada
Valor líquido Valor líquido

Em serviço

Administração 20,00%     64.291         (45.209)               19.082              13.710 

    64.291         (45.209)               19.082              13.710 

Em curso

Administração     10.376                    -                 10.376              15.856 

    10.376                    -                 10.376              15.856 

    74.667         (45.209)               29.458              29.566 

Controladora

31/12/2012

 
 

31/12/2011

Taxas médias 

anuais de 

amortização (%)

Custo
Amortização 

acumulada
Valor líquido Valor líquido

Em serviço

Administração 20,00%     65.478         (45.512)               19.966              14.206 

    65.478         (45.512)               19.966              14.206 

Em curso

Geração     45.704                    -                 45.704              41.641 

Administração     11.588                    -                 11.588              16.277 

    57.292                    -                 57.292              57.918 

 122.770         (45.512)               77.258              72.124 

Consolidado

31/12/2012

 
 

• Movimentação do Intangível 

 

Descrição
31/12/2011 Adições Baixas

Transf. p/ 

serviço

Outras 

transferências
31/12/2012

Em serviço                  49.152              -                      -                 15.139                       -            64.291 

Amortização                (35.442)     (9.767)                    -                          -                         -           (45.209)

Subtotal                  13.710     (9.767)                    -                 15.139                       -            19.082 

Em curso                  15.856       8.185                    -               (15.139)                1.474          10.376 
Total                  29.566     (1.582)                    -                          -                  1.474          29.458 

Controladora

 

Descrição
31/12/2011 Adições Baixas

Transf. p/ 

serviço

Outras 

transferências
31/12/2012

Em serviço                  49.775             87                    -                 15.139 477                           65.478 

Amortização                (35.569)     (9.943)                    -                          -   -                           (45.512)

Subtotal                  14.206     (9.856)                    -                 15.139                    477          19.966 

Em curso                  57.918     13.517                    (1)             (15.139)                    997          57.292 
Total                  72.124       3.661                    (1)                        -                  1.474          77.258 

Consolidado
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18 - FORNECEDORES 
  

 O saldo da conta Fornecedores apresenta a seguinte composição: 
 

                                                                                                                                             31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

Materiais e serviços        207.063        276.659        443.874        468.545 

Encargos de uso da rede elétrica:

 Eletronorte             8.902             8.760             8.902             8.785 

 Eletrosul             7.689             7.835             7.689             7.835 

 Furnas          14.473          14.708          14.473          14.734 

 CTEEP          11.556          11.892          11.556          11.892 

 Outros          72.046          50.934          71.338          50.767 
Total         321.729        370.788        557.832        562.558 

Controladora Consolidado

 
 

 

 

19 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  
 
a) Composição 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

Tributos  a  recolher 115.895 220.996 185.296 231.765

115.895 220.996 185.296 231.765

Não Circulante

Tributos  a  recolher 13.572 13.443 22.041 26.300

Pass ivos  fi s ca is  di feridos 54.225 67.670 112.029 83.716

67.797 81.113 134.070 110.016

183.692 302.109 319.366 341.781

Controladora Consolidado
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b) Tributos a recolher 
 
A Companhia apresenta nos Passivos Circulante e Não Circulante tributos e contribuições a pagar 
assim distribuídos: 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

 IRPJ                         -   15.264 4.491 19.069

 CSLL                         -   76.640 4.038 79.558

 Cofins 34.485 33.482 37.012 33.656

 ICMS 16.406 12.213 66.836 11.366

 INSS 18.054 17.417 19.660 18.224

 PIS/Pasep 7.486 7.268 8.035 7.419

 IRRF 23.251 43.923 23.673 44.184

 FGTS 5.217 5.071 5.305 5.132

 Outros 10.996 9.718 16.246 13.157

115.895 220.996 185.296 231.765

Não Circulante

 IRPJ                         -                      -   2.291 7.934

 CSLL                         -                      -   824 2.857

    ICMS diferido 13.572 13.443 13.572 15.508

 Outros                         -                      -   5.354 1

13.572 13.443 22.041 26.300
129.467 234.439 207.337 258.065

Controladora Consolidado

 
 

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$ 54.225, resultantes de diferenças 
temporárias conforme distribuição a seguir: 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Diferenças temporárias

Ajustes  inicia is  decorrentes  do CPC 33          355.574          296.071          355.574          296.071 

Ajustes  inicia is  decorrentes  da  ICPC 01                    -            147.665            37.131          192.346 

         355.574          443.736          392.705          488.417 

Débitos Fiscais

Imposto de renda  sobre di ferenças  

temporárias            22.223            27.734            61.483            38.047 

Contribuição socia l  sobre di ferenças  

temporárias            32.002            39.936            50.546            45.669 

Não Circulante            54.225            67.670          112.029            83.716 

ConsolidadoControladora

 
                                                                          
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.  
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A programação de realização desses passivos está demonstrada conforme tabela abaixo: 

 
Controladora Consolidado

(BRGAAP) (IFRS e BRGAAP)

2013                          -                              605 

2014                          -                          1.752 

2015                          -                          1.752 

2016                          -                          1.752 

Após 2016                 54.225                    106.168 
                54.225                    112.029 

 

 

20 – FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS 
   

As principais informações a respeito dos financiamentos e empréstimos da Companhia estão 
demonstradas a seguir: 

 
20.1 - Composição:      

Encargos Circulante Não circulante Total Encargos Circulante Não circulante Total

Partes relacionadas

  Eletrobras                        744                  24.766                103.163                128.673                       -              21.267             121.753                143.020 

                           -   

Instituições financeiras

  Banco do Brasi l                           -                             -                             -                             -                  7.561          249.966                        -                  257.527 

  Banco do Nordeste                          34                  45.473                294.924                340.431                2.307            48.598             340.396                391.301 

Total                        778                  70.239                398.087                469.104                9.868          319.831             462.149                791.848 

Controladora

31/12/2012 31/12/2011

 

Encargos Circulante Não circulante Total Encargos Circulante Não circulante Total

Partes relacionadas

  Eletrobras                        744                  24.766                103.163                128.673                       -              21.267             121.753                143.020 

  Eletronorte                           -                             -                             -                             -                         -                    157                     177                        334 

                           -   

Instituições financeiras                            -   

  Banco ABC                           -                    47.558                           -                    47.558                       -                        -                          -   

  Banco do Brasil                          15                    1.183                254.203                255.401                7.570          250.146             186.126                443.842 

  Banco do Nordeste do Brasil                    4.870                121.956                436.459                563.285                2.355            87.586             480.323                570.264 

  Banco Itau                    1.102                176.318                171.613                349.033                   535            32.402             127.103                160.040 

  BASA                    1.377                           -                  132.534                133.911                1.964            22.534                        -                    24.498 

  BNDES                  16.287                188.171            1.355.280            1.559.738                3.213          347.024             684.615             1.034.852 

  Bradesco                            8                        629                181.739                182.376                       -                        -               131.735                131.735 

  BTG Pactual                           -                  153.377                           -                  153.377                       -                        -                          -                              -   

  Caixa Econômica Federal                          11                238.364                252.207                490.582                       -                        -               183.859                183.859 

  Outros                        (86)                           -                             -                          (86)                        1               2.088                        -                       2.089 
Total                  24.328                952.322            2.887.198            3.863.848             15.638          763.204         1.915.691             2.694.533 

Consolidado

31/12/2012 31/12/2011

 
Do total dos financiamentos e empréstimos obtidos da nossa Controladora, para o montante de      
R$ 114.168 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$ 14.502 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. 
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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. 
 
Os financiamentos e empréstimos obtidos pela Chesf 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. 
 
20.2 - Composição dos financiamentos e empréstimos por indexador: 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

CDI                           -   -                       505.723              69.508                

IPCA                        496 536                      496                      333                      

TJLP                           -   -                       2.885.572           1.494.858           

Sem indexador                468.608 791.312              472.057              1.129.834           

Total                469.104                791.848            3.863.848            2.694.533 

Principal 468.326              781.980              3.839.520           2.678.895           

Encargos 778                      9.868                   24.328                15.638                

Total                469.104                791.848            3.863.848            2.694.533 

Controladora Consolidado

 
 

A maior parte dos financiamentos e empréstimos obtidos pela Chesf não é indexada, tendo apenas, 
remunerações médias, as quais descrevemos abaixo: 
 

• Saldo de R$ 128.178 (R$ 142.484, em 31/12/2011) contratado com a Eletrobras, 
proveniente de recursos da Reserva Global de Reversão – RGR, arrecadados do Setor 
Elétrico para reinvestimento nele próprio. Deste total, R$ 113.676 (88,69%) estão 
contratados com juros de 5% a.a. e taxa de administração de 2% a.a., e                 
R$ 14.502 (11,317%), 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; 

• Saldo de R$ 324.165 (R$ 373.207, em 31/12/2011) contratado com o Banco do Nordeste 
do Brasil S.A., com juros de 10% a.a., e bônus de 2,5%  por pontualidade; 

• Saldo de R$ 16.266 (R$ 18.094, em 31/12/2011) contratado com o Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., com juros de 4,5% a.a.; 

 
 

A Chesf possui contrato com a Eletrobras indexado pelo IPCA, com saldo de R$ 496 em 31/12/2012 
(R$ 536, em 31/12/2011), com taxa de juros de 7,2% a.a.- a variação do IPCA no período foi de 
5,8% (6,5% no mesmo período do ano anterior). 
 
 
20.3 – Vencimentos das parcelas do passivo não circulante 

  
O valor principal dos financiamentos e empréstimos a longo prazo, no montante de R$ 398.087          
(R$ 462.149, em 2011), tem seus vencimentos assim programados: 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

2013                           -   67.485                           -                  103.362 

2014 68.335 67.485 205.831                149.147 

2015 68.248 67.398 207.661                149.507 

2016 68.137 67.288 209.511                149.865 

2017 65.723 65.171 209.620                148.244 

Após 2017 127.644 127.322 2.054.575            1.215.566 
Total  Não Circulante                398.087                462.149            2.887.198            1.915.691 

Controladora Consolidado
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20.4 – Taxas de juros mercado interno 
 

Os financiamentos e empréstimos estão sujeitos às seguintes taxas de juros: 
 

Mercado 

Interno

(% a.a.)

Taxas Fixas

      31/12/2012    4,50  a 7,50

      31/12/2011    4,50  a 7,50

Taxas Variáveis

      31/12/2012   - 

      31/12/2011 10,87  
 
 
 

20.5 - Mutação dos financiamentos e empréstimos:      
        
 

Não Circulante

Encargos Principal Total Principal

Saldo em 31/12/2010 7.213                   39.499                46.712                646.514              

Ingressos -                       -                       -                       138.394              

Refinanciamentos (337)                     -                       (337)                     337                      

Provisão de Encargos 65.126                -                       65.126                -                       

Variação monetária e cambial -                       26                        26                        8                           

Transferências -                       323.104              323.104              (323.104)             

Amortizações/pagamentos (62.134)               (42.798)               (104.932)             -                       

Saldo em 31/12/2011 9.868                   319.831              329.699              462.149              

Ingressos -                       -                       -                       4.551                   

Refinanciamentos (190)                     -                       (190)                     190                      

Provisão de Encargos 41.955                -                       41.955                -                       

Variação monetária e cambial 1                           9                           10                        13                        

Transferências -                       68.816                68.816                (68.816)               

Amortizações/pagamentos (50.856)               (318.417)             (369.273)             -                       

Saldo em 31/12/2012 778                      70.239                71.017                398.087              

Circulante

Controladora

           
                                                                                 

Não Circulante

Encargos Principal Total Principal

Saldo em 31/12/2010 9.021                   269.807              278.828              1.622.699           

Ingressos -                       276.706              276.706              541.193              

Refinanciamentos (337)                     -                       (337)                     337                      

Provisão de Encargos 73.430                -                       73.430                85.214                

Variação monetária e cambial -                       26                        26                        8                           

Transferências -                       333.760              333.760              (333.760)             

Amortizações/pagamentos (66.476)               (117.095)             (183.571)             -                       

Saldo em 31/12/2011 15.638                763.204              778.842              1.915.691           

Ingressos -                       818.875              818.875              946.725              

Refinanciamentos (190)                     16.927                16.737                190                      

Provisão de Encargos 74.746                -                       74.746                107.456              

Variação monetária e cambial 1                           9                           10                        13                        

Transferências -                       82.877                82.877                (82.877)               

Amortizações/pagamentos (65.867)               (729.570)             (795.437)             -                       

Saldo em 31/12/2012 24.328                952.322              976.650              2.887.198           

Circulante

Consolidado
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21 – DEBÊNTURES 
 

Tx de Juros Vencimento

Circulante Não circulante Circulante Não circulante

Debêntures - IE Madeira 106,5% CDI 15/9/2012                    -                            -          105.492                        -   

Debêntures - IE Garanhuns 106,5% CDI 28/2/2014                    -                  12.364                    -                          -   

                   -                  12.364        105.492                        -   

Consolidado

31/12/2012 31/12/2011

 

 
Em agosto de 2012, a controlada em conjunto da Companhia, Interligação Elétrica Garanhuns S.A., 
emitiu 18.000 debêntures, Série Única, no valor unitário de R$ 10, tendo sido integralizada 2.500  
com taxa de juros de 106,5% do CDI e vencimento em 28 de fevereiro de 2014, onde a participação 
da Companhia de 49% no saldo de R$ 25.233 corresponde a R$ 12.364 (sem comparativo em 
31/12/2011), as demais integralizações estão previstas para ocorrerem até março/2013. 

 
 

22 – OBRIGAÇÕES ESTIMADAS 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Contribuições sociais           44.189           40.987           44.412              41.120 

Férias           51.302           48.412           52.477              48.644 

Gratificação de férias           39.296           37.044           39.328              37.064 

13º Salário                    -                      -                  725                    191 

Total        134.787        126.443        136.942            127.019 

Controladora Consolidado

 

 
 

23 – OUTROS PASSIVOS  
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Circulante

Taxa de fiscalização da Aneel             1.753             1.788             1.882             1.887 

Benefícios pós-emprego – contribuição normal          11.001             9.317          11.001             9.317 

Aquisição de imóveis – acampamento             1.493             1.493             1.493             1.493 

Convênio MME             4.210             4.210             4.210             4.210 

Cauções em garantia             3.116             3.313             3.116             3.313 

Acordo Chesf/Senai                855                759                855                759 

Entidade seguradora                271                  58                271                  58 

Aquisição da conexão à SE Pirapama II          22.314          22.314          22.314          22.314 

Folha de pagamento          16.228          14.362          17.336          15.710 

Compensação ambiental                    -            13.640             1.240          13.640 

Outros             6.548             6.063          15.438          10.591 

         67.789          77.317          79.156          83.292 

Não Circulante

FGTS Conta-Empresa             4.058             3.926             4.058             3.926 

Eletropar             1.456             1.456             1.456             1.456 

Outros                     1                    -               8.614             5.926 

            5.515             5.382          14.128          11.308 
Total          73.304          82.699          93.284          94.600 

Controladora Consolidado
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24 – 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. 

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 31/12/2012. 

 
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. 
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• Estatísticas sobre os Dados Cadastrais 

Plano BD Plano BS Plano CD Plano BD Plano BS Plano CD

47 2.026 5.802 48 2.038 5.298

59,3 57,3 49,4 58,2 56,3 49,4

33,9 32,2 20,7 32,9 31,3 22,2

2,3 3,6 12,2 3,1 4,5 11,2

9.310,61 1.974,12 8.745,27 8.929,38 1.888,55 8.761,62

4.829 454 553 4.933 433 550

69,6 62,6 62,6 68,7 61,7 61,6

3.391,01 2.906,54 1.130,39 3.137,50 2.700,47 1.072,42

1.593 115 192 1.556 95 164

65,9 50,9 50,4 64,7 50,6 49,7

1.208 787,95 1027,26 1.109 899 791

6.469 2.595 6.547 6.537 2.566 6.012

    2.1. Parti cipantes  Apos entados  – nº 

    2.2. Idade Média  

    2.3. Benefício Médio em R$ 

3. Pensionistas

    3.1. Parti cipantes  Pensionis tas  – nº 

    3.2. Idade Média  

    3.3. Benefício Médio  em  R$ 

População Tota l

2. Apos entados

       31/12/2012 31/12/2011

CARACTERISTICAS ETÁRIAS

1. Parti cipantes  ativos

    1.1. Parti cipantes  – nº 

    1.2. Idade Média  

    1.3. Serviço Credi tado

    1.4. Tempo para  Apos entadoria

    1.5. Sa lário Médio em R$

 

 
 
• Hipóteses Atuariais e Financeiras  

BD BS 

Tábua de Mortalidade Geral AT 2000 AT 2000 

Tábua de Entrada em Invalidez Light F Light F 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 83 AT 83 

Tábua / Taxa de Rotatividade Nula Nula 

Taxa de Juros Atuarial 3,20% 3,36% 

Taxa de Inflação Projetada 4,89% 4,89% 

Taxa de Crescimento Real de Salários 2,00% a.a. 2,00% a.a. 

Fator de Capacidade de Benefícios 98% 98% 

Fator de Capacidade Salarial 98% 98% 

Taxa real de evolução de benefícios 0% 0% 

% de casados na data de aposentadoria 95% 95% 

Diferença de idade entre homens e mulheres 4 anos 4 anos 
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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 

31/12/2012 31/12/2011

Participantes ativos

    Número de participantes 3.711 3.580

    Idade média 53 52,4

Participantes inativos

    Número de participantes 4.083 3.840

    Idade média 69,4 69,0

População pós-emprego elegível 5.382 5.483

População efetiva 4.083 3.840

Índice de Adesão (%) 75,86% 70,03%

Prêmio puro calculado/1.000 0,01516 0,0012334

Prêmio recolhido/1.000 0,012601 0,0010279  

 
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. 
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PLANOS DE BENEFÍCIOS EM 31/12/2012 

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

ALTERAÇÕES NAS OBRIGAÇÕES

Obrigações com Benefícios Projetados no Início do 

Exercício (a)           2.663.799             775.266      1.283.933           82.887     4.805.885 

Custo do Serviço (b)                 (7.019)                 7.597            37.083             1.247           38.908 

Contribuições de participantes (b.1)                   7.520                     494            37.126                    -             45.140 

Custo dos Juros (c)              264.572               64.614          119.839             8.399         457.424 

Benefícios pagos/adiantados (d)            (227.994)             (17.239)          (10.188)                    -         (255.421)

Aquisição de quotas – Plano CD (e)                          -                          -            248.370                    -           248.370 

(Ganhos) ou Perdas atuariais (f)              731.080             330.586                     -           (36.553)     1.025.113 

Saldo de Cotas

Benefícios

ALTERAÇÕES NOS ATIVOS FINANCEIROS

Valor Justo dos ativos no início do exercício (h)           2.407.965         1.025.085      1.278.049                    -       4.711.099 

Retorno esperado dos investimentos (i )              233.820             102.374          129.488                    -           465.682 

Contribuições patronais (j)                   6.428                 1.974            62.525                    -             70.927 

Contribuições de participantes (k)                   7.112                     497            62.354                    -             69.963 

Benefícios pagos/adiantados (l)            (227.994)             (17.239)          (10.188)                    -         (255.421)

Ganhos (ou Perdas) Atuariais (m)              354.819             148.318                     -                      -           503.137 

Compensação de quotas (n)                          -                          -            211.132                    -           211.132 

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)                          -                          -            (17.197)                    -           (17.197)

Restrição ao Reconhecimento de Ativos - Regra 58 - 

IAS 19( r)                          -               (99.691)                     -                      -           (99.691)

OBRIGAÇÕES NO FINAL DO EXERCÍCIO            (649.808)                        -                       -           (55.980)       (705.788)
OBRIGAÇÕES NO FINAL DO EXERCÍCIO E CONTRATOS            (649.808)                        -               (2.523)         (55.980)       (708.311)

          2.782.150         1.261.009      1.733.360                    -       5.776.519 

           (649.808)               99.691            17.197         (55.980)       (588.900)

Exercício de 2012

Obrigações com Benefícios Projetados no Fim do 

Exercício (g) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f)           3.431.958         1.161.318      1.716.163           55.980     6.365.419 

 

 
 
O elevado aumento das obrigações da companhia relativas a benefícios pós emprego, avaliados 
segundo a Deliberação CVM nº 600/2009, se deu principalmente em função da redução da taxa de 
desconto utilizada no cálculo atuarial. 
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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     4.063.477 

Custo do Serviço (b)                   1.560               17.392            28.027             1.007           47.986 

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             957.015      1.098.580                    -       4.187.543 

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                     448            53.491                    -             60.767 

Benefícios pagos/adiantados (l )            (218.040)             (15.470)             (8.278)                    -         (241.788)

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 -                          -             (249.819)                     -                      -         (249.819)

OBRIGAÇÕES NO FINAL DO EXERCÍCIO            (255.834)                        -                       -           (82.887)       (338.721)

OBRIGAÇÕES NO FINAL DO EXERCÍCIO E CONTRATOS            (289.506)                        -               (9.167)         (82.887)       (381.560)

          2.407.965         1.025.085      1.278.050                    -       4.711.100 

           (255.834)             249.819             (5.883)         (82.887)         (94.785)

Exercício de 2011

Obrigações com Benefícios Projetados no Fim do 

Exercício (g) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f)           2.663.799             775.266      1.283.933           82.887     4.805.885 

 

ATIVOS GARANTIDORES POR CATEGORIA 

 

As principais categorias de ativos dos planos ao final do período são apresentadas a seguir: 

Descritivo Plano BD Plano BS Plano CD Total

Valores  disponíveis  imedia tos                 465                  140                  182               787 

Real izáveis  previdenciários             1.177                  308            19.114          20.599 

Investimentos  em títulos  públ icos     1.675.240          737.845          953.742    3.366.827 

Investimentos  em açoes         257.561          111.154          121.863       490.578 

Investimentos  em fundos         686.696          343.457          549.869    1.580.022 

Investimentos  imobi l iários           38.785                     90              2.754          41.629 

Emprésti mos  e  financiamentos         126.269             68.642            87.383       282.294 

Outros                 660                      -                       -                 660 

(-) Exigívei s  previ denciários            (4.703)                 (627)             (1.548)          (6.878)

Total dos ativos     2.782.150       1.261.009      1.733.359    5.776.518 

2012
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Descritivo Plano BD Plano BS Plano CD Total

Valores  dis ponívei s  imediatos                 323                  157                  188               668 

Rea l izávei s  previdenciários           84.300                  482            19.246       104.028 

Investimentos  em títulos  públ icos     1.300.609          560.182          639.966    2.500.757 

Investimentos  em açoes         228.013             98.086          113.526       439.625 

Investimentos  em fundos         624.892          283.057          425.844    1.333.793 

Investimentos  imobi l iários           35.221               8.947              2.806          46.974 

Empréstimos  e financiamentos         119.827             64.767            72.927       257.521 

Outros           19.488               8.682              4.341          32.511 

(-) Exigívei s  previdenciários            (4.446)                  725                (796)          (4.517)

(-) Exigívei s  de inves timentos               (263)                      -                       -                (263)

Total dos ativos     2.407.964       1.025.085      1.278.048    4.711.097 

2011

 

 

CUSTO PERIÓDICO LÍQUIDO 
 

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

COMPONENTES DO CUSTO PERIÓDICO

Custo do Serviço                 (7.019)                 7.597            37.083             1.247           38.908 

Custo dos juros              264.572               64.614          119.839             8.399         457.424 

Retorno esperado dos ativos financeiros            (233.820)           (102.374)        (129.487)                    -         (465.681)

CUSTO DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO                23.733             (30.163)            27.435             9.646           30.651 

Exercício de 2012

 

 
 
 
CUSTO PROJETADO DOS BENEFÍCIOS 
 

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

COMPONENTES DO CUSTO PERIÓDICO

Custo do Serviço                   1.584                        -            135.756                    -           137.340 

Custo dos juros                53.586                (8.388)             (1.469)             4.702           48.431 

Contribuição de participantes                 (7.698)                        -            (67.878)                    -           (75.576)

Retorno esperado dos ativos financeiros                          -                          -                       -                      -                      -   

CUSTO DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO                47.472                (8.388)            66.409             4.702         110.195 

Exercício de 2013

 

 
 
FLUXO PROJETADO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 
 

Plano BD Plano BS Plano CD Seguro Consolidado

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

Contribuições patronais normais – 2013 7.698                        -   67.878                    -   75.576

Pagamentos de Benefícios

2013 240.198 30.565 244.100                    -   514.863

2014 240.278 30.815 259.873                    -   530.966

2015 240.371 31.018 275.660                    -   547.049

2016 240.366 31.117 285.570                    -   557.053

2017 240.155 31.242 293.427                    -   564.824

2018-2022 1.181.751 156.871 1.539.074                    -   2.877.696  
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MOVIMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 
 

 

Decrição

Planos de 

Previdência Seguro Total

Saldo Anterior (510.417)             (48.177)              (558.594)         

Ganhos e perdas  atuaria i s (537.019)             36.553               (500.466)         

(-) IRPJ/CSLL 271.172              (18.458)              252.714          

Saldo atual (776.264)             (30.082)              (806.346)         
 

 

 

HISTÓRICO DE EXPERIÊNCIA DOS PLANOS 

 

Os históricos dos registros pela experiência dos planos de benefício definido estão apresentados a 
seguir: 

 

Plano Benefícios Definidos 2012 2011 2010 2009

Va lor presente da  obrigação de benefícios  defini dos     3.431.958       2.663.799      2.194.206    2.073.473 

Va lor jus to dos  ativos  do plano    (2.782.150)     (2.407.964)     (2.131.948)  (2.323.390)

Défici t / (Superávi t)         649.808          255.835            62.258      (249.917)

Ajustes  pel a  experiência  nos  pa ssi vos  do pl ano         731.080          475.180          123.948      (151.621)

Ajustes  pel a  experiência  nos  ativos  do pl ano         354.818          261.140        (286.728)       571.581  

 

Plano de benefício saldado 2012 2011 2010 2009

Va lor presente da  obrigação de benefícios  defini dos      1.161.318          775.266          757.201       642.135 

Va lor jus to dos  ativos  do plano    (1.261.009)     (1.025.085)        (957.015)      (642.135)

Défici t / (Superávi t)         (99.691)         (249.819)        (199.814)                   -   

Ajustes  pel a  experiência  nos  pa ssi vos  do pl ano         330.585           (62.516)            46.245      (105.568)

Ajustes  pel a  experiência  nos  ativos  do pl ano         148.318           (20.123)          265.315        (78.461)  

 

PASSIVO ATUARIAL DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS CONTRATADOS 

A Companhia possuía em 31/12/2012 contratos assinados com a Fachesf, relativos aos planos 
previdenciários, no valor de R$ 2.523 (R$ 298.672, em 2011). 

 

TIPO 31/12/2012 31/12/2011

Contrato nº CF 01.1.266-017-A/8                          -   289.505

Contrato nº CF 03.1.337-013 2.523 9.167

TOTAL 2.523 298.672
 

Os contratos assinados 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. 

A avaliação atuarial é intrinsecamente incerta e, portanto, está sujeita a alterações quando da 
revisão atuarial realizada anualmente. 
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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$ 142.950 (R$ 135.330, em 2011). 

 
      
 

25 – RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS, TRABALHISTAS E AMBIENTAIS 

 

Provisão Provisão 

em em

31/12/2011 31/12/2012

Trabalhis tas                     109.721                    23.496                (5.696)                   127.521 

Cíveis                     803.197                  448.029                   (982)                1.250.244 

Fis ca is                       10.631                           37                     252                     10.920 

Total                     923.549                  471.562                (6.426)                1.388.685 

Controladora

Adições 

(reversões)
Baixas

 

 

Provisão Provisão 

em em

31/12/2011 31/12/2012

Trabalhis tas                     109.745                    23.562                (5.696)                   127.611 

Cíveis                     803.910                  448.029                   (982)                1.250.957 

Fis ca is                       10.853                         (13)                     252                     11.092 

Total                     924.508                  471.578                (6.426)                1.389.660 

Consolidado

Adições 

(reversões)
Baixas

 

 
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; 

• 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. 
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1) Destacam-se as seguintes ações com risco de perda provável: 
 
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 30/09/2012 
aguardava-se, ainda, a intimação das partes quanto as decisões proferidas pelo STJ. 

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 31/03/2011, 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. Em 23/03/2012 o TJPE julgou os embargos 
interpostos pela Chesf e a União mas, como não fez de forma clara, novos embargos foram 
interpostos, no prazo legal, para se obter o devido esclarecimento sobre o conteúdo da 
decisão. Em 04.12.2012 os embargos de declaração interpostos pela Chesf e associados ao 
RESP 726.446 entraram em pauta de julgamento pela 2ª Turma do STJ, havendo o Ministro 
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Herman Benjamin pedido vista os autos, o que ensejou a suspensão do julgamento, situação 
que permanecia em 31.12.2012. 

Considerando o andamento do processo e todos os julgamentos aos recursos até então 
apresentados a Administração da Companhia, fundamentada na opinião de seus consultores 
jurídicos revisou seus cálculos que levaram em conta a suspensão do pagamento das parcelas 
relativas ao Fator K e suas respectivas atualizações monetárias, elevando a provisão 
atualmente constituída, no Passivo Não Circulante, para o montante de R$ 723.256, e, 
31/12/2012, 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. Em 31/12/2012 a 
situação relatada anteriormente permanecia inalterada.  

Inexiste previsão de tempo para o desfecho desta lide. 

 
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. Em 31/12/2012, estava a ação rescisória ainda pendente de 
julgamento. 

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, 
em 30/09/2012. Em 07/11/2012 foi proferida decisão que negou seguimento ao Recurso 
Especial da Chesf. Contra essa decisão, a Chesf apresentou Recurso de Agravo Regimental, o 
qual, em 31/12/2012, encontra-se pendente de julgamento. A Companhia possui em seu 
passivo não circulante, provisão para suportar eventual perda nesta Ação no valor de           
R$ 87.000.  
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2) A Chesf possui ações não provisionadas, com risco de perda possível, conforme distribuição 
a seguir: 

Contingências 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Trabalhistas 63.986                   53.852                65.796            55.985                 

Cíveis e fiscais 1.281.275              783.016              1.298.479       786.866               
Total 1.345.261              836.868              1.364.275       842.851               

Controladora Consolidado

 

2.1)    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$ 368.548, perante a 2ª Vara 
Federal em Sergipe (processo nº 20028500002809-6), tem por objeto obter compensação 
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$ 309.114 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 
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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, onde foi realizado também o saneamento do processo e 
designado o dia 08/06/2010 para a instrução. Também 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 das 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. O depósito judicial determinado pelo magistrado foi efetivado pela Chesf 
em 31/01/2012. Em 15/02/2012 foi publicado despacho do juiz cancelando as audiências 
anteriormente fixadas para os dias 28 e 29 daquele mês, a digitalização das peças processuais 
entre os dias 27/03/2012 e 13/04/2012 e o envio dessas peças aos peritos, por meio 
eletrônico, aos quais foi conferido um prazo de trinta (30) dias para exame da matéria e 
efetivação de proposta sobre honorários periciais. A situação anteriormente relatada 
permanecia inalterada em 30/09/2012. Em 31/12/2012, a situação anteriormente informada 
permanecia inalterada. Entretanto, em 09/01/2013 o juiz que preside o feito prolatou 
despacho relatando os últimos andamentos processuais e, considerando a ausência de 
resposta dos peritos por ele nomeados, designou audiência para fevereiro/2013 para maior 
esclarecimento do teor da prova, dos seus parâmetros e demais circunstâncias da perícia a se 
realizar, determinando a intimação dos senhores peritos para, no prazo de quinze (15) dias, 
para que cumpram as diligências que lhes foram determinadas, sob pena de multa. 

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.  
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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$ 110.000, 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 se encontra 
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, que após negado provimento, interpôs recurso de 
apelação. A Ação foi julgada improcedente e os embargos de Declaração rejeitados, havendo 
assim, a apresentação de recurso de apelação pelo autor. Em 31/12/2012, haviam sidos 
oferecidos contrarrazões pela Chesf, estando pendente de apreciação a remessa para o TRF – 
1.ª Região. Com base na avaliação de seus assessores jurídicos, a administração classificou o 
risco de perda desta ação como “possível”, no montante estimado de R$ 86.000.  

 
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. A ação julgada procedente, havendo a Chesf apresentado 
apelação em 30/09/2012. Foi proposta execução de honorários atribuídos pelo juiz da causa a 
incidente de incompetência relativa, tendo sido manejada pela Chesf objeção de pré-
executividade, bem como mandado de segurança a fim de obstar o pagamento dessa verba. 
No Mandado de Segurança impetrado pela Chesf, decisão do TJCE determinou a anulação dos 
atos praticados e a remessa dos autos à Justiça Federal. Em 31/12/2012, essa decisão 
encontrava-se no prazo recursal. 

2.1.5) Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal junto à subseção Judiciária de Paulo 
Afonso – BA (processo n.º 2490-83.2012.4.01.3306) onde, em síntese, persegue a obtenção 
de decreto judicial que declare a inexistência do Aditivo ao Acordo de 1986, celebrado no ano 
de 1991, firmado entre a Chesf e os representantes do Polo Sindical dos Trabalhadores Rurais 
do Submédio São Francisco. O valor atribuído à causa foi de R$ 1.000.000. Em 30/09/2012 o 
processo ainda se encontrava em fase postulatória, com a apresentação da contestação por 
parte da Chesf. Em 31/12/2012, o processo encontra-se concluso, em fase de instrução. 

 
3) Com risco de perda remoto destaca-se a seguinte ação: 

   
3.1) 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. 
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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. 

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. Contra essa 
decisão, a Mendes Júnior interpôs agravos de instrumento. Em 31/12/2012 os agravos 
interpostos pela Mendes Júnior haviam subido para Superior Tribunal de Justiça – ARESP 
205.843 (2012/0155289-6), sendo que, naquela instância, o Ministério Público Federal emitiu 
parecer opinando pelo não provimento dos agravos. 

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.   
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26 – PROVISÃO PARA CONTRATO ONEROSO 
 
A Companhia realizou, em 31/12/2012, teste de suas unidades de geração e transmissão visando 
identificar a capacidade de individualmente gerarem benefícios econômicos superiores aos custos 
necessários para satisfazerem suas obrigações. 

Como resultado deste teste, foram realizadas as seguintes provisões: 

 

31/12/2012 31/12/2011

  Camaçari 357.043               -                        

  Itaparica 1.018.534               -                           

  Jirau 711.375                  -                           

  Complexo Paulo Afonso 34.107                    -                           

  Contrato Transmissão 61/2001 84.139                    -                           

  Compra de energia 98.358                    -                           

2.303.556               -                           

Controladora e consolidado

 
 
 
A onerosidade apresentada nos contratos acima são decorrentes do custo de implantação do Plano 
de Incentivo ao Desligamento Voluntário – PIDV e do preço de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), que 
representa o valor do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD médio dos últimos 10 anos, para 
venda de energia descontratada, adotados como premissa para as empresas do Sistema Eletrobras. 
 
 
27 – 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. 
 
27.1 - Composição 
 

31/12/2012 31/12/2011

Ativo não circulante

  Jirau 22.436 19.888 

  Belo Monte 23.073 21.753 
Total Ativo 45.509 41.641 

Passivo não circulante

  Jirau 22.436 19.888 

  Belo Monte 23.073 21.753 
Total Passivo 45.509 41.641 

Consolidado
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27.2 - Vencimentos das parcelas do passivo não circulante 
 

31/12/2012 31/12/2011

2014 1.995 1 

2015 3.858 1.757 

2016 3.869 1.767 

Após 2016 35.787 38.116 
Total  Não Circulante 45.509 41.641 

Consolidado

 
 
27.3 - Movimentação do passivo 
 

Consolidado

Saldo em 31/12/2011 41.641                

Ingressos 1.320                   

Encargos 2.548                   

Saldo em 31/12/2012 45.509                

 
 
 
28 - 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 em 2011 recursos provenientes de parte dos dividendos do 
exercício de 2010 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 
ocorreu neste exercício por meio da 166ª Assembléia Geral Extraordinária - AGE, de 28/12/2012. 
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29 – COMPROMISSOS 
 

29.1 – Compra de energia 
 
Referem-se a contratos assinados pelas empresas apresentadas abaixo, com empresas geradoras 
para compra de energia elétrica: 

 

Controladora

Empresa 2013 2014/2015 2016/2017

Após 2017 

(pagamento 

remanescente)

Chesf (MW/h)              5.483.112             4.550.575             3.298.272              18.886.560 

Preço médio (R$)                   125,28                   144,30                   139,28                      139,11 

Consolidado

Empresas 2013 2014/2015 2016/2017

Após 2017 

(pagamento 

remanescente)

Chesf              4.626.709             1.399.362             1.413.295                3.350.677 

ESBR                             -                              -                              -                                 -   

Norte Energia                             -                              -                              -                                 -   

São Pedro do Lago                      9.314                            -                              -                                 -   

Pedra Branca                      8.608                            -                              -                                 -   

Sete Gameleiras                      8.820                            -                              -                                 -   

Junco I                             -                              -                              -                                 -   

Junco II                             -                              -                              -                                 -   

Caiçara I                             -                              -                              -                                 -   

Caiçara II                             -                              -                              -                                 -   

Energética Aguas da Pedra                             -                              -                              -                                 -   

Quantidade (MW/h)              4.653.451             1.399.362             1.413.295                3.350.677 

Preço médio (R$)                   122,19                   100,73                   101,81                        86,52 

Valores apresentados em R$ 

Valores apresentados em R$ 
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29.2 – Venda de energia 
 
Controladora

Empresa 2013 2014/2015 2016/2017

Após 2017 

(pagamento 

remanescente)

Chesf (MW/h)           11.440.268           13.754.952             2.533.354                4.646.304 

Preço médio (R$)                   110,44                   117,00                   170,47                        99,57 

Consolidado

Empresas 2013 2014/2015 2016/2017

Após 2017 

(pagamento 

remanescente)

Chesf           11.440.268           13.754.952             2.533.354                4.646.304 

ESBR                 837.867             7.213.805             7.465.176              93.933.349 

Norte Energia                             -                     90.620             5.548.557            120.780.040 

São Pedro do Lago                   56.660                113.320                113.320                    849.896 

Pedra Branca                   52.367                104.734                104.734                    785.509 

Sete Gameleiras                   53.655                107.310                107.310                    804.825 

Junco I                             -                              -                  104.018                    935.454 

Junco II                             -                              -                     98.001                    881.336 

Caiçara I                             -                              -                  116.053                1.043.688 

Caiçara II                             -                              -                     79.948                    718.985 

Energética Aguas da Pedra                 315.491                630.982                631.825                7.261.310 

Quantidade (MW/h)           12.756.308           22.015.723           16.902.296            232.640.696 

Preço médio (R$)                   112,08                   121,52                   124,01                      180,53 

Valores apresentados em R$ 

Valores apresentados em R$ 

 
 
 
Contratos assinados pelas empresas listadas acima com outras empresas do setor elétrico visando o 
suprimento/venda de energia elétrica. No caso no qual a Companhia não tenha geração de energia 
em quantidade suficiente em determinado período, pode-se recorrer a compra de energia elétrica no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica-CCEE para honrar o contrato de 
fornecimento de energia. Todavia, neste caso, a Companhia fica exposta ao valor do período do 
Preço de Liquidação das Diferenças – PLD, que pode ser maior que os valores de venda expostos nos 
contratos acima, ficando a Companhia sujeita a perdas financeiras nestas operações. 

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 2013 no montante de R$ 1.141.401. 
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30 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

 
• Capital Social 
 
O capital social, no valor de R$ 9.753.953 (R$ 7.720.760, em 2011), é constituído por ações sem 
valor nominal com a seguinte distribuição: 

Acionistas

Quant. % Quant. % Total %

Eletrobras 54.151 100,000 1.518 86,545 55.669 99,578

Mi ni stério da  Fazenda                       -                      -   194 11,060 194 0,347

Light                       -                      -   9 0,513 9 0,016

Outros                       -                      -   33 1,882 33 0,059

54.151 100,000 1.754 100,000 55.905 100,000

Número de ações em milhares

Ordinárias Preferenciais

 
 

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. 

Em 19 de junho de 2012, a Companhia realizou a 163ª Assembleia Geral Extraordinária, que 
deliberou sobre o aumento de capital social, no montante de R$ 693.200, por meio da capitalização 
do saldo da Reserva de Incentivos Fiscais da SUDENE, sem a emissão de novas ações. 

Em 12 de julho de 2012, a Companhia realizou a 164ª Assembleia Geral Extraordinária, que 
deliberou sobre o aumento de capital social, no montante de R$ 46.994, por meio da capitalização 
de recursos do Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, com a emissão de 152.207 novas 
ações. 

Em 28 de dezembro de 2012, a Companhia realizou a 166ª Assembleia Geral Extraordinária, que 
deliberou sobre o aumento de capital social, no montante de R$ 1.293.000, por meio da 
capitalização do saldo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), concedido pela 
controladora Eletrobras, com a emissão de 4.187.854 novas ações. 

 
• Reservas de Capital 

 
31/12/2012 31/12/2011

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
 

 
• Reservas de Lucros 

Saldo anterior Ingressos
Compensação 

de prejuízo

Aumento de 

capital
Saldo final 31/12/2011

Legal           501.886                    -            (501.886)                       -                      -   501.886

Estatutárias                8.179                    -                 (8.179)                       -                      -   8.179

Lucros a realizar           428.599                    -            (428.599)                       -                      -   428.599

Incentivos fiscais           693.200 925                  (925)          (693.200)                    -   693.200

Retenção de lucros        2.209.834                    -         (2.209.834)                       -                      -   2.209.834

       3.841.698                925       (3.149.423)          (693.200)                    -   3.841.698

31/12/2012

 

Em razão do prejuízo apurado em 31/12/2012 no montante de R$ 5.341.312, efetuamos a 
compensação de parte desse prejuízo, no valor de R$ 3.149.423, com o saldo existente de reservas 
de lucros. O saldo do prejuízo não compensado, de R$ 2.192.814, ficará na conta de prejuízos 
acumulados. 

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. 
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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. 
 
• 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, é apresentado no patrimônio líquido como dividendos adicionais 
propostos. 

A nota 36 apresenta outras informações relacionada a remuneração aos acionistas. 
 

• 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 perda no 
resultado de operações de hedge de fluxo de caixa efetivo registrados no patrimônio líquido das suas 
controladas em conjunto ESBR Participações S.A., proporcionalmente às participações nessas 
empresas no valor de R$ 231 (ganho de R$ 3.719, em 2011). 

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$ 247.752 (perda de R$ 194.106, 
em 2011). 
 
• Prejuízos acumulados 
 
De acordo com a legislação societária o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos 
lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem, devendo seu saldo 
permanecer na conta de prejuízos acumulados para compensação de resultados positivos futuros 
antes de qualquer participação. 

O prejuízo acumulado pela Companhia após a compensação com as Reservas de Lucros é de         
R$ 2.192.814, resultante dos efeitos da Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei              
nº 12.783/2013, objeto da renovação das concessões vincendas em 2015. 
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31 – 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. 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Fornecimento de energia elétrica             844.474                779.472                844.474                779.472 

Suprimento de energia elétrica         3.623.076            3.407.106            3.623.076            3.407.106 

Sistema de transmissão             604.911                630.849                615.321                639.490 

Energia elétrica de curto prazo (CCEE)             629.676                      (829)                629.676                      (829)

Receita de construção             603.420                581.089            1.132.025                943.268 

Receita financeira             684.098                617.491                807.833                702.196 

Outras receitas operacionais               11.749                  16.168                  19.673                  29.707 

        7.001.404            6.031.346            7.672.078            6.500.410 

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL

Reserva Global de Reversão – RGR           (174.560)              (130.353)              (176.522)              (132.089)

ICMS sobre energia elétrica           (108.351)                (97.061)              (108.347)                (97.065)

ISS                   (730)                      (816)                   (1.219)                      (816)

Pesquisa e Desenvolvimento             (56.442)                (47.240)                (57.045)                (47.836)

Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC             (93.581)              (126.433)                (93.581)              (126.433)

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE             (18.737)                (17.925)                (18.737)                (17.925)

Proinfa             (46.580)                (39.206)                (46.580)                (39.206)

PIS/Pasep             (89.772)                (80.692)                (90.355)                (81.195)

Cofins           (416.623)              (373.133)              (419.309)              (375.453)

       (1.005.376)              (912.859)           (1.011.695)              (918.018)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA         5.996.028            5.118.487            6.660.383            5.582.392 

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. 
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32 – ENCARGOS SETORIAIS 
 
A Companhia incorreu, no exercício, em encargos setoriais que totalizaram R$ 664.033 (R$ 611.514, 
em 2011) com a seguinte composição: 
 

                                                                                                                                             31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Reserva Global de Reversão – RGR 174.560 130.353 176.522 132.089

Pesquisa e Desenvolvimento – P&D 56.442 47.240 57.045 47.836

Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC 93.581 126.433 93.581 126.433

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 18.737 17.925 18.737 17.925

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – Proinfa 46.580 39.206 46.580 39.206

Taxa de Fiscal ização do Serviço Público de Energia Elétrica – TFSEE 21.119 21.638 21.492 21.951

Compensação Financeira pela Uti lização de Recursos Hídricos – CFURH 240.074 224.374 240.074 224.374

Encargo de Energia de Reserva – EER              12.940                 4.345               12.940 4.345
Total  664.033 611.514 666.971 614.159

Controladora Consolidado

 

 

33 - 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

Energia  elétrica comprada para  revenda                    19.058                            -                   19.058                    7.635 

Encargos  de uso da  rede de transmissão                  867.885                            -                 867.885                805.270 

Custo de construção                  603.420                            -                 603.420                581.089 

Pessoal                  326.839                  525.701               852.540                788.717 

Materia l                    13.485                    13.297                 26.782                  29.113 

Combustívei s  para  a  produção de energia                      2.522                            -                     2.522                    4.793 

Serviço de terceiros                    72.933                  119.511               192.444                189.754 

Depreciação e amorti zação                  339.815                    69.063               408.878                418.008 

Comp. Fin. pela  uti l i z. de recurs os  hídricos                  240.074                            -                 240.074                224.374 

Contrato oneroso - Ji rau                  711.375                            -                 711.375                         -   

Benefícios  pós-emprego                           -                      30.651                 30.651                (44.101)

Arrendamentos  e a luguéis                      7.588                    13.426                 21.014                  23.232 

Tributos                         200                      4.788                   4.988                    3.752 

Provi sões  para  contingências                           -                    209.193               209.193                158.839 

Provi são (reversão de provisão) para  crédi tos  

de l iquidação duvidosa                           -                      81.287                 81.287                  17.115 

Outras  provi sões  operacionais                           -                    106.461               106.461                102.451 

Perdas  com cl ientes                            -                      26.591                 26.591                  24.367 

Parti cipações  nos  lucros  ou resultados                           -                              -                          -                           -   

Outros                  (20.729)                    78.449                 57.720 30.255                

Total               3.184.465               1.278.418            4.462.883             3.364.663 

Total

Controladora

31/12/2012

Custos 

Operacionais

Despesas 

Operacionais
Total
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31/12/2011

Energia  elétrica  comprada para  revenda                    19.058                            -                   19.058 7.635

Encargos  de uso da rede de transmissão                  867.885                            -                 867.885 805.270

Custo de construção               1.132.025                            -              1.132.025 943.268

Pessoal                  329.165                  536.325               865.490 798.065

Materia l                    13.677                    13.685                 27.362 29.743

Combustíveis  para  a produção de energia                      2.522                            -                     2.522 4.793

Servi ço de terceiros                    76.021                  126.992               203.013 199.872

Depreciação e amortização                  339.877                    69.326               409.203 418.138

Comp. Fin. pela  uti l i z. de recursos  hídri cos                  240.074                            -                 240.074 224.374

Contrato oneroso - Ji rau                  711.375                            -                 711.375 -                      

Benefícios  pós-emprego                           -                      30.651                 30.651 (44.101)

Arrendamentos  e al uguéis                      8.175                    14.585                 22.760 23.896

Tributos                         270                      4.911                   5.181 4.041

Provi sões  para  contingênci as                           -                    209.193               209.193 158.839

Provi são (reversão de provi são) para  crédi tos  

de l iqui dação duvidosa                           -                      81.287                 81.287 17.115

Perdas  com cl ientes                           -                      26.591                 26.591 24.367

Outras  provisões  operaci ona is                           -                    106.461               106.461 102.451              

Outros                  (19.150)                    79.444                 60.294 38.686

Total               3.720.974               1.299.451            5.020.425             3.756.452 

Total

Consolidado

31/12/2012

Total
Custos 

Operacionais

Despesas 

Operacionais

 

 

34 – RESULTADO FINANCEIRO 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Receitas Financeiras

Renda de aplicações financeiras        114.537        133.179        125.880        144.853 

Variações monetárias e acréscimos moratórios - energia 

vendida          65.608          86.953          65.610          86.954 

Outras variações monetárias ativas             1.632             1.757             1.637             1.985 

Atualização de valores a receber        203.231                    -          203.231                    -   

Outras receitas financeiras          38.263          35.848          32.174          31.654 

PIS/Pasep e Cofins         (55.232)              (553)         (55.232)              (553)

       368.039        257.184        373.300        264.893 

Despesas Financeiras

Encargos de dívidas         (40.276)         (65.375)         (56.873)         (69.813)

Variações monetárias sobre financiamentos e 

empréstimos              (550)              (940)           (7.040)         (12.349)

Outras variações monetárias passivas              (816)              (151)              (816)              (498)

Juros sobre remuneração aos acionistas         (70.144)      (179.130)         (70.144)      (179.130)

Outras despesas financeiras         (39.992)         (23.112)         (63.007)         (36.619)

     (151.778)      (268.708)      (197.880)      (298.409)

216.261      (11.524)       175.420      (33.516)       

Controladora Consolidado
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35 – 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 detém o 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.  

Sobre os contratos de concessões nº 006/2004 da geração e nº 061/2001 da transmissão, o direito 
ao incentivo da redução de 75% do imposto de renda abrange os anos de 2008 a 2017. Para os 
contratos da transmissão números 008/2005 e 007/2005 o direito ao incentivo da redução foi 
concedido referentes aos anos de 2011 a 2020. 

Para os contratos com incentivo fiscal a alíquota do imposto de renda de 25% passa a ser de 
6,25%. 

O incentivo fiscal de redução do Imposto de Renda e Adicionais não restituíveis apurados são 
registrados no resultado do período como redução do imposto de renda, em atendimento ao 
Pronunciamento Técnico CPC 07 (IAS 20). A parcela do lucro decorrente desses incentivos fiscais, 
são 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 absorção de prejuízos. 

No ano de 2012, a empresa não usufruiu do incentivo fiscal da redução de 75% do imposto de 
renda, em virtude de não ter obtido lucro fiscal. 

 
 
36 - REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS 
 

31/12/2011

Lucro (prejuízo) l íquido do exercício             1.554.145 

Consti tuição da  Reserva  de Incentivos  Fisca i s               (312.843)

Consti tuição da  Reserva  legal                 (62.065)

Real ização da  Reserva de lucros  a  rea l i zar                  17.933 

Lucro líquido ajustado – base de cálculo da remuneração             1.197.170 

Adoção inicia l  das  novas  práticas                          -   

Lucro a distribuir             1.197.170 

Dividendos  mínimos  obrigatórios  (25%)                299.293 

Remuneração proposta:

      Dividendos  mínimos  obrigatórios                299.293 

      Dividendos  adiciona is                897.877 

      Remuneração líquida             1.197.170 

Percentua l  sobre o lucro l íquido a  di s tribuir 100,00%

      Dividendos brutos por ação ordinária (R$) 23,22

      Dividendos brutos por ação preferencial (R$) 23,22  

 
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 
31/12/2012 até a data do pagamento, com base na variação da taxa Selic. 
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A Companhia apurou no exercício encerrado em 31/12/2012, um prejuízo de R$ 5.341.312, 
decorrente dos efeitos da Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na  Lei 
nº 12.783/2013, que possibilitou a prorrogação das suas concessões das usinas hidrelétricas e das 
linhas de transmissão e subestações que tinham seus prazos vencendo no ano de 2015, à alternativa 
de uma nova licitação pública. Desta forma, não foi realizada destinação para pagamento de 
dividendos. 
 
 
37 – LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO 
 
a) Lucro (prejuízo) Básico 

 
O lucro (prejuízo) 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.  
 

Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total

Básico

Numerador

Lucro (prejuízo) l íquido atribuível aos acionistas   (5.173.730)             (167.582)        (5.341.312)      1.509.840                  44.305  1.554.145 

Denominador

Quantidade de ações          54.151                    1.754                55.905            50.095                     1.470        51.565 

Lucro básico por ação  em R$           (95,54)                  (95,54)                (95,54)              30,14                     30,14          30,14 

31/12/2012 31/12/2011

 

 
b) Lucro (prejuízo) Diluído 

 
O lucro (prejuízo) 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 não possui qualquer efeito diluidor para o resultado apurado no 
exercício de 2012. 
 

Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total

Diluído

Numerador

Lucro (prejuízo) l íquido atribuível  aos  acionistas     (5.173.730)               (167.582)           (5.341.312)         1.509.840                    44.322     1.554.162 

Denominador

Quantidade com a  convers ão pres suposta            54.151                     1.754                 55.905              53.857                      1.581          55.438 

Lucro diluído por ação em R$            (95,54)                   (95,54)                  (95,54)                28,03                      28,03            28,03 

31/12/2012 31/12/2011
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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: 
 

Empresas Natureza de Operação Ativo Pas s i vo Res ultado Ativo Pass ivo Res ul tado

Contas  a  receber               1.813                    -                       -                 1.547                      -                     -   

Financiamentos e                      

emprés timos                    -            128.673                     -                       -              143.020                   -   

Contas  a  pagar                    -                   430                     -                       -                     494                   -   

Di vi dendos                    -                      -                       -                       -              295.852                   -   

Des pes a financeira                    -                      -                (8.650)                     -                        -              (9.739)

Atua l i zação de divi dendos                     -                      -              (69.969)                     -                        -          (178.696)

AFAC                    -                      -                       -                       -           1.293.000                   -   

              1.813          129.103            (78.619)               1.547         1.732.366        (188.435)

Cl i entes               4.865                    -                       -                 4.912                      -                     -   

Contas  a  receber                    14                    -                       -                      11                      -                     -   

Fornecedores                    -              14.473                     -                       -                14.708                   -   

Di vi dendos                    -                      -                       -                       -                       14                   -   

Suprimento de energia                    -                      -                 3.796                   -   

Encargo de us o da rede de 

transmi ss ão                    -                      -            (134.256)                     -                        -          (126.651)

Atua l i zação de divi dendos                     -                      -                       (1)                     -                        -                     (2)

              4.879            14.473          (130.461)               4.923              14.722        (126.653)

Cl i entes                    72 

Contas  a  receber                    55                    -                       -                      25                      -                     -   

Fornecedores                    -                7.689                     -                       -                  7.835                   -   

Encargo de us o da rede de 

transmi ss ão                    -                      -              (71.119)                     -                        -            (65.290)

                 127              7.689            (71.119)                    25                7.835          (65.290)

Cl i entes               7.577                    -                       -                 7.832                      -                     -   

Fornecedores                    -                8.902                     -                       -                  8.760                   -   

Contas  a  pagar                    -                      -                       -                       -                       91                   -   

Contas  a  receber                    18                    -                       -                        8                      -                     -   

Encargo de us o da rede de 

transmi ss ão                    -                      -              (81.420)                     -                        -            (78.445)

              7.595              8.902            (81.420)               7.840                8.851          (78.445)

Cl i entes                  620                    -                       -                    617                      -                     -   

Contas  a  pagar                    -                     11                     -                       -                        -                     -   

Di vi dendos                    -                      -                       -                       -                         8                   -   

Rec. de us o da rede                    -                      -                       -                       -                        -                     -   

Atua l i zação de divi dendos                     -                      -                       -                       -                        -                     (1)

                 620                   11                     -                    617                       8                   (1)

Cl i entes             68.833                    -                       -               37.078                      -                     -   

Contas  a  pagar                    -                      -                       -                       -                        -                     -   

Suprimento de energia                    -                      -               97.303                     -                        -             41.894 

Rec. de us o da rede                    -                      -                       -                       -                        -                     -   

            68.833                    -               97.303             37.078                      -             41.894 

Contas  a  receber             14.693                    -                       -               14.693                      -                     -   

( - ) Provis ão para  perdas           (13.237)                    -                       -             (13.237)                      -                     -   

Adiantamento a fornecedores               5.279                    -                       -                 5.279                      -                     -   

Contas  a  pagar                    -                1.456                     -                       -                  1.456                   -   

              6.735              1.456                     -                 6.735                1.456                   -   

Furnas

31/12/2012

Eletrobras

Eletrosul

Eletronorte

Eletronucl ear

CGTEE

Eletropar

31/12/2011
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Continuação 

Empresas Natureza  da  operação Ati vo Pass ivo Res ul tado Ativo Pass ivo Res ul tado

Cl ientes             31.487                    -                       -               27.817                      -                     -   

Contas  a  receber                    27                    -                       -                      25                      -                     -   

Contas  a  pagar                    -                     75                     -                       -                        -                     -   

Suprimento de energi a                    -                      -               67.117                     -                        -             57.088 

Rec. de uso da  rede                    -                      -                       -                       -                        -                     -   

            31.514                   75             67.117             27.842                      -             57.088 

Fornecedores                    -                2.160                     -                       -                     141                   -   

Contribui ção normal                    -              11.001                     -                       -                  9.317                   -   

Contratos  a tuaria is                    -                2.523                     -                       -              298.672                   -   

Des pesa financeira                    -                      -              (31.363)                     -                        -            (28.745)

Des pesas  operaciona is                    -                      -              (18.581)                     -                        -            (16.381)

Des pesas  a tuari a is                    -                      -              (30.651)                     -                        -             44.101 

                   -              15.684            (80.595)                     -              308.130            (1.025)

Clientes             14.799                    -                       -                       -                        -                     -   

Suprimento de energia                    -                      -               86.163                     -                        -                     -   

Encargo de uso da rede de 

transmiss ão                    -                      -                (2.340)                     -                        -                     -   

            14.799                    -               83.823                     -                        -                     -   

Cl ientes               8.151                    -                       -               11.325                      -                     -   

Suprimento de energi a                    -                      -               48.332                     -                        -             47.585 

              8.151                    -               48.332             11.325                      -             47.585 

Contas  a  receber                  177                    -                       -                    174                      -                     -   

Partic. societária  permanente           188.861                    -                       -             195.267                      -                     -   

Fornecedores                    -                1.226                     -                       -                  1.271                   -   

Receita  de prest. de s erviços                    -                      -                 2.134                     -                        -               2.055 

Receita  fi nancei ra (JCP)                    -                      -                 7.494                     -                        -               5.872 

Equi va lênci a  patrimonia l                    -                      -               17.615                     -                        -             28.314 

Encargo de uso da rede de 

transmiss ão                    -                      -              (11.321)                     -                        -            (10.869)

          189.038              1.226             15.922           195.441                1.271           25.372 

Partic. societária  permanente             35.646                    -                       -               31.692                      -                     -   

Fornecedores                    -                   924                     -                       -                     929                   -   

Divi dendos                  762                    -                       -                    609                      -                     -   

Encargo de uso da rede de 

transmiss ão                    -                      -                (8.696)                     -                        -              (8.429)

Equi va lênci a  patrimonia l                    -                      -                 4.107                     -                        -               3.095 

            36.408                 924              (4.589)             32.301                   929            (5.334)

Partic. societária  permanente             86.707                    -                       -               75.638                      -                     -   

Cl ientes                  242                    -                       -                    244                      -                     -   

Divi dendos               3.090                    -                       -                 4.252                      -                     -   

Equi va lênci a  patrimonia l                    -                      -               14.524                     -                        -             18.604 

            90.039                    -               14.524             80.134                      -             18.604 

Partic. societária  permanente           939.825                    -                       -             554.408                      -                     -   

Equi va lênci a  patrimonia l                    -                      -                (4.352)                     -                        -              (3.646)

Outros  resultados  

abrangentes                    -                  (231)                     -                       -                 (3.253)                   -   

          939.825                (231)              (4.352)           554.408               (3.253)            (3.646)

Partic. societária  permanente           274.366                    -                       -             179.878                      -                     -   

Equi va lênci a  patrimonia l                    -                      -               26.868                     -                        -             10.872 

          274.366                    -               26.868           179.878                      -             10.872 

Partic. societária  permanente           187.758                    -                       -             122.268                      -                     -   

Contas  a  pagar                    -                      -                       -                       -                     112                   -   

Outros  resultados  

abrangentes                    -                      -                       -                       -                    (467)                   -   

Receita  de prest. de s erviços                    -                      -                       -                       -                        -               1.722 

Equi va lênci a  patrimonia l                    -                      -                (5.452)                     -                        -              (8.041)

          187.758                    -                (5.452)           122.268                  (355)            (6.319)

31/12/2011

Integração      

Transmi ssora  

de Energia  S.A.

31/12/2012

Energéti ca  

Águas  da  

Pedra  S.A.

ESBR   

Partici pações   

S.A.

I .E. Madeira

Manaus  

Transmi ssora

Cel g - D

Cea l

Fachesf

Cepisa

STN
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Continuação 

Empresas Na tureza da operação Ativo Pass ivo Res ul tado Ativo Pas s ivo Resul tado

Partic. s ocietária  permanente             15.410                    -                       -                 6.392                      -                     -   

Dividendos               2.970                    -                       -                 8.432                      -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                 3.556                     -                        -               8.874 

            18.380                    -                 3.556             14.824                      -               8.874 

TDG Partic. s ocietária  permanente             45.183                    -                       -               15.235                      -                     -   

Recei ta  de prest. de s erviços                    -                      -                    875                     -                        -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                (4.352)                     -                        -               2.217 

            45.183                    -                (3.477)             15.235                      -               2.217 

Cl ientes                    -                      -                       -                       -                        -                     -   

Partic. s ocietária  permanente           409.824                    -                       -             217.672                      -                     -   

Recei ta  de prest. de s erviços                    -                      -                    274                     -                        -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                (5.848)                     -                        -                 (997)

          409.824                    -                (5.574)           217.672                      -                 (997)

Cl ientes                  145                    -                       -                    197                      -                     -   

Rec. de us o da  rede                    -                      -                       -                       -                        -                     -   

                 145                    -                       -                    197                      -                     -   

Cl ientes                  319                    -                       -                    242                      -                     -   

Suprimento de energia                    -                      -                 3.328                     -                        -               1.211 

                 319                    -                 3.328                  242                      -               1.211 

Conta s  a  receber                    15                    -                       -                       -                        -                     -   

Recei ta  de prest. de s erviços                    -                      -                      56                     -                        -                     -   

Partic. s ocietária  permanente             19.810                    -                       -                 1.850                      -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                     (88)                     -                        -                 (157)

            19.825                    -                     (32)               1.850                      -                 (157)

Conta s  a  receber                    15                    -                       -                       -                        -                     -   

Recei ta  de prest. de s erviços                    -                      -                      56                     -                        -                     -   

Partic. s ocietária  permanente             14.098                    -                       -                 1.803                      -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                   (117)                     -                        -                 (143)

            14.113                    -                     (61)               1.803                      -                 (143)

Conta s  a  receber                    15                    -                       -                       -                        -                     -   

Recei ta  de prest. de s erviços                    -                      -                      56                     -                        -                     -   

Pedra  Branca Partic. s ocietária  permanente             13.504                    -                       -                 1.737                      -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                   (118)                     -                        -                 (179)

            13.519                    -                     (62)               1.737                      -                 (179)

Cepel Despesas  operaciona is                    -                      -              (13.921)                     -                        -            (12.826)

                   -                      -              (13.921)                     -                        -            (12.826)

IE Garanhuns Partic. s ocietária  permanente             14.956                    -                       -                    980                      -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                    255                     -                        -                     -   

            14.956                    -                    255                  980                      -                     -   

Junco I Partic. s ocietária  permanente                  106                    -                       -                       -                        -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                     (38)                     -                        -                     -   

                 106                    -                     (38)                     -                        -                     -   

Junco II Partic. s ocietária  permanente                  111                    -                       -                       -                        -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                     (33)                     -                        -                     -   

                 111                    -                     (33)                     -                        -                     -   

Caiçara  I Partic. s ocietária  permanente                  114                    -                       -                       -                        -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                     (30)                     -                        -                     -   

                 114                    -                     (30)                     -                        -                     -   

Caiçara  II Partic. s ocietária  permanente                    67                    -                       -                       -                        -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                     (29)                     -                        -                     -   

                   67                    -                     (29)                     -                        -                     -   

Extemoz Partic. s ocietária  permanente                    53                    -                       -                       -                        -                     -   

AFAC             34.525                    -                       -                       -                        -                     -   

Equivalência  pa trimonia l                    -                      -                      53                     -                        -                     -   

            34.578                    -                      53                     -                        -                     -   

São Pedro

Mana us 

Cons trutora

Norte Energia  

S.A.

Ceron

Eletroacre

Sete 

Ga melei ra s

31/12/201131/12/2012
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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 20; 
• Remuneração pelo capital investido; 
• Instrumentos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, de acordo com a nota 

28. 
 
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 disponibilização do sistema de transmissão; 
• 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. 

 
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.  
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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. 

 
• Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão; 
• 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. 
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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 2012 está demonstrado a seguir: 
 

31/12/2012 31/12/2011

Remuneração dos Diretores e dos Conselheiros 2.762                     2.910 

Encargos Sociais 668 730

Benefícios 456 651

3.886 4.291
 

Os administradores não possuem pagamentos baseados em ações da Companhia. 

 

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 - 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 

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 2012 e 2011 podem ser assim 

sumarizados: 

 
Consolidado 31/12/2012 31/12/2011

Financiamentos e empréstimos e 

debêntures 3.876.212 2.800.025

(-) Caixa e equivalentes de caixa 427.647 564.024 

Dívida líquida 3.448.565 2.236.001

Patrimônio l íquido 11.671.459 16.818.638

Total do capital 15.120.024 19.054.639
Índice de alavancagem financeira 22,8% 11,7%  

 
 



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta 

 

Demonstrações Financeiras 2012                                                                                                                                                                  
   

94

39.2- Categoria de Instrumentos financeiros 
 
 
Os instrumentos financeiros da Companhia estão classificados em categorias de ativos e passivos 

financeiros, as quais contemplam inclusive os instrumentos derivativos, conforme segue: 
 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Ativos financeiros

Empréstimos e recebíveis

   Clientes              734.810                745.277                741.615                    752.450 

   Ativo financeiro – concessão de 

   serviço público          2.676.728            6.071.981            4.291.976                 7.100.236 

Mantidos até o vencimento

   Títulos e valores mobiliários                  8.232                    8.541                    8.232                         8.541 

   Valores a receber - Lei  nº 12.783/2013          7.456.516                           -              7.456.516                                -   

Mensurados a valor justo por meio do 

resultado

   Títulos e valores mobiliários              225.094                914.071                316.154                    914.071 

   Instrumentos financeiros 

   derivativos                         -                             -                      1.129                                -   

Total Ativos financeiros        11.101.380            7.739.870          12.815.622                 8.775.298 

Passivos financeiros

Mensurados ao custo amortizado

   Empréstimos e financiamentos              469.104                791.848            3.863.848                 2.694.533 

   Fornecedores e outras obrigações              321.729                370.788                557.832                    668.050 

   AFAC                         -              1.293.000                           -                   1.293.000 

Total Passivos financeiros              790.833            2.455.636            4.421.680                 4.655.583 

Controladora Consolidado

 

 
 
39.2.1 – Ativos financeiros – classificados nas seguintes categorias 
 
 
•   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 menor entre o valor contábil dos ativos financeiros com expectativa de 
serem recebidos no fim da concessão e o valor novo de reposição. 
 

• 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. 
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•   Títulos e valores mobiliários 

As aplicações financeiras em Letras do Tesouro Nacional – LTN e Notas do Tesouro Nacional - 
NTN, séries B e F, são mantidas para negociação em fundo de investimento exclusivo, conforme 
regulamentação em vigor e estão mensurados a valor justo por meio do resultado. Os demais 
títulos e valores mobiliários, correspondentes a menor parte, estão relacionados a Títulos da 
Dívida Agrária – TDA e Notas do Tesouro Nacional – NTN, série P, 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. 
 

39.2.2 – Passivos financeiros – classificados nas seguintes categorias 
 
•   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 31/12/2012, 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 18.000 debêntures emitidas pela controlada em conjunto Interligação Elétrica 
Garanhuns S.A., em agosto de 2012, ao valor unitário de R$ 10, tendo sido integralizada 2.500  
com taxa de juros de 106,5% do CDI, e vencimento em 28 de fevereiro de 2014, onde a 
participação da Companhia de 49% no saldo de R$ 25.233 corresponde a R$ 12.364 (sem 
comparativo em 31/12/2011), as demais integralizações estão previstas para ocorrerem até 
março/2013. 

 
• 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 27); 

 
39.3 - Gestão de Riscos 

 
No exercício de suas atividades a Companhia é impactada por eventos de riscos que podem 

comprometer os seus objetivos estratégicos. O gerenciamento de riscos tem como principal objetivo 

antecipar e minimizar os efeitos adversos de tais eventos nos negócios e resultados econômico-

financeiros da Companhia. 

 

Para a gestão de riscos financeiros, a Companhia definiu políticas e estratégias operacionais e 

financeiras, aprovadas por comitês internos e pela administração, que visam conferir liquidez, 

segurança e rentabilidade a seus ativos e manter os níveis de endividamento e perfil da dívida 

definidos para os fluxos econômico-financeiros. 
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Os principais riscos financeiros identificados no processo de gerenciamento de riscos são: 
 

• 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 2012, 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. 
 
• 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. 



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta 

 

Demonstrações Financeiras 2012                                                                                                                                                                  
   

97

Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 a 5 anos Acima de 5 anos

Em 31 de dezembro de 2012

  Fornecedores              321.729                           -                             -                                  -   

  Financiamentos e empréstimos                91.339                  87.911                238.910                    137.970 

  Obrigações estimadas 134.787                           -                             -                                  -   

Em 31 de dezembro de 2011

  Fornecedores 370.788                           -                             -                                  -   

  Financiamentos e empréstimos              336.680                133.348                173.262                    123.507 

  Obrigações estimadas 126.443                           -                             -                                  -   

  Adiantamento para futuro aumento 

  de capital          1.293.000                           -                             -                                  -   

Controladora

 

 

Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 a 5 anos Acima de 5 anos

Em 31 de dezembro de 2012

  Fornecedores              557.832                           -                             -                                  -   

  Financiamentos e empréstimos 591.867 250.575 731.819 2.412.964 

  Obrigações estimadas 136.942                           -                             -                                  -   

  Concessões a pagar - UBP 45.509                           -                             -                                  -   

  Debêntures 153.377                           -                             -                                  -   

Em 31 de dezembro de 2011

  Fornecedores 562.558                           -                             -                                  -   

  Financiamentos e empréstimos 1.111.103                146.667                583.613                 1.547.582 

  Obrigações estimadas 127.019                           -                             -                                  -   

  Debêntures 105.492                           -                             -                                  -   
  Adiantamento para futuro aumento 

  de capital 1.293.000                           -                             -                                  -   

  Concessões a pagar - UBP 41.641                           -                             -                                  -   

Consolidado

 

 

• Risco de Taxa de Juros 

Esse risco está associado à possibilidade da Companhia contabilizar perdas em razão de oscilações 
das taxas de juros de mercado, impactando seus demonstrativos pela elevação das despesas 
financeiras, relativas a contratos de captação externa, principalmente referenciados à taxa Libor. 

Risco de taxas de juros

Exposição à taxa de juros 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Ativos

   Selic                         -                  914.071                           -                      914.071 

   IPCA                74.934                           -                    74.934                                -   

   CDI                         -                             -                  275.035                    227.697 

Total                74.934                914.071                349.969                 1.141.768 

Passivos

   TJLP                         -                             -              2.885.572                 1.494.858 

   IPCA                      496                        536                        496                            333 

   CDI                         -                             -                  505.723                      69.508 

Total                      496                        536            3.391.791                 1.564.699 
Passivo líquido exposto              (74.438)              (913.535)            3.041.822                    422.931 

Controladora Consolidado
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• 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. 

 

39.4 - Análise de Sensibilidade 

 
Foram realizadas análises de sensibilidade dos ativos e passivos indexados à taxa de juros pós-
fixada em quatro diferentes cenários: dois com elevação das taxas do saldo devedor e dois com 
diminuição dessas taxas. As análises limitaram-se aos contratos concedidos que apresentem 
exposição à taxa de juros. 
 
Depreciação dos índices 
 

Cenário provável Cenário I (-25%) Cenário II (- 50%) Cenário 

provável

Cenário I (-25%) Cenário II (- 50%)

Ativos

   IPCA                74.934                       5,65                       4,24                           2,83              79.168                    78.109                       77.051 

Passivos

   IPCA                      496                       5,65                       4,24                           2,83                   524                         517                             510 

Efeito líquido                74.438              78.644                    77.592                       76.541 

Controladora

Saldo em 

31/12/2012

Índice Valor

 
 

Cenário provável Cenário I (-25%) Cenário II (- 50%) Cenário 

provável

Cenário I (-25%) Cenário II (- 50%)

Ativos

   IPCA                74.934                       5,65                       4,24                           2,83              79.168                    78.109                       77.051 

Passivos

   TJLP          2.885.572                       5,00                       3,75                           2,50        3.029.851              2.993.781                  2.957.711 

   IPCA                      496                       5,65                       4,24                           2,83                   524                         517                             510 

Efeito líquido         (2.811.134)      (2.951.207)            (2.916.189)                (2.881.170)

Consolidado

Saldo em 

31/12/2012

Índice Valor
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Apreciação dos Índices 
 

Cenário provável Cenário I (+25%) Cenário II (+ 50%) Cenário 

provável

Cenário I (+25%) Cenário II (+ 50%)

Ativos

   IPCA                74.934                       5,65                       7,06                           8,48              79.168                    80.226                       81.285 

Passivos

   Libor

   IPCA                      496                       5,65                       7,06                           8,48                   524                         531                             538 

Efeito líquido                74.438              78.644                    79.695                       80.747 

Controladora

Saldo em 

31/12/2012

Índice Valor

 
 

Cenário provável Cenário I (+25%) Cenário II (+ 50%) Cenário 

provável

Cenário I (+25%) Cenário II (+ 50%)

Ativos

   IPCA                74.934                       5,65                       7,06                           8,48              79.168                    80.226                       81.285 

Passivos

   TJLP          2.885.572                       5,00                       6,25                           7,50        3.029.851              3.065.920                  3.101.990 

   IPCA                      496                       5,65                       7,06                           8,48                   524                         531                             538 

Efeito líquido         (2.811.134)      (2.951.207)            (2.986.225)                (3.021.243)

Consolidado

Saldo em 

31/12/2012

Índice Valor

 

 

39.5- Estimativa do valor justo 

 
A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos 
financeiros pela técnica de avaliação: 
 

Controladora Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos e valores mobiliários 229.018                           -                             -   229.018

Aplicações financeiras 65.647                           -                             -   65.647

Total 294.665                           -                             -   294.665

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos e valores mobiliários 922.612                           -                             -   922.612

Aplicações financeiras 265.332                           -                             -   265.332

Total 1.187.944                           -                             -   1.187.944

31/12/2012

31/12/2011

 

 

Consolidado Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos e valores mobiliários 324.386                           -                             -   324.386

Aplicações financeiras 282.865                           -                             -   282.865

Instrumentos financeiras derivativos 1.129 1.129

Total 608.380                           -                             -   608.380

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos e valores mobiliários 922.612                           -                             -   922.612

Aplicações financeiras 511.430                           -                             -   511.430

Total 1.434.042                           -                             -   1.434.042

31/12/2012

31/12/2011
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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.  

39.6– HEDGE 

 
A Companhia não possuía isoladamente operações de hedge ou outros derivativos, no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2012, 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:  

39.6.1- ESBR Participações S.A. 
  

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 2012 e 2011, é descrita a seguir: 

31/12/2012 31/12/2011

Saldo no início do período                  3.487                (12.778)

  Variação cambial sobre principal 

  de depósitos vinculados                      9.294                  10.485 

  Efeito de pagamento a fornecedores - 

  saldos do exercício anterior                                        (10.451)                    5.780 

Saldo no final do período                  2.330                    3.487  
                        
Estas operações geraram no exercício um resultado abrangente negativo, o qual está refletido na 
DMPL consolidada no valor de R$ 231. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta 

 

Demonstrações Financeiras 2012                                                                                                                                                                  
   

101

39.6.2- Interligação Elétrica do Madeira S.A. 

A SPE celebrou em 29 de abril de 2011, contrato de instrumentos financeiros derivativos (NDF - 
Non-Deliverable Forward ), designados à cobertura do risco de taxa de câmbio para contratação de 
fornecimento de equipamentos para Subestações, alumínio e cabos de alumínio. 
A Companhia classifica o derivativo contratado como avaliado a Valor Justo, segundo os parâmetros 
descritos na norma contábil brasileira CPC 38 e não adota política de Hedge Accounting.  
A gestão de instrumentos financeiros derivativos está aderente à Política de Gestão Integral de 
Riscos e Diretrizes de Riscos Financeiros da SPE. O resultado auferidos destas operações e a 
aplicação dos controles para o gerenciamento deste risco, faz parte do monitoramento dos riscos 
financeiros adotado pela IE Madeira, conforme a seguir: 
 

Valor de Valor a receber

Curto prazo Vencimentos referência Valor justo (pagar)

Posição ativa:

  NDF (inst. Financeiras) Junho/2013 15.319                17.738                2.419                       

  NDF (inst. Financeiras) Outubro/2013 15.428                17.616                2.188                       

30.747                35.354                4.607                       

Posição passiva:

  NDF (fornecedor) Junho/2013 (15.319)               (15.319)               -                           

  NDF (fornecedor) Outubro/2013 (15.428)               (15.428)               -                           

(30.747)               (30.747)               -                           

61.494                66.101                4.607                        
 
A participação da Chesf de 24,5%, neste valor a receber de R$ 4.607, corresponde a R$ 1.129. 
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40  - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEGREGADO POR ATIVIDADE 

Geração Transmissão Total Geração Transmissão Total

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4.372.731 1.623.297 5.996.028 3.565.536 1.552.951 5.118.487

CUSTO OPERACIONAL

   Custo com energia elétrica

       Energia elétrica comprada para revenda            (19.058)                            -                 (19.058)               (7.635)                        -                 (7.635)

       Encargos de uso da rede de transmissão          (867.885)                            -               (867.885)           (805.270)                        -            (805.270)

   Custo de operação

       Pessoal            (88.851)               (233.959)             (322.810)             (78.816)           (231.982)          (310.798)

       Material              (5.144)                    (8.061)               (13.205)               (3.123)             (11.806)             (14.929)

       Combustíveis para a produção de energia              (2.522)                            -                   (2.522)               (4.793)                        -                 (4.793)

       Serviço de terceiros            (17.392)                 (54.480)               (71.872)             (14.292)             (50.397)             (64.689)

       Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos          (240.074)                            -               (240.074)           (224.374)                        -            (224.374)

       Depreciação  e amortização          (339.815)                            -               (339.815)           (342.778)                        -            (342.778)

       Taxa de Fiscalização da Aneel            (12.524)                    (8.595)               (21.119)             (12.995)                (8.643)             (21.638)

       Contrato oneroso - Jirau          (711.375)                            -               (711.375)                        -                          -                          -   

       Outras              40.463                    (6.402)                 34.061               43.171                (7.734)              35.437 

     (2.264.177)               (311.497)         (2.575.674)       (1.450.905)           (310.562)       (1.761.467)

CUSTO DO SERV. PRESTADO A TERCEIROS                       -                      (5.371)                 (5.371)                    734                (3.572)               (2.838)

CUSTO DE CONSTRUÇÃO                       -                 (603.420)             (603.420)                        -             (581.089)          (581.089)

LUCRO BRUTO        2.108.554                 703.009           2.811.563         2.115.365             657.728         2.773.093 

DESPESAS OPERACIONAIS          (453.247)               (825.171)         (1.278.418)           (306.856)           (712.413)       (1.019.269)

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA        1.655.307               (122.162)           1.533.145         1.808.509             (54.685)         1.753.824 

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Ganhos em equivalência patrimonial              14.524                   52.454                 66.978               45.189               26.788              71.977 

Perdas em equivalência patrimonial            (10.653)                    (9.804)               (20.457)               (8.265)                (4.899)             (13.164)

               3.871                   42.650                 46.521               36.924               21.889              58.813 

RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA

Renda de aplicações financeiras              84.270                   30.267              114.537               92.583               40.596            133.179 

Variações monetárias e acréscimos moratórios - energia vendida              58.567                     7.041                 65.608               80.893                 6.060              86.953 

Outras variações monetárias ativas                   420                     1.212                   1.632                    430                 1.327                 1.757 

Atualização de valores a receber           171.485                   31.746              203.231                        -                          -                          -   

Outras receitas financeiras              17.712                   20.551                 38.263               18.496               17.352              35.848 

PIS/Pasep e Cofins            (43.446)                 (11.786)               (55.232)                   (403)                   (150)                  (553)

Encargos de dívidas              (6.519)                 (33.757)               (40.276)             (30.230)             (35.145)             (65.375)

Variações monetárias sobre financiamentos e empréstimos                       -                         (550)                     (550)                        -                     (940)                  (940)

Outras variações monetárias passivas                  (222)                       (594)                     (816)                     (75)                     (76)                  (151)

Outras despesas financeiras            (90.889)                 (19.247)             (110.136)           (191.475)             (10.767)          (202.242)

          191.378                   24.883              216.261             (29.781)               18.257             (11.524)

 Resultado Operacional antes da Lei nº 12.783/2013        1.850.556                 (54.629)           1.795.927         1.815.652             (14.539)         1.801.113 

    Efeitos da Lei  nº 12.783/2013      (5.999.682)            (2.245.560)         (8.245.242)                        -                          -                          -   

 Resultado Operacional após a Lei nº 12.783/2013      (4.149.126)            (2.300.189)         (6.449.315)         1.815.652             (14.539)         1.801.113 

Imposto de renda e contribuição social                       -                              -                            -             (568.605)                (1.502)          (570.107)

Imposto de renda e contribuição social  diferidos           871.110                 235.968           1.107.078             (16.524)               26.820              10.296 

Incentivos Fiscais                   910                           15                      925            310.208                 2.635            312.843 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      (3.277.106)            (2.064.206)         (5.341.312)         1.540.731               13.414         1.554.145 

Lucro básico por ação (R$)              (58,62)                    (36,92)                 (95,54) 29,88 0,26                 30,14 

Lucro di luído por ação (R$)              (58,62)                    (36,92)                 (95,54) 27,79 0,24                 28,03 

Controladora

31/12/2012 31/12/2011
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Geração Transmissão Total Geração Transmissão Total

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA        4.372.713             2.287.670           6.660.383         3.565.332         2.017.060         5.582.392 

CUSTO OPERACIONAL 

   Custo com energia elétrica

       Energia elétrica comprada para revenda            (19.058)                            -                 (19.058)               (7.635)                        -                 (7.635)

       Encargos de uso da rede de transmissão          (867.885)                            -               (867.885)           (805.270)                        -            (805.270)

   Custo de operação

       Pessoal            (88.851)               (236.285)             (325.136)             (78.818)           (233.486)          (312.304)

       Material              (5.174)                    (8.223)               (13.397)               (3.134)             (12.107)             (15.241)

       Combustíveis para a produção de energia              (2.522)                            -                   (2.522)               (4.793)                        -                 (4.793)

       Serviço de terceiros            (17.413)                 (57.547)               (74.960)             (14.307)             (51.781)             (66.088)

      Compensação financeira pela uti lização de recursos hídricos          (240.074)                            -               (240.074)           (224.374)                        -            (224.374)

      Depreciação e amortização          (339.817)                         (60)             (339.877)           (342.779)                     (38)          (342.817)

      Taxa de Fiscalização da Aneel            (12.524)                    (8.968)               (21.492)             (12.995)                (8.956)             (21.951)

      Contrato oneroso - Jirau          (711.375)                            -               (711.375)                        -                          -                          -   

      Outras              40.455                    (8.220)                 32.235               43.169                (7.973)              35.196 

     (2.264.238)               (319.303)         (2.583.541)       (1.450.936)           (314.341)       (1.765.277)

CUSTO DO SERV. PRESTADO A TERCEIROS                       -                      (5.408)                 (5.408)                    734                (7.657)               (6.923)

CUSTO DE CONSTRUÇÃO                       -              (1.132.025)         (1.132.025)                        -             (943.268)          (943.268)

LUCRO BRUTO        2.108.475                 830.934           2.939.409         2.115.130             751.794         2.866.924 

DESPESAS OPERACIONAIS          (469.893)               (829.558)         (1.299.451)           (320.795)           (720.189)       (1.040.984)

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA        1.638.582                     1.376           1.639.958         1.794.335               31.605         1.825.940 

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Ganhos em equivalência patrimonial              14.524                            -                   14.524               11.680                 6.924              18.604 

             14.524                            -                   14.524               11.680                 6.924              18.604 

RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA

Renda de aplicações financeiras              93.359                   32.521              125.880            100.878               43.975            144.853 

Variações monetárias e acréscimos moratórios - energia vendida              58.567                     7.043                 65.610               80.893                 6.061              86.954 

Outras variações monetárias ativas                   420                     1.217                   1.637                    430                 1.555                 1.985 

Atual ização de valores a receber           171.485                   31.746              203.231                        -                          -                          -   

Outras receitas financeiras              18.727                   13.447                 32.174               15.887               15.767              31.654 

PIS/Pasep e Cofins            (43.446)                 (11.786)               (55.232)                   (403)                   (150)                  (553)

Encargos de dívidas              (6.519)                 (50.354)               (56.873)             (30.230)             (39.583)             (69.813)

Variações monetárias sobre financiamentos e empréstimos                2.084                    (9.124)                 (7.040)               (3.133)                (9.216)             (12.349)

Outras variações monetárias passivas                  (222)                       (594)                     (816)                     (75)                   (423)                  (498)

Outras despesas financeiras          (101.763)                 (31.388)             (133.151)           (156.811)             (58.938)          (215.749)

          192.692                 (17.272)              175.420                 7.436             (40.952)             (33.516)

Resultado Operacional antes da Lei nº 12.783/2013        1.845.798                 (15.896)           1.829.902         1.813.451                (2.423)         1.811.028 

Efeitos da Lei  nº 12.783/2013      (5.999.682)            (2.245.560)         (8.245.242)                        -                          -                          -   

Resultado Operacional após a Lei nº 12.783/2013      (4.153.884)            (2.261.456)         (6.415.340)         1.813.451                (2.423)         1.811.028 

Imposto de renda e contribuição social                  (650)                 (15.950)               (16.600)           (568.271)             (11.766)          (580.037)

Imposto de renda e contribuição social diferidos           876.518                 205.701           1.082.219             (14.657)               19.999                 5.342 

Incentivos Fiscais                   910                     7.499                   8.409            310.208                 7.604            317.812 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      (3.277.106)            (2.064.206)         (5.341.312)         1.540.731               13.414         1.554.145 

Lucro básico por ação (R$)              (58,62)                    (36,92)                 (95,54) 29,88 0,26                 30,14 

Lucro diluído por ação (R$)              (58,62)                    (36,92)                 (95,54) 27,79 0,24                 28,03 

31/12/2012 31/12/2011

Consolidado

 

 
 
 
 
 
 



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta 

 

Demonstrações Financeiras 2012                                                                                                                                                                  
   

104

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 30/04/2012, 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: 
 

Prêmios

Apólices Anuais

  - Riscos Nomeados: 

      Incêndio, raio, explosão, danos elétricos, 

      equipamentos eletrônicos 4.287.923 9.054

  - Riscos aeronáuticos 36.580 420

  - Transporte 81.210 81

4.405.713 9.555

Importâncias 

Seguradas

 
                                                                                               
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$ 9.637 referentes a danos 
causados às aeronaves, estão incluídos R$ 2.582 para responsabilidade civil e R$ 24.361 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 31/12/2012. 

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 - 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: 
 

Geração Transmissão

Ba rra gem da  UHE Castelo Branco          1        56.858           (54.584)    2.274         -                  -                      -            -       3.412                  -   

Terrenos        10          2.958                    -      2.958          4             223                    -         223     2.958               223 

Edi fi cações      223          1.688             (1.688)          -            2               13                  (13)          -             -                    -   

Reassenta mento da UHE Itapa rica          1          5.201             (2.919)    2.282         -                  -                      -            -       2.490                  -   

Aeroporto de Guadalupe - PI          1             926                (926)          -           -                  -                      -            -             -                    -   

Estrada de a cesso à UHE Cas telo Branco          1             508                (508)          -           -                  -                      -            -             -                    -   

Outros          -                  -                      -            -            3               90                  (90)          -             -                    -   

Total      237        68.139           (60.625)    7.514          9             326                (103)       223     8.860               223 

Va lor 

l íquido

Es tima tiva  

de 

Deprecia ção

Valor 

l íquido

Valor 

l íquido

Custo 

Corrigido

Qua nt. 

Itens

Custo 

Corrigido

Estimativa  

de 

Deprecia ção

Va lor 

l íquido

Quant. 

Itens

31/12/2012 31/12/2011

Geração Transmissão
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43 - REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES 
 

Tomando-se por base o mês de dezembro de 2012 e de acordo com a política salarial da Companhia, 
a maior e a menor remunerações mensais pagas a empregados foram de R$ 43.219,80 e               
R$ 1.281,70, respectivamente; o maior honorário atribuído a dirigentes correspondeu a                  
R$ 34.631,34. Tais remunerações são compostas de salários permanentes, gratificações e adicionais. 
 
 
 
44 – MEIO AMBIENTE 

 
São os seguintes os gastos efetivados pela Companhia, individualmente, de modo a atender aos seus 
compromissos com o meio ambiente: 
 

31/12/2011

Imobilizado Resultado Total

Manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente 4.708              3.321                  8.029                 5.436 

Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 481                 2.252                  2.733                 1.524 

Educação ambiental para a comunidade 19                    1.533                  1.552                    927 

Outros projetos ambientais 4.025              1.869          5.894                    16.082 

Total 9.233              8.975          18.208     23.969             

31/12/2012

Natureza dos Gastos
Aplicação

Total

 
 

• 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. 

A Companhia possui compromissos assumidos de gastos com o meio ambiente, no montante de           
R$ 34.137, com previsão de desembolso de R$ 21.951 para o exercício de 2013 e R$ 12.186 a partir 
de 2014. 
 
 
 
45 - 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: 
 
Indicadores 31/12/2012 31/12/2011

Empregados treinados  4.320 4.678

Homem/hora treinados 363.698 476.679

Média/hora treinamento 65 85,6

Índice de empregados treinados (%) 77 84

Força de trabalho treinada (%) 3,32 4,46

Investimento total (R$ mil) 6.707 9.075

Valor médio investido por empregado (R$ 1,00) 1.198 1.629  
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COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E DA DIRETORIA 

EXECUTIVA 
 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Armando Casado de Araújo 
Presidente 

 
 

João Bosco de Almeida 
Conselheiro 

Ana Lúcia Amorim de Brito 
Conselheira 

 
 

Altino Ventura Filho 
Conselheiro 

 
 
 

Virgínia Parente de Barros 
Conselheira 

 
 

 
    Edvaldo Gomes de Souza 

      Conselheiro 
 
 

 
CONSELHO FISCAL 

 
Pedro Gaudêncio de Castro 

Presidente 
 

Antônio de Pádua Ferreira Passos 
Conselheiro 

 
Marcelo Cruz 
Conselheiro 

 
 

 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 

João Bosco de Almeida 
   Diretor-Presidente 

 
Marcos José Mota de Cerqueira 

Diretor Econômico-Financeiro  
 

José Ailton de Lima 
 Diretor de Engenharia e Construção 

 
Mozart Bandeira Arnaud  

Diretor de Operação 

 
José Pedro de Alcântara Júnior 

Diretor Administrativo 
 
 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
José Ivan Pereira Filho 

Superintendente 
CRC-PE-007552/O-6 – Contador 

 
 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
 

Denilson Veronese da Costa 
Chefe de Departamento 

CRC-PB-004638/O-7 “S” PE – Contador 
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Relatório dos auditores independentes  
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 
 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – 
Chesf (a "Companhia" ou "Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das 
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.  
 
Examinamos também as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco – Chesf e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado 
em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração  
sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dessas 
demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou por erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.  
 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Opinião sobre as demonstrações  
financeiras individuais 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco – Chesf em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Opinião sobre as demonstrações  
financeiras consolidadas 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco – Chesf e suas controladas em 31 de dezembro de 2012, o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Ênfase 
 
Base de elaboração das demonstrações financeiras individuais 

 
Conforme descrito na Nota 4, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, essas 
práticas diferem das IFRS, aplicáveis às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à 
avaliação dos investimentos em coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência 
patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada 
em função desse assunto. 
 
Impactos da Lei 12.783/2013 

 
Conforme descrito na Nota 2.3, em 11 de setembro de 2012, o Governo Federal emitiu a Medida Provisória 
nº 579, que trata das prorrogações de concessões de geração, distribuição e transmissão de energia 
elétrica, e sobre a redução dos encargos setoriais. Tal Medida Provisória foi convertida, em 11 de janeiro de 
2013, na Lei nº 12.783/2013 e passou a ser regulamentada pelo Decreto 7.891/2013 de 23 de janeiro de 
2013. As novas tarifas e o valor da indenização dos ativos vinculados às concessões foram divulgados pela 
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 579 e a Portaria Interministerial do Ministério de Minas e 
Energia e do Ministério da Fazenda nº 580, publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial da União 
do dia 1º de novembro de 2012. 

A Companhia aceitou as condições de renovação antecipada das concessões previstas na Medida Provisória 
579 (Lei 12.783/13), assinando em 4 de dezembro de 2012 os contratos de prorrogação das concessões 
afetadas, passando todos os bens vinculados  ao respectivo contrato para a União, sob a administração da 
Companhia. 

No que se refere às concessionárias que optaram pela prorrogação das concessões de transmissão de 
energia elétrica, alcançadas pelo § 5º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 1995, a Lei 12.783/2013 em seu artigo 
15, § 2º, autoriza o poder concedente a pagar, na forma de regulamento, o valor relativo aos ativos 
considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela concessionária e 
reconhecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. As concessionárias deverão submeter à 
ANEEL as informações para o cálculo dos ativos não depreciados. O prazo para envio destas informações 
será disposto pelo poder concedente. 

Adicionalmente, para os empreendimentos de geração, exceto os respectivos projetos básicos, o Decreto nº 
7.850/2012 em seu artigo 2º estipula que, até 31 de dezembro de 2013, devem ser submetidas à ANEEL as 
informações complementares para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, 
realizados até 31 de dezembro de 2012, ainda não amortizados ou depreciados. 

Os valores dos ativos de transmissão e geração abrangidos nessa situação correspondem a R$ 1.187.029 
mil e R$ 487.822 mil, respectivamente, em 31 de dezembro de 2012 e foram determinados pela 
administração a partir de suas melhores estimativas e interpretação da legislação acima, conforme descrito 
na Nota 4.21, podendo sofrer alterações até a homologação final dos mesmos. 
 



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ nº 33.541.368/0001-16 – Companhia Aberta  

Parecer dos Auditores Independentes                                  109 
 

Outros assuntos 
 
Informação suplementar - demonstrações do valor adicionado 
 
Examinamos também as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, preparadas sob a responsabilidade da administração da 
como informação suplementar  pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações 
foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, 
estão adequadamente  apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.  
 
 
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 “F” PE 
 
 
 
 
Marco Aurélio de Castro e Melo                                             Guilherme Naves Valle 
Contador CRC 1SP15070/O-3 "S" PE   Contador CRC 1MG070614/O-5 "S" PE 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
 
 
 
 
 
O Conselho Fiscal da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, considerando a decisão da Diretoria Executiva de 25 de março de 2013, homologada pelo 
Conselho de Administração em 26 de março de 2013, analisou o Relatório da Administração, relativo ao 
exercício de 2012 e, assistidos pelo Superintendente de Controle e Execução Econômico-Financeira da 
Companhia, Sr. José Ivan Pereira FiIho, pelo Chefe do Departamento de Contabilidade, Sr. Denilson 
Veronese da Costa, e pelos representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, analisou 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, compostas do 
Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, da Demonstração do Fluxo de Caixa, da Demonstração do Valor Adicionado, das Notas 
Explicativas às Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes emitido 
em 26 de março de 2013, que contém dois parágrafos de ênfase.  
 
Foi avaliada também a proposta da Diretoria Executiva de destinação das Reservas de Lucros, no valor de 
R$ 3.149,4 milhões, para absorção de parte do prejuízo apurado no exercício, no montante de R$ 5.341,3 
milhões, sendo o saldo não compensado no valor de R$ 2.192,8 milhões, registrados na conta de prejuízos 
acumulados.  
 
Desta forma, o Conselho Fiscal, é de opinião que os referidos documentos societários refletem 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e manifesta-se favorável a submissão dos referidos 
documentos a Assembléia Geral dos Acionistas, nos termos do artigo 192 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e alterações introduzidas pela legislação subsequente.  
 
 
 

Brasília, 26 de março de 2013. 
 
 
 
 

Pedro Gaudêncio de Castro 
Presidente 

 
 
 

Antônio de Pádua Ferreira Passos 
Conselheiro 

 
 
 

Pedro Paulo da Cunha 
Conselheiro Suplente 
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Chesf	
Companhia Hidro Eletrica do So Francisco

cN pJ n3354I.368/O1-16 - Companhia Aberta

PARECER DO CONSELHO FISCAL

0 Conselho Fiscal da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - C1-IESF, no uso de
suas atribuiçOes legais e estatutarias, considerando a decisAo da Diretoria Executiva de 25 de marco
de 2013, homologada pelo Conseiho de AdministraçAo em 26 de marco de 2013, analisou o Rclatório
da Adminisfracão, relativo ao exercIcio de 2012 e, assistidos pelo Superintendente de Controle e
ExecuçAo Econômico-Financeira da Companhia, Sr. José Ivan Pereira FlIho, pelo Chefe do
Departamento de Contabilidade, Sr. Denilson Veronese da Costa, e pelos representantes da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, analisou as DemonstraçOes Financeiras relativas
ao exercIcio findo em 31 de dezembro de 2012, compostas do Balanço Patrimonial, cia Demonstraçao
do Resultado do Exercicio, da Demonstraçao das Mutaçoes do PatrimOnio Liquido, da Demonstraçao
do Fluxo de Caixa, da Demonstraçao do Valor Adicionado, das Notas Explicativas as DemonstraçOes
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes emitido em 26 de marco de 2013,
que contém dois paragrafos de ênfase.

Foi avaliada também a proposta cia Diretoria Executiva de destinaçao das Reservas de
Lucros, no valor de R$ 3.149,4 rnilhOes, para absorçao de parte do prejuizo apurado no exerciclo, no
montante de R$ 5.341,3 milhOes, sendo o saldo näo compensado no valor de R$ 2.192,8 milhOes,
registrados na conta de prejuizos acumulados.

Desta forma, o Conseiho Fiscal, é de opiniao que os referidos documentos societários
refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de
gestfto da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CFIESF e manifesta-se favorável A submissao
dos referidos documentos a Assembleia Gera] dos Acionistas, nos termos do artigo 192 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alteraçOes introduzidas pela legislaçAo subsequente.

Brasilia, 26 de marco de 2013.

/
Pedro Ga e 10 de Castro

esidente

(niodeTSe!raPsoF>
ConseiheiroLc LL

P\dro Paulo 4a Gun/ia
flnselheiro Sup/ente

Parecer do Conseiho Fiscal
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Resolução Normativa

       

I. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN-07/91 OI-06

A Diretoria Plena da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, em reunião de 02 de 
abril de 1991, considerando o disposto nas Resoluções Normativas PO-03 e PO-04 que 
definem a Estrutura Organizacional da CHESF,

R E S O L V E U

1. Aprovar o Manual de Organização da CHESF, anexo, que é parte integrante desta 
Resolução Normativa.

2. Estabelecer que caberá à Superintendência de Tecnologia da Informação - STI a 
divulgação e as atualizações do referido Manual com base nas resoluções 
aprovadas pela Diretoria Plena.

3. Determinar que ficam revogadas as disposições em contrário.

* * *

(Original assinado por Marcos José Lopes - Diretor-Presidente) 



Apresentação

       

II. APRESENTAÇÃO

O Manual de Organização é o documento que contém as informações básicas da 
configuração organizacional da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf.

Nele estão inseridos dados sobre a Chesf, a estrutura e organização da 
Administração Superior, os princípios organizacionais e a composição orgânica, 
onde são apresentados, por Diretoria, a estrutura, as funções básicas e os 
organogramas específicos.

O Manual de Organização deverá ser utilizado como instrumento básico de 
orientação e consulta nos estudos, projetos, treinamentos e demais atividades que 
envolvam matéria ligada à organização Chesf.

A atualização do seu conteúdo é de responsabilidade da Superintendência de 
Tecnologia da Informação - STI.

Os titulares dos órgãos possuidores do Manual de Organização deverão fazer ampla 
divulgação do seu conteúdo, possibilitando o fácil acesso dos seus subordinados e 
mantê-lo sempre atualizado.

Para facilitar a atualização e a indexação das páginas o Manual foi numerado por  
partes e dentro destas até o nível de Superintendência.

SUMÁRIO

A EMPRESA CHESF - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS
COMPOSIÇÃO ORGÂNICA E FUNÇÕES BÁSICAS DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA
COMPOSIÇÃO ORGÂNICA E FUNÇÕES BÁSICAS DOS ÓRGÃOS DA DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA
COMPOSIÇÃO ORGÂNICA E FUNÇÕES BÁSICAS DOS ÓRGÃOS DA DIRETORIA 
ECONÔMICO-FINANCEIRA
COMPOSIÇÃO ORGÂNICA E FUNÇÕES BÁSICAS DOS ÓRGÃOS DA DIRETORIA DE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÃO ORGÂNICA E FUNÇÕES BÁSICAS DOS ÓRGÃOS DA DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO

III. A EMPRESA CHESF - 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. - ELETROBRÁS, atuando nos 
Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí e Maranhão, cuja constituição foi autorizada pelo Governo Federal 
através do Decreto-Lei No. 8031, de 03/10/45, data de Fundação da Empresa.

O órgão soberano da Chesf é a Assembléia Geral, instituída por Lei, através da qual 
os acionistas elegem a Administração Superior da Companhia e estabelecem, em 
termos gerais, as normas que devem ser cumpridas para a consecução da missão 
da Empresa, qual seja: Produzir, transmitir e comercializar energia elétrica com 
qualidade, de forma rentável e sustentável.

A Chesf, obedecidas as normas emanadas da Assembléia Geral de conformidade 
com a Lei e com seu Estatuto Social, é administrada pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Plena. O Conselho de Administração tem como 
atribuições aquelas previstas em Lei, as estabelecidas no Estatuto Social da 
Empresa e as definidas no seu próprio Regulamento. 

É constituído de 6 (seis) membros eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 
3 (três) anos. Ao Presidente do Conselho de Administração fica vinculada a 
Auditoria Interna, órgão responsável pela averiguação do cumprimento dos 
dipositivos normativos e contábeis.



A Diretoria Plena é o órgão deliberativo e executivo da Empresa que decide por 
maioria de votos dos seus membros, tendo o Diretor-Presidente, além do voto 
pessoal, o voto de desempate.

A Diretoria Plena é constituída pelo Diretor-Presidente e mais 4 (quatro) Diretores, 
todos brasileiros, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) 
anos.

O Diretor-Presidente da Empresa é escolhido dentre os membros do Conselho de 
Administração.

O Diretor-Presidente e os demais Diretores, além dos deveres e responsabilidades 
definidos no Estatuto Social, são designados pelo Conselho de Administração como 
gestores de áreas funcionais específicas da Empresa, quais sejam:

- área da presidência;
- área administrativa;
- área econômico-financeira;
- área de engenharia e construção;
- área de planejamento e operação.

A Assembléia Geral elege ainda o Conselho Fiscal que será permanente, constituído 
de 3 (três) membros efetivos e de 3 (três) suplentes com um mandato de 1 (um) 
ano, brasileiros, acionistas ou não.

O Conselho Fiscal é o órgão de exação superior na apreciação dos atos da Diretoria 
Plena, através de pareceres conclusivos sobre a posição financeira da Empresa, 
para exame e deliberação da Assembléia Geral.

As atribuições do Conselho Fiscal são aquelas fixadas na Lei das Sociedades por 
Ações.

Órgãos da Administração Superior:

IV. 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:

--------------------------------------------------------------------
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 a 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 Plena 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.

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. 



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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Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 PR      

Órgão: PRESIDÊNCIA - PR

 Funções Básicas:
 

Responsável pela administração geral da Companhia e pela direção das atividades 
jurídicas e de comunicação social na Chesf.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

AUDITORIA INTERNA (1)
AUD

PRESIDÊNCIA 
PR

COORDENADORIA ESPECIAL DO ESCRITÓRIO DE BRASÍLIA 
CBR

COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
CER

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL, PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

CPP

COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, CONTROLE 
INTERNO E GESTÃO DE RISCOS 

CSR

SUPERINTENDÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
SCE



DEPARTAMENTO DE ESTUDOS PARA COMERCIALIZ. DE ENERGIA ELÉTRICA 
DCE

Divisão de Estudos Energéticos e Cenários para Comercialização
DPEC

Divisão de Estudos de Preços e Riscos para Comercialização
DPRC

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS 
DRC

Divisão de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado
DPCR

Divisão de Comercialização de Energia no Ambiente Livre
DPCL

(1) Subordinada hierarquicamente ao Conselho e Administração e, administrativamente, à Presidência.

   

 Documento de Referência:

RN-01/2013 OI-73
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Órgão: AUDITORIA INTERNA - AUD

 Funções Básicas:
 

FINALIDADE

Superintender as atividades de auditoria interna, de modo a verificar a adequação, �

eficiência e eficácia dos sistemas de controles internos, a observância à legislação e 
aos atos normativos internos e externos, bem como o cumprimento dos planos, metas, 
objetivos e políticas definidos pela Companhia.

FUNÇÕES BÁSICAS

Assessorar a alta administração da Chesf, no que se refere aos assuntos de auditoria e �

controle interno, oferecendo subsídios à administração da Companhia para tomada de 
decisões, através de relatórios e pareceres 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 Conselho Fiscal da Chesf para assuntos �

pertinentes a auditoria e controle interno;
Revisar e avaliar a adequação e a funcionalidade dos sistemas de controle contábeis, �

financeiros e operacionais, 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 externo;
Superintender as ações de auditoria necessárias ao cumprimento do PAINT aprovado �

pela CGU e pelo Conselho 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 auditorias internas das empresas do Sistema �

Eletrobras.

ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Desenvolver e executar as atividades de planejamento, gestão da Auditoria Interna e �

atendimento a Órgãos de Controle;
Elaborar o PAINT, que definirá a programação dos trabalhos da Auditoria Interna para �

um determinado exercício, em conformidade com a legislação e os instrumentos 
normativos vigentes;
Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, com as �

informações pertinentes ao exercício, em conformidade com a legislação e os 
instrumentos normativos vigentes;
Elaborar o Parecer de Auditoria sobre a Prestação Anual de Contas da Chesf;�

Organizar o Processo Anual de Contas a ser apresentado à CGU, em conformidade com �

normas específicas emanadas do TCU e da CGU;
Realizar a manutenção dos procedimentos e da padronização dos documentos de �

Auditoria Interna;
Verificar a conformidade das solicitações de viagens internacionais do interesse da �

Chesf, em consonância com a legislação e os instrumentos normativos vigentes;
Realizar e acompanhar ações visando à integração de tecnologias, procedimentos, �

atualização profissional e capacitação dos auditores internos, com vistas, também, à 
uniformização técnico-profissional com as Auditorias 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, diligências 
e auditorias realizadas por tais órgãos; 
Acompanhar o atendimento às solicitações de auditoria ou fiscalização, emitidas pelas �



equipes dos órgãos de controle interno e externo durante a execução dos trabalhos na 
Chesf, bem como prestando o apoio administrativo requerido;
Realizar o monitoramento das ações destinadas ao atendimento das determinações e �

recomendações emanadas pelos Órgãos de Controle Interno e Externo, no âmbito da 
Chesf;
Manter acompanhamento das ações adotadas na Chesf para cumprimento das �

recomendações da Auditoria Interna;
Realizar acompanhamento da implementação das determinações contidas em Decisões �

de Diretoria, decorrentes de Comissões de Sindicância;  
Sistematizar e atualizar continuamente as informações que permitam manter o �

Conselho de Administração e o Conselho Fiscal inteirados a respeito das ações 
empreendidas para atendimento às solicitações, recomendações e determinações dos 
órgãos de Controle Interno e Externo, bem como às recomendações da Auditoria 
Interna;
Elaborar e acompanhar o orçamento da Auditoria Interna;�

Encaminhar bimestralmente os Relatórios de Auditoria emitidos à CGU, em �

atendimento às normas específicas. 

ATIVIDADES DE AUDITORIA OPERACIONAL

Realizar os trabalhos de auditoria interna previstos no Plano Anual de Atividades de �

Auditoria Interna – PAINT, e emitir relatórios indicando as não conformidades 
constatadas e as recomendações para corrigi-las;
Executar os testes dos controles internos chaves e dos processos significativos, �

mapeados para atendimento 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 Auditoria Independente; 
Realizar trabalhos especiais de auditoria, não previstos no PAINT, determinados pela �

alta administração;
Participar de trabalhos de auditoria em empresas do Sistema Eletrobras, mediante �

convocação da Auditoria Interna da Holding. 
Acompanhar a aplicação de homens-hora nos trabalhos de auditoria.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: COORDENADORIA ESPECIAL DO ESCRITÓRIO DE BRASÍLIA - CBR

 Funções Básicas:
 

Representar a  Companhia Hidro Elétrica  do São Francisco, em Brasília, nos     �

contatos com instituições públicas, privadas e com o público em geral, sobre 
assuntos de interesse da Companhia.
Prestar ao  Presidente e  demais Diretores, assistência  em todos os assuntos ligados �

aos Ministérios e demais órgãos Públicos sediados em Brasília.
Acompanhar processos de ordem administrativa de interesse da Companhia junto a  �

Ministérios e demais órgãos da Administração Federal com sede em Brasília.
Acompanhar perante os Tribunais Superiores da República, inclusive o Tribunal de �

Contas da União, recursos de qualquer natureza de interesse da CHESF.
Prestar apoio e assistência aos funcionários da Companhia em atividades �

institucionais na Capital Federal .
Prover a infra-estrutura logística necessária para execução de atividades �

institucionais dos funcionários da Companhia quando na Capital Federal .
Exercer outras atividades que vierem a ser  delegadas pelo Presidente, necessárias  �

ao cumprimento de suas funções de representante da Companhia em Brasília. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - CER

 Funções Básicas:
 

Assessorar a Presidência na formulação das políticas, 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 
interno e externo.
Supervisionar as atividades de comunicação na CHESF (orientando sua �

descentralização), bem como desenvolver e explorar novas tecnologias e técnicas de 
comunicação, atualizando-se permanentemente.
Apoiar, com recursos e técnicas de comunicação e marketing, as ações administrativas �

e as relações empresariais da CHESF.
Gerenciar e aprimorar os canais internos e externos de comunicação.�

Manter contatos permanentes com a mídia para divulgação de ações da CHESF, bem �

como cuidar da imagem institucional da Empresa nos meios de comunicação.
Planejar e gerenciar a publicidade institucional , mercadológica 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 Companhia.�

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 CHESF, as relações entre a Empresa e �

as entidades representativas dos empregados.
Coordenar a negociação com as entidades representativas dos empregados referente �

aos acordos coletivos de trabalho.
Controlar a liberação dos dirigentes sindicais, respeitando os quantitativos �

estabelecidos nos acordos.
Submeter à Diretoria Plena propostas de ações e procedimentos que tragam melhorias �

e estimulem o bom relacionamento entre a Empresa e os empregados.
Apoiar os órgãos jurídicos da CHESF, nas questões trabalhistas e na defesa dos �

interesses desta.
Representar a CHESF no Fórum Sindical das Empresas do Grupo ELETROBRÁS.�

Manter arquivo atualizado das normas e leis relativas às relações trabalhistas e �

sindicais e de toda correspondência trocada entre a Empresa e as entidades 
representativas dos empregados.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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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 coordenar os processos de formulação, �

controle, acompanhamento e divulgação do planejamento empresarial da CHESF, de 
acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria Plena;
Coordenar a definição metodológica, implantação e gestão dos indicadores do �

planejamento empresarial, de acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria 
Plena; 
Dar suporte à Diretoria Executiva da CHESF no processo 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 resultados e na aprendizagem organizacional em gestão;
Executar a coordenação das atividades de análise periódica do desempenho do �

Planejamento Empresarial da CHESF, assegurando a realização do ciclo completo do 
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 desenvolvimento das atividades relativas à �

promoção de estudos estratégicos;
Coordenar os estudos e a aplicação de Pesquisas de Satisfação dos Clientes �

Externos, bem como acompanhar os Planos de Ação decorrentes;
Representar a Companhia nos comitês vinculados ao Planejamento Estratégico do �

Sistema Eletrobrás;
Manter o alinhamento estratégico dos programas de Pesquisa, 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 Inovação 
Coordenar as atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;�

Promover a identificação de recursos no âmbito da Pesquisa, Desenvolvimento e �

Inovação junto a entidades externas;
Gerenciar a prospecção interna e externa dos programas de Pesquisa, em conjunto �

com o Comitê de Pesquisa,  Desenvolvimento e Inovação; 
Implantar e acompanhar os programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação �

tecnológica da Companhia, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 9.991/2000 e a 
regulação exarada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;
Acompanhar a contratação, execução, monitoramento e fiscalização de projetos de �

pesquisa e desenvolvimento e inovação, no âmbito da Companhia;
Participar, em conjunto com as áreas específicas, da elaboração de análise crítica e �

do acompanhamento dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
tecnológica, de transferência de tecnologia e de propriedade intelectual; 
Fazer a gestão, no âmbito da CHESF, das carteiras de projetos de Pesquisa, �

Desenvolvimento e Inovação, da transferência de tecnologia, da propriedade 
intelectual e das patentes resultantes de projetos desenvolvidos;
Representar a Companhia, no tocante às atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e �

Inovação junto à ANEEL, 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 outros órgãos e empresas do setor 
elétrico e tecnológico;
Fomentar junto às diversas áreas da Companhia um ambiente inovativo, favorável à �

formulação de proposições para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
tecnológica;
Coordenar o orçamento atinente ao que determina a Lei Nº 9.991/2000, às carteiras �

de projetos do CEPEL e de outras, eventualmente instituídas, bem como a 
implantação e manutenção de Banco de Competências e de Preços para execução de 
Projetos de P&D;
Fazer gestões no sentido de manter o alinhamento estratégico dos programas de �

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tecnológica com o Planejamento 
Empresarial; 
Coordenar as atividades relacionadas à Propriedade Intelectual (patente, marca, �

desenho industrial, direito autoral e transferência de tecnologia), e manter a guarda 
dos respectivos documentos; 
Coordenar, no âmbito da CHESF, os processos de fiscalização 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 pelo 
Decreto Nº 5.563/2005;
Promover as ações de transferência de tecnologia, licenciamento, industrialização e �

comercialização, direta ou indiretamente, mediante celebração de instrumentos 
contratuais e congêneres, e diligenciar toda e qualquer iniciativa que vise esse 
propósito, conjuntamente com o Comitê de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, 
com aprovação pela Diretoria Plena;
Conduzir o processo de formulação das políticas e diretrizes para a Pesquisa, o �

Desenvolvimento e a Inovação, em conjunto com o Comitê;
Gerenciar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, todas as ações �

necessárias para aprovação da carteira de projetos, bem como a fiscalização da 
execução dos projetos, conjuntamente com as áreas técnicas;
Gerenciar junto ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica - CEPEL, todas as ações �

necessárias para a formulação, aprovação e acompanhamento dos projetos 
constituintes da Carteira de Projetos Institucionais, bem como à fiscalização da 
execução dos mesmos nas suas instalações, tudo em comum acordo com as áreas 
técnicas da CHESF;
Articular o desenvolvimento das atividades inerentes à completa implantação da �

cadeia de inovação tecnológica;
Coordenar e acompanhar o envio da documentação obrigatória e realizar a �

prestação de contas física e financeira à Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL, relativa à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; 
Avaliar, conjuntamente com as áreas técnicas, os resultados dos projetos de �

Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, desenvolvidos e articular suas implantações 
e/ou comercializações; e
Coordenar as atividades de gestão da Propriedade Intelectual - PI e das Patentes �

resultantes dos projetos desenvolvidos pela CHESF, buscando o seu registro, a 
abertura e acompanhamento de processos de licenciamento e demais gestões 
referentes à PI.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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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 para deliberação do Comitê de �

Sustentabilidade e aprovação da Diretoria Plena;
Adotar e disseminar as políticas e diretrizes de Sustentabilidade da Companhia �

propostas pelo Comitê de Sustentabilidade e aprovadas pela Diretoria Plena;
Propor forma, conteúdo e procedimentos para elaboração dos relatórios anuais da �

CHESF;
Consolidar os relatórios anuais da CHESF e questionários e pesquisas referentes à �

Sustentabilidade Empresarial;
Compatibilizar as informações para o Relatório Socioambiental do Sistema �

Eletrobrás;
Promover a cultura da Sustentabilidade na Companhia;�

Acompanhar os Indicadores econômico-financeiros, sociais e ambientais referentes à �

Sustentabilidade Empresarial e propor ações de melhoria a serem submetidas ao 
Comitê de Sustentabilidade;
Acompanhar os Planos de Melhoria direcionados à Sustentabilidade;�

Coordenar o Comitê de Sustentabilidade Empresarial da CHESF;�

Representar a CHESF no Comitê de Sustentabilidade da Eletrobrás; e�

Compatibilizar as informações sobre Sustentabilidade para comunicação corporativa .�

2. Atribuições Responsabilidade Social para a Comunidade
Propor ao Comitê de Sustentabilidade critérios e procedimentos relativos à Seleção e �

Gestão de Projetos Sociais para a comunidade, a serem aprovados pela Diretoria 
Plena;
Verificar a compatibilidade das propostas de projetos com os critérios aprovados pela �

Diretoria Plena;
Gerir o orçamento de Responsabilidade Social para a comunidade considerando os �

critérios de distribuição definidos pelo Comitê de Sustentabilidade ;
Orientar, monitorar e acompanhar a realização dos projetos sociais da Companhia;�

Administrar contratos, convênios e termos de parceria de projetos para a �

comunidade, originados na Presidência; e
Promover o Voluntariado.�

3. Atribuições de Controle Interno e Gestão de Riscos
Coordenar as atividades para definição dos critérios e procedimentos relativos aos �

processos de Controle Interno e de Gestão de Riscos, conjuntamente com o Comitê 
de Riscos, para aprovação pela Diretoria Plena;
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 identificação e avaliação dos riscos �

corporativos da Companhia;
Promover a cultura de controle interno e de gestão de riscos corporativos;�

Orientar o gerenciamento do ambiente de controle interno e, seguindo orientação do �

Comitê de Riscos, garantir a aplicação da metodologia de gestão de riscos 
corporativos;
Dotar a Alta Administração da Companhia com informações estratégicas nas �

discussões referentes à gestão de riscos corporativos;



Compatibilizar as informações sobre Controles Internos e Gestão de Riscos para �

comunicação corporativa;
Coordenar o Comitê de Riscos; e�

Representar a CHESF no Comitê de Riscos da Eletrobrás.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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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 comercialização;
Gerenciar ações mercadológicas, associadas às estratégias de comercialização;�

Subsidiar as decisões referentes à expansão da oferta de energia;�

Fornecer as informações para subsidiar o Programa de Manutenção da Geração.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
SCE

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS PARA COMERCIALIZ. DE ENERGIA ELÉTRICA 
DCE

Divisão de Estudos Energéticos e Cenários para Comercialização
DPEC

Divisão de Estudos de Preços e Riscos para Comercialização
DPRC

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS 
DRC

Divisão de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado
DPCR

Divisão de Comercialização de Energia no Ambiente Livre
DPCL
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Órgão: DEPARTAMENTO DE ESTUDOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - DCE

 Funções Básicas:
 

Coordenar os estudos e cenários atinentes à expansão da geração;�

Coordenar a elaboração dos estudos de projeção para identificar produtos e serviços �

demandados pelo mercado, para subsidiar a definição do mercado alvo e fornecer 
informações para estudos eletroenergéticos;
Coordenar os estudos para subsidiar a definição do mercado alvo com base nos riscos e �

benefícios associados ao sistema de geração da empresa;
Coordenar a participação e o acompanhamento dos estudos de inventário e viabilidade �

associados à incorporação de novas fontes de geração de interesse da Empresa;
Coordenar os estudos para subsidiar a definição das energias asseguradas das usinas �

hidrelétricas da Companhia;
Gerenciar a elaboração dos cenários de preços e demais parâmetros, com o objetivo de �

subsidiar as estratégias de comercialização da Empresa no curto, médio e longo 
prazos;
Coordenar a análise das alternativas de modalidades de oferta de energia;�

Coordenar a avaliação dos produtos e serviços a ofertar ao mercado quanto aos �

diversos riscos a que estarão submetidos, bem como aos benefícios a serem auferidos;
Acompanhar e analisar as regras e procedimentos do mercado, a legislação e a �

regulamentação do setor na sua área de atuação. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS PARA COMERCIALIZ. DE ENERGIA ELÉTRICA 
DCE

Divisão de Estudos Energéticos e Cenários para Comercialização
DPEC

Divisão de Estudos de Preços e Riscos para Comercialização
DPRC
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Órgão: DIVISÃO DE ESTUDOS ENERGÉTICOS E CENÁRIOS PARA 
COMERCIALIZAÇÃO - DPEC

 Funções Básicas:
 

Acompanhar, analisar e elaborar estudos e cenários atinentes à expansão da geração;�

Elaborar estudos de projeção para identificar produtos e serviços demandados pelo �

mercado, para subsidiar a definição do mercado alvo e fornecer informações para 
estudos eletroenergéticos;
Acompanhar e analisar o planejamento e a programação energética, com vistas a gerar �

informações para subsidiar as decisões de comercialização;
Analisar alternativas de modalidades de oferta de energia;�

Acompanhar e participar dos estudos de inventário e viabilidade associados à �

incorporação de novas fontes de geração de interesse da Empresa;
Realizar estudos para subsidiar a definição das energias asseguradas das usinas �

hidrelétricas da Companhia;
Fornecer informações inerentes à área para subsidiar a elaboração do Plano Anual de �

Operação, do Programa Mensal de Operação - PMO e do Programa Diário de Geração – 
PDG;
Acompanhar e analisar as regras e procedimentos do mercado, a legislação e a �

regulamentação do setor na sua área de atuação.

 Estrutura:
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Centro

 PR  SCE  DCE  DPRC   

Órgão: DIVISÃO DE ESTUDOS DE PREÇOS E RISCOS PARA COMERCIALIZAÇÃO - 
DPRC

 Funções Básicas:
 

Elaborar cenários de preços e demais parâmetros, com o objetivo de subsidiar as �

estratégias de comercialização da Empresa no curto, médio e longo prazos;
Avaliar os produtos e serviços a ofertar ao mercado quanto aos diversos riscos a que �

estarão submetidos, bem como aos benefícios a serem auferidos;
Subsidiar a definição de mercado alvo, com base nos riscos e benefícios associados ao �

sistema de geração da Empresa;
Participar e acompanhar nos foros de desenvolvimento e atualizações de modelos �

computacionais ligados à área comercial, junto à CCEE, e de precificação, com o 
objetivo de referendar tais modelos no âmbito da Chesf;
Acompanhar e analisar as regras e procedimentos do mercado, a legislação e a �

regulamentação do setor na sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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 PR  SCE  DRC    

Órgão: DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS - DRC

 Funções Básicas:
 

Coordenar a gestão dos contratos de comercialização de energia, atinentes à sua área �

de atuação, bem como prestar suporte técnico/operacional aos clientes;
Coordenar a gestão dos processos de contabilizações das transações de energia da �

Empresa;
Coordenar o registro dos dados de oferta, contratos e medições, bem como as �

informações, inclusive as referentes à modelagem do sistema eletroenergético da 
Chesf, necessárias às contabilizações centralizadas das transações de curto prazo na 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE
Gerenciar o acompanhamento dos contratos, os segmentos de mercado e as �

informações comerciais de interesse para a comercialização de energia da Empresa;
Gerenciar o sistema de acompanhamento dos contratos, do mercado e de informações �

comerciais;
Coordenar a atuação no mercado de tempo real, de forma a gerenciar a exposição do �

portifólio de contratos de energia da Empresa;
Coordenar a atualização do cadastro de clientes da Companhia, bem como o cadastro �

de medição junto à CCEE;
Analisar os preços de energia, os índices do mercado e das empresas para subsidiar as �

transações de compra e venda de energia;
Acompanhar e analisar as regras e procedimentos do mercado, a legislação e a �

regulamentação do setor na sua área de atuação.
 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS 
DRC

Divisão de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado
DPCR

Divisão de Comercialização de Energia no Ambiente Livre
DPCL
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 PR  SCE  DRC  DPCL   

Órgão: DIVISÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE LIVRE - 
DPCL

 Funções Básicas:
 

Gerenciar os contratos celebrados no Ambiente de Contratação Livre – ACL, atinentes à �

sua área de atuação, bem como prestar suporte técnico/comercial aos clientes;
Acompanhar os preços de energia, os índices do mercado e das empresas para �

subsidiar as transações de compra e venda de energia no ACL;
Gerenciar os processos de contabilizações das transações de energia da Empresa;�

Registrar os contratos e as informações do ambiente regulado, necessárias às �

contabilizações centralizadas das transações de curto prazo na Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE;
Registrar dados de oferta e medições, bem como as informações referentes à �

modelagem do sistema eletroenergético da CHESF;
Acompanhar os contratos, os segmentos de mercado e as informações comerciais de �

interesse para a comercialização de energia da Empresa;
Manter um sistema de acompanhamento dos contratos, do mercado e de informações �

comerciais;
Manter atualizado o cadastro de clientes da Companhia, bem como o cadastro de �

medição junto ao CCEE;
Acompanhar e analisar as regras e procedimentos do mercado, a legislação e a �

regulamentação do setor na sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 PR  SCE  DRC  DPCR   

Órgão: DIVISÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 
- DPCR

 Funções Básicas:
 

Gerenciar os contratos celebrados no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, �

atinentes à sua área de atuação, bem como prestar suporte técnico/comercial aos 
clientes;
Acompanhar os preços de energia, os índices do mercado e das empresas para �

subsidiar as transações de compra e venda de energia no ACR;
Gerenciar os processos de contabilizações das transações de energia da Empresa;�

Registrar os contratos e as informações do ambiente regulado, necessárias às �

contabilizações centralizadas das transações de curto prazo na Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE;
Acompanhar os contratos, os segmentos de mercado e as informações comerciais de �

interesse para a comercialização de energia da Empresa;
Manter um sistema de acompanhamento dos contratos, do mercado e de informações �

comerciais;
Atuar no mercado de tempo real, de forma a gerenciar a exposição do portifólio de �

contratos de energia da Empresa;
Manter atualizado o cadastro de clientes da Companhia, bem como o cadastro de �

medição junto à CCEE;
Acompanhar e analisar as regras e procedimentos do mercado, a legislação e a �

regulamentação do setor na sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA      

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 atividades das 
Administrações Regionais.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAULO AFONSO 
APA

Divisão de Apoio Administrativo de Xingó 



DAAX
Serviço da Comunidade de Xingó 

SACX
Divisão Regional Econômico-Financeira de Paulo Afonso 

DRFP
Serviço de Contabilidade de Paulo Afonso 

SPCT
Serviço Financeiro de Paulo Afonso 

SPFN
Divisão Regional de Serviços Gerais de Paulo Afonso 

DRGP
Serviço de Administração Auxiliar de Paulo Afonso 

SPAA
Serviço de Manutenção de Acampamento de Paulo Afonso 

SPMA
Serviço de Segurança Física de Paulo Afonso 

SPSF
Serviço de Transporte de Paulo Afonso 

SPTR
Divisão Regional de Recursos Humanos de Paulo Afonso 

DRHP
Serviço de Pessoal de Paulo Afonso 

SPPE
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Paulo Afonso 

SPST
Serviço de Ensino Técnico Operacional 

SPTO
Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso 

DRJP
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

HNAS
Unidade de Apoio Administrativo Hospitalar 

UAHP
Unidade Médico-Hospitalar 

UMHP

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SALVADOR 
ASV

Divisão Regional Econômico-Financeira de Salvador 
DRFS

Divisão Regional de Serviços Gerais de Salvador 
DRGS

Serviço de Administração Auxiliar de Salvador 
SSAA

Serviço de Transporte de Salvador 
SSTR

Divisão Regional de Recursos Humanos de Salvador 
DRHS

Serviço de Pessoal de Salvador 
SSPE

Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Salvador 
SSST

Divisão Regional Jurídica de Salvador 
DRJS

Divisão Regional de Suprimento de Salvador 
DRSS

Serviço de Material de Salvador 
SSMT

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
DJU

Divisão de Orientação Jurídica e Contratos 
DAOC

Divisão de Procuradoria Geral 
DAPG



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 
DSG

Divisão de Serviços Auxiliares 
DASA

Serviço de Administração Auxiliar 
SAAA

Serviço de Comunicação Administrativa 
SACM

Divisão de Segurança Física 
DASF

Divisão de Transportes 
DATR

Serviço de Coordenação e Controle de Transporte 
SACR

Serviço de Manutenção e Operação de Transporte do Recife 
SAMR

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
SRH

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS
DAH

Divisão de Administração de Benefícios
DABE

Divisão de Registro e Controle de Pessoal
DAPE

Divisão de Planejamento de Recursos Humanos
DAPH

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DDH

Divisão de Carreira e Remuneração
DACR

Divisão de Educação Corporativa
DAEC

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 INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E REDES
DIR

Divisão de Projeto de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação
DAPS

Divisão de Suporte Operacional de Infraestrutura de TI e Redes
DASR

DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE DE TI E GESTÃO POR 
PROCESSOS DRP

Divisão de Gestão por Processos
DAGP

Divisão de Gestão de Recursos de TI da Camada Cliente
DAGR

Divisão de Gestão de Relacionamento com o Cliente de Ti
DARC

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DSI

Divisão de Manutenção de Sistemas de Informação
DAMS

Divisão de Projeto e Implantação de Sistemas de Informação
DASI
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 DA   APA    

Órgão: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAULO AFONSO - APA

 Funções Básicas:
 

Administrar e coordenar a execução  das atividades jurídicas, de recursos �

humanos, segurança e medicina do trabalho, transportes, serviços auxiliares, 
segurança física, econômico-financeiras, suprimento, formação profissional, 
assitência médico-hospitalar e de ensino na área de Paulo Afonso.
Administrar e manter o acampamento da Companhia em Paulo Afonso.�

Representar a Companhia, na área de Paulo Afonso, junto a entidades públicas e �

privadas e perante o público em geral.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAULO AFONSO 
APA

Divisão de Apoio Administrativo de Xingó 
DAAX

Serviço da Comunidade de Xingó 
SACX

Divisão Regional Econômico-Financeira de Paulo Afonso 
DRFP



Serviço de Contabilidade de Paulo Afonso 
SPCT

Serviço Financeiro de Paulo Afonso 
SPFN

Divisão Regional de Serviços Gerais de Paulo Afonso 
DRGP

Serviço de Administração Auxiliar de Paulo Afonso 
SPAA

Serviço de Manutenção de Acampamento de Paulo Afonso 
SPMA

Serviço de Segurança Física de Paulo Afonso 
SPSF

Serviço de Transporte de Paulo Afonso 
SPTR

Divisão Regional de Recursos Humanos de Paulo Afonso 
DRHP

Serviço de Pessoal de Paulo Afonso 
SPPE

Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Paulo Afonso 
SPST

Serviço de Ensino Técnico Operacional 
SPTO

Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso 
DRJP

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
HNAS

Unidade de Apoio Administrativo Hospitalar 
UAHP

Unidade Médico-Hospitalar 
UMHP
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 DA   APA  DAAX   

Órgão: DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE XINGÓ - DAAX

 Funções Básicas:
 

Programar e executar as atividades de administração de pessoal, contábeis, �

financeiras, suprimento e de transportes no âmbito do Departamento de 
Obras de Xingó.
Executar as tarefas relativas à comunidade, diretamente ligadas as obras �

de construção da UHE de Xingó.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão de Apoio Administrativo de Xingó 
DAAX

Serviço da Comunidade de Xingó 
SACX
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 DA   APA  DAAX   SACX

Órgão: SERVIÇO DA COMUNIDADE DE XINGÓ - SACX

 Funções Básicas:
 

Acompanhar e inspecionar, quantitativa e qualitativamente, o abastecimento de �

gêneros alimentícios e de primeira necessidade do Acampamento.
Organizar os esquemas de recepção, hospedagem e alimentação do Acampamento.�

Coordenar as atividades esportivas, de recepção e de lazer.�

Controlar a distribuição de imóveis no Acampamento.�

Coordenar os serviços de apoio dos prédios próprios da Companhia, realizando a �

manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, dos condicionadores de ar, 
máquinas, refrigeradores e outros equipamentos correlatos.
Estabelecer relacionamentos com os órgãos estaduais e municipais que desempenham �

atividades de interesse da Companhia na área de Xingó, relacionadas com a saúde, 
educação, água, esgoto, energia, urbanização e limpeza.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   APA  DRFP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PAULO AFONSO - 
DRFP

 Funções Básicas:
 

Coordenar a execução das atividades econômico-financeiras e contábeis na �

área de jurisdição da Administração de Paulo Afonso.
Acompanhar a habilitação dos recebimentos e pagamentos, bem como a �

escrituração e análise de contas.
Preparar e acompanhar o fluxo de caixa correspondente ao numerário �

necessário ao desembolso semanal, mensal e trimestral.
Coordenar e acompanhar o orçamento de custeio e de investimento no �

âmbito da APA.
Coordenar e efetuar o inventário rotativo dos materiais estocados no �

almoxarifado de Paulo Afonso.
Executar o cadastraamento de compromisso das faturas de investimento de �

contratos de Itaparica.
Acompanhar as atividades concernentes ao controle patrimonial dos bens.�

Orientar os órgãos sediados em Paulo Afonso sobre normas e procedimentos �

econômico-financeiros.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional Econômico-Financeira de Paulo Afonso 
DRFP

Serviço de Contabilidade de Paulo Afonso 
SPCT

Serviço Financeiro de Paulo Afonso 
SPFN
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 DA   APA  DRFP   SPCT

Órgão: SERVIÇO DE CONTABILIDADE DE PAULO AFONSO - SPCT

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de habilitação de pagamentos e recebimentos no âmbito de sua �

de sua área de atuação.
Executar o registro dos atos e fatos contábeis da Companhia ocorridos no âmbito de �

sua área de atuação.
Elaborar a composição de contas analíticas.�

Efetuar, diariamente, as reconciliações bancárias.�

Executar e controlar as atividades de apuração e apropriação de custos.�

Analisar e controlar as mutações dos bens patrimoniais da Companhia no âmbito de �

sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   APA  DRFP   SPFN

Órgão: SERVIÇO FINANCEIRO DE PAULO AFONSO - SPFN

 Funções Básicas:
 

Efetuar pagamentos e recebimentos e fazer os registros contábeis respectivos, no �

âmbito de sua área de atuação.
Guardar e controlar numerário, documentos e títulos de renda da Companhia, no �

âmbito da jurisdição da Administração Regional de Paulo Afonso .
Elaborar fluxos de caixa e compatibilizá-los com os pagaamentos e recebimentos �

efetuados.
Controlar os saldos das contas bancárias da Companhia, no âmbito de sua área de �

atuação.
Efetuar controle de títulos e ações da Companhia, no âmbito de sua área de atuação.�

Atender aos acionistas da Companhia, no âmbito de sua área de atuação.�

Analisar contas do Disponível financeiro em Paulo Afonso.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   APA  DRGP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE SERVIÇOS GERAIS DE PAULO AFONSO - DRGP

 Funções Básicas:
 

Coordenar a execução das atividades de transporte na área de Paulo Afonso, �

envolvendo a utilização das frotas própria e contratada, manutenção de 
veículos e postos de abastecimento sob seu controle.
Coordenar a execução das atividades de serviços gerais de Paulo Afonso, �

envolvendo hospedagem e alimentação, manutenção do Acampamento e 
apoio aos visitantes.
Coordenar a execução das atividades de segurança física e de combate à �

incêndio na área de Paulo Afonso.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Serviços Gerais de Paulo Afonso 
DRGP

Serviço de Administração Auxiliar de Paulo Afonso 
SPAA

Serviço de Manutenção de Acampamento de Paulo Afonso 
SPMA

Serviço de Segurança Física de Paulo Afonso 
SPSF

Serviço de Transporte de Paulo Afonso 
SPTR
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 DA   APA  DRGP   SPAA

Órgão: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR DE PAULO AFONSO - SPAA

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de recepção e/ou hospedagem de visitantes convidados da �

Companhia, na área de Paulo Afonso.
Operar e manter a cozinha industrial, objetivando o preparo das refeições a serem �

fornecidas nos restaurantes da Companhia em Paulo Afonso.
Controlar o fornecimento de refeições nos restaurantes da Companhia em Paulo �

Afonso.
Administrar as instalações destinadas à hospedagem de visitantes e Diretores em �

Paulo Afonso, mantendo-as em perfeitas condições de utilização.
Promover manutenções preventivas/corretivas nos equipamentos da cozinha e �

lavanderia industrial de Paulo Afonso.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   APA  DRGP   SPMA

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ACAMPAMENTO DE PAULO AFONSO - 
SPMA

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção civil, elétrica, hidráulica e saneamento dos �

imóveis da Companhia em Paulo Afonso.
Controlar a ocupação dos imóveis residenciais da Companhia em Paulo Afonso.�

Coordenar a execução dos serviços de jardinagem, arborização, profilaxia sanitária, �

folhagens e ramagens, varrição de ruas, capinação e limpeza dos lagos interiores do 
Acampamento de Paulo Afonso.
Coordenar a execução dos serviços de conservação e recuperação de imóveis, �

equipamentos de escritório, maquinário em geral, aparelhos eletrodomésticos e 
motores em geral.
Operar as captações de água tratada e crua, operar a Estação de Tratamento d'água e �

as redes de distribuição respectivas.
Operar e manter o sistema de esgoto do Acampamento em Paulo Afonso.�

Coordenar a execução de pequenas obras civis na área do Acampaaamento de Paulo �

Afonso.
Executar serviços de carpintaria, marcenaria e serralharia.�

Executar serviços de manutenção especializada no aparelhamento hospitalar e �

ambulatorial do Acampamento de Paulo Afonso.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   APA  DRGP   SPSF

Órgão: SERVIÇO DE SEGURANÇA FÍSICA DE PAULO AFONSO - SPSF

 Funções Básicas:
 

Executar e controlar as atividades de proteção dos bens, instalações e do pessoal da �

Companhia em Paulo Afonso e em outras áreas sob sua jurisdição.
Controlar a circulação de pessoas e veículos nas instalações da Companhia em Paulo �

Afonso e em outras áreas sob sua jurisdição.
Executar as atividades de combate a incêndios nas instalações da Companhia em Paulo �

Afonso e em outras áreas circunvizinhas, quando se fizer necessário.
Controlar o armamento/munições da guarda, promovendo o registro nos órgãos �

competentes e fiscalizando sua utilização.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   APA  DRGP   SPTR

Órgão: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PAULO AFONSO - SPTR

 Funções Básicas:
 

Controlar a utilização da frota de veículos próprios e contratados, na área de Paulo �

Afonso, atendendo às requisições de transporte de pessoal, materiais e equipamentos.
Administrar os contratos de locação de veículos.�

Administrar os postos de serviços da Companhia, promovendo o abastecimento de �

combustíveis, lavagens e lubrificações dos veículos da frota própria.
Executar serviços de manutenção corretiva/preventiva em veículos da frota da �

Companhia em oficina própria da Empresa.
Executar movimentação de cargas especiais em Paulo afonso e em outras áreas, �

quando solicitado.
Promover o licenciamento, seguro e emplacamento dos veículos da frota da �

Companhia e que estejam vinculados ao órgão.
Manter os veículos da frota própria em perfeitas condições de uso.�

Propor a alienação de veículos da frota própria, por obsolescência e/ou por �

apresentarem alto custo de operação/manutenção que inviabilize a utilização desses 
veículos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  DRHP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE PAULO AFONSO - 
DRHP

 Funções Básicas:
 

Coordenar as atividades de administração de pessoal, recrutamento, seleção, �

treinamento e segurança e medicina do trabalho na área de Paulo Afonso.
Fazer cumprir as exigências da legislação trabalhista, previdenciária e de �

segurança e medicina do trabalho.
Coordenar as atividades de expedição e recepção de correspondências e malotes �

e de microfilmagem de documentos na área de Paulo Afonso.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Recursos Humanos de Paulo Afonso 
DRHP

Serviço de Pessoal de Paulo Afonso 
SPPE

Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Paulo Afonso 
SPST

Serviço de Ensino Técnico Operacional 
SPTO

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  DRHP   SPPE

Órgão: SERVIÇO DE PESSOAL DE PAULO AFONSO - SPPE

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades referentes à admissão, movimentação e demissão de �

empregados da Companhia, na área de Paulo Afonso.
Manter atualizado o cadastro funcional dos empregados da Companhia, na área de �

Paulo Afonso.
Preparar e enviar ao órgão competente da Sede toda a documentação necessária ao �

processamento da folha de pagamento do pessoal da Companhia, na área de Paulo 
Afonso.
Cumprir as exigências das legislações trabalhista e previdenciária, às quais a �

Companhia está sujeita.
Controlar a expedição e recepção de correspondências e malotes na área de Paulo �

Afonso.
Realizar os serviços de microfilmagem de documentos na área de Paulo Afonso.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  DRHP   SPST

Órgão: SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DE PAULO 
AFONSO - SPST

 Funções Básicas:
 

Orientar e assistir os diversos órgãos da Companhia, localizados no âmbito de sua área �

de atuação, em assuntos de segurança e medicina do trabalho, objetivando a 
prevenção de acidentes e de doenças do trabalho, bem como o atendimento das 
exigências da legislação pertinente.
Inspecionar áreas, equipamentos, edificações e locais de trabalho, objetivando �

constatar as reais condições, orientar os empregados quanto à prevenção de 
acidentes/doenças do trabalho e possibilitar as devidas recomendações técnicas de 
segurança e medicina do trabalho.
Dimensionar, instalar, distribuir e promover a manutenção rotineira de equipamentos �

de prevenção e combate a incêndios nos órgãos da Companhia, no âmbito de sua área 
de atuação.
Fiscalizar as atividades de empreiteiras que prestem serviços à Companhia, a fim de �

fazer cumprir as exigências da legislação de segurança e medicina do trabalho à que 
estão sujeitas.
Promover cursos básicos e específicos sobre segurança e medicina do trabalho, visando �

a educação e a conscientização dos empregados da Companhia, na sua área de 
atuação.
Investigar acidentes de trabalho ocorridos no âmbito de sua área de atuação, �

objetivando a determinação das causas e possibilitar as recomendações técnicas para 
eliminação/minimização de outras ocorrências.
Elaborar e controlar a execução do Programa de Exames Periódicos de Saúde dos �

empregados da Companhia, na sua área de atuação, bem como controlar a realização 
de exames de saúde demissionais e especiais.
Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de �

obras, instalações e equipamentos, opinando do ponto de vista de engenharia de 
segurança.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  DRHP   SPTO

Órgão: SERVIÇO DE ENSINO TÉCNICO OPERACIONAL - SPTO

 Funções Básicas:
 

Realizar cursos sobre operação de sistemas elétricos, proteção, controle, manutenção, �

eletrônica e telecomunicações, constantes dos planos e programas da Companhia, na 
área de Paulo Afonso.
Apoiar a execução, em Paulo Afonso, de cursos ligados a sua especialidade, quando a �

fonte de treinamento for externa ao Centro de Formação Profissional de Paulo Afonso.
Participar da elaboração de Planos e Programas de Treinamento da Companhia, no �

tocante a cursos de sua especialidade em Paulo Afonso.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  DRJP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL JURÍDICA DE PAULO AFONSO - DRJP

 Funções Básicas:
 

Prestar assistência a todos os órgãos locais sobre assuntos jurídicos.�

Assistir e defender os interesses da Companhia em processos �

administrativos e judiciais, junto a entidades públicas e privadas, no âmbito 
de sua área de atuação.
Orientar e assistir os órgãos locais de construção e operação sobre fatos �

jurídicos ligados às linhas de transmissão e subestações.
Emitir pareceres de natureza jurídica e administrativa, além de elaborar �

contratos.
Promover negociações, objetivando a aquisição amigável de áreas para �

implantação de linhas de transmissão e subestações.
Manter atualizado o ementário de leis, decretos e regulamentos.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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  Diretoria Superintendência / 
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  DRSP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE SUPRIMENTO DE PAULO AFONSO - DRSP

 Funções Básicas:
 

Programar, acompanhar e controlar a execução das atividades relacionadas com �

compras e contratações de materiais e serviços em Paulo Afonso.
.Programar, acompanhar e controlar a execução das atividades de �

aprovisionamento e de administração de materiais (recebimento, expedição e 
armazenagem) em Paulo Afonso.
Manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais, obras e serviços, em �

sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Suprimento de Paulo Afonso 
DRSP

Serviço de Compras e Contratações de Paulo Afonso 
SPCC

Serviço de Material de Paulo Afonso 
SPMT

   

 Documento de Referência:
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  DRSP   SPCC

Órgão: SERVIÇO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE PAULO AFONSO - SPCC

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades relacionadas a compras de materiais e contratações de obras e �

serviços, no âmbito de sua área de atuação.
Analisar requisições de materiais ou serviços, objetivando determinar a melhor forma �

de serem atendidas.
Elaborar consultas simples, cartas-convites e coletas de propostas para as licitações �

em geral.
Negociar com fornecedores de materiais, obras e serviços, preços, prazos e outras �

condições.
Elaborar autorizações de serviços, autorizações de fornecimento e contratos em geral.�

Manter atualizado o processo de cadastramento de instrumentos contratuais no �

sistema informatizado da área de suprimento. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Coordenação
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  DRSP   SPMT

Órgão: SERVIÇO DE MATERIAL DE PAULO AFONSO - SPMT

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades relacionadas com a administração de materiais (recebimento, �

conferência e estocagem), no âmbito de sua área de atuação, dentro dos padrões e 
normas da Empresa.
Promover o suprimento de itens de estoque mínimo no almoxarifado de Paulo Afonso.�

Atualizar, com dados relativos a sua área de atuação, os sistemas informatizados da �

área de suprimento da Companhia.
Atender as SA (Saída de Almoxarifado) dos diversos órgãos da Companhia,no âmbito �

de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   APA  HNAS   

Órgão: HOSPITAL NAIR ALVES DE SOUZA - HNAS

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar a execução das atividades médico-hospitalares, �

incluindo as Clínicas, o Centro Cirúrgico, os Ambulatórios, o Pronto-Socorro e 
a Enfermaria do Hospital Nair Alves de Souza - HNAS.
Coordenar as atividades de apoio administrativo do HNAS.�

Coordenar as atividades da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Hospital Nair Alves de Souza
HNAS

Unidade de Apoio Administrativo Hospitalar 
UAHP

Unidade Médico-Hospitalar 
UMHP

   

 Documento de Referência:
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Administração /

Gerência
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 DA   APA  HNAS   UAHP

Órgão: UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR - UAHP

 Funções Básicas:
 

Executar os serviços administrativos necessários ao funcionamento do Hospital Nair �

Alves de Souza.
Promover a execução dos serviços de conservação, limpeza e manutenção das �

instalações e equipamentos do Hospital Nair Alves de Souza.
Administrar os contratos de firmas que prestam serviços ao Hospital Nair Alves de �

Souza.
Executar as atividades de faturamento dos serviços prestados pelo Hospital Nair Alves �

de Souza, a fim de possibilitar o recebimento junto a órgãos conveniados.
Executar as atividades de nutrição, dietética, cozinha, farmácia, lavanderia e �

costuraria do Hospital Nair Alves de Souza.
Executar as atividades de tesouraria do Hospital Nair Alves de Souza.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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  Diretoria Superintendência / 
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Gerência

  Divisão   Serviço /
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 DA   APA  HNAS   UMHP

Órgão: UNIDADE MÉDICO-HOSPITALAR - UMHP

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de medicina do Hospital Nair Alves de Souza, abrangendo as �

especialidades de clínica médica, inclusive as doenças infecto-contagiosas, clínica 
pediátrica, clínica cirúrgica e anestesiologia, obstetrícia e neonatologia (berçário 
patológico) e pré-natal.
Controlar a utilização do Centro Cirúrgico do Hospital Nair Alves de Souza.�

Atender pacientes nos ambulatórios e pronto-socorro do Hospital Nair Alves de Souza.�

Executar as atividades de laboratório de análises clínicas, banco de sangue e raios X, �

no âmbito do Hospital Nair Alves de Souza.
Executar as atividades de odontologia e fisioterapia do Hospital Nair Alves de Souza.�

Manter atualizado o arquivo médico do Hospital Nair Alves de Souza.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Gerência
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 DA   ASV    

Órgão: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SALVADOR - ASV

 Funções Básicas:
 

Administrar e coordenar a execução das atividades jurídicas, 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, processos administrativos e judiciais das �

áreas de Paulo Afonso e Sobradinho, junto a órgãos públicos ou privados localizados 
em Salvador.
Representar  a Companhia,  no âmbito de sua área de jurisdição,  junto  a  entidades �

públicas e privadas e perante o público em geral.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SALVADOR 
ASV

Divisão Regional Econômico-Financeira de Salvador 
DRFS

Divisão Regional de Serviços Gerais de Salvador 
DRGS

Serviço de Administração Auxiliar de Salvador 
SSAA

Serviço de Transporte de Salvador 
SSTR

Divisão Regional de Recursos Humanos de Salvador 
DRHS

Serviço de Pessoal de Salvador 
SSPE

Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Salvador 
SSST

Divisão Regional Jurídica de Salvador 
DRJS

Divisão Regional de Suprimento de Salvador 
DRSS

Serviço de Material de Salvador 
SSMT

   

 Documento de Referência:
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Gerência
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 DA   ASV  DRFS   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL ECONÔMICO-FINANCEIRA DE SALVADOR - DRFS

 Funções Básicas:
 

Coordenar a execução das atividads econômico-financeiras e contábeis na área de �

jurisdição da Administração Regional de Salvador.
Acompanhar a habilitação dos recebimentos e pagamentos, bem como a escrituração e �

análise de contas.
Preparar e acompanhar o fluxo de caixa correspondente ao numerário necessário ao �

desembolso semanal, mensal e trimestral.
Coordenar e acompanhar o orçamento de custeio e de investimento no âmbito da ASV.�

Coordenar e efetuar o inventário rotativo dos materiais estocados no Almoxarifado de �

Salvador.
Acompanhar as atividades concernentes ao controle patrimonial dos bens.�

Orientar os órgãos sediados em Salvador sobre normas e procedimentos �

econômico-financeiros.
Efetuar pagamentos e recebimentos e fazer os registros contábeis respectivos, no �

âmbito de sua área de atuação.
Guardar e controlar numerário, documentos e títulos de renda da Companhia, no �

âmbito de sua área de atuação.
Elaborar fluxos de caixa e compatibilizá-los com os pagamentos e recolhimentos �

efetuados.
Controlar os saldos das contas bancárias da Companhia, no âmbito de sua área de �

atuação.
Efetuar controle de títulos e ações da Companhia, no âmbito de sua área de atuação.�

Atender os acionistas da Companhia, no âmbito de sua área de atuação.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   ASV  DRGS   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE SERVIÇOS GERAIS DE SALVADOR - DRGS

 Funções Básicas:
 

Coordenar a execução das atividades de transportes no âmbito de sua área de atuação, �

envolvendo a utilização e manutenção das frotas própria e contratada.
Coordenar a execução das atividades de serviços gerais, envolvendo a conservação de �

bens móveis e imóveis, a comunicação e alimentação na sua área de atuação.
Coordenar a execução das atividades de segurança física na sua área de atuação.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Serviços Gerais de Salvador 
DRGS

Serviço de Administração Auxiliar de Salvador 
SSAA

Serviço de Transporte de Salvador 
SSTR
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 DA   ASV  DRGS   SSAA

Órgão: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR DE SALVADOR - SSAA

 Funções Básicas:
 

Promover a manutenção civil, elétrica e hidráulica das instalações da Administração �

Regional de Salvador - ASV / Gerência Regional de Operação Sul - GRS.
Promover e controlar a execução dos serviços de conservação e limpeza das �

instalações da ASV / GRS.
Promover a execução dos serviços de conservação/ recuperação de móveis e �

equipamentos de escritório de todos os órgãos da ASV / GRS.
Executar as atividades de recepção e expedição de correspondências e malotes, no �

âmbito de sua área de atuação.
Controlar o fornecimento de refeições aos empregados da Companhia, no âmbito de �

sua área de atuação.
Executar os serviços de reprodução de cópias xerográficas, heliográficas e outras.�

Executar e controlar os serviços de microfilmagem de documentos da ASV.�

Executar e controlar as atividades de proteção dos bens e instalações de pessoal da �

Companhia, no âmbito de sua área de atuação.
Controlar a circulação de pessoas e veículos nas instalações da Companhia, no âmbito �

de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   ASV  DRGS   SSTR

Órgão: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SALVADOR - SSTR

 Funções Básicas:
 

Controlar a utilização de veículos próprios e contratados, no âmbito de sua área de �

atuação, atendendo as requisições de pessoal, materiais e equipamentos.
Administrar os contratos de locação de veículos.�

Promover a manutenção preventiva/corretiva dos veículos da frota da Companhia, �

mantendo-os em perfeitas condições de uso.
Promover o licenciamento, seguro e emplacamento dos veículos da frota da Companhia �

que estejam vinculados ao órgão.
Propor a alienação de veículos da frota própria, por obsolescência e/ou por �

apresentarem alto custo de operação/manutenção que inviabilize a utilização desses 
veículos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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 DA   ASV  DRHS   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE SALVADOR - DRHS

 Funções Básicas:
 

Coordenar as atividades de administração de pessoal, recrutamento, seleção, �

treinamento, segurança e medicina do trabalho, assistência médica e social, no âmbito 
de sua área de jurisdição.
Fazer cumprir as exigências da legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e �

medicina do trabalho.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Recursos Humanos de Salvador 
DRHS

Serviço de Pessoal de Salvador 
SSPE

Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Salvador 
SSST
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 DA   ASV  DRHS   SSPE

Órgão: SERVIÇO DE PESSOAL DE SALVADOR - SSPE
 Funções Básicas:

 

Executar as atividades referentes à admissão, movimentação e demissão de �

empregados da Companhia, no âmbito de sua área de atuação.
Manter atualizado o cadastro funcional dos empregados da Companhia, no âmbito de �

sua área de atuação.
Preparar e enviar ao órgão competente da Sede, toda a documentação necessária ao �

processamento da folha de pagamento do pessoal da Companhia, no âmbito da sua 
área de atuação.
Cumprir as exigências das legislações trabalhista e previdenciária, às quais a �

Companhia está sujeita.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   ASV  DRHS   SSST

Órgão: SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DE SALVADOR - 
SSST

 Funções Básicas:
 

Orientar e assistir aos diversos órgãos da Companhia, localizados no âmbito de sua �

área, em assuntos de segurança e medicina do trabalho, objetivando a prevenção de 
acidentes e de doenças do trabalho, bem como o atendimento das exigências das 
legislação pertinente.
Inspecionar áreas, equipamentos, edificações e locais de trabalho, objetivando �

constatar as reais condições, orientar os empregados quanto à prevenção de 
acidentes/doenças do trabalho e possibilitar as devidas recomendações técnicas de 
segurança e medicina do trabalho.
Dimensionar, instalar, distribuir e promover a manutenção rotineira de equipamentos �

de prevenção e combate a incêndios nos órgãos da Companhia, no âmbito de sua área 
de atuação.
Fiscalizar as atividades de empreiteiras que prestam serviços à Companhia, a fim de �

fazer cumprir as exigências da legislação de segurança e medicina do trabalho à que 
estão sujeitas.
Promover cursos básicos e específicos sobre segurança e medicina do trabalho, �

visando a educação e a conscientização dos empregados da Companhia, na sua área 
de atuação.
Investigar acidentes de trabalho ocorridos no âmbito de sua área de atuação, �

objetivando a determinação das causas e possibilitar as recomendações técnicas para 
eliminação/minimização de outras ocorrências.
Elaborar e controlar a execução do Programa de Exames Periódicos de Saúde dos �

empregados da Companhia, na sua área de atuação, bem como controlar a realização 
de exames de saúde demissionais e especiais.
Executar as atividades de assistência médica e social aos empregados da Companhia, �

no âmbito de sua área de atuação.
Analisar pedidos de credenciamento de médicos, clínicas e hospitais para prestação de �

assistência médico-hospitalar através do Plano de Assistência Patronal-PAP.
Planejar/executar programas específicos de medicina curativa e preventiva.�

Realizar exames pré-admissionais, perícias médicas, inspeções sanitárias e exames �

médicos periódicos.
Cumprir as exigências legais junto aos órgãos fiscalizadores da medicina federal e �

estadual.  

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   ASV  DRJS   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL JURÍDICA DE SALVADOR - DRJS

 Funções Básicas:
 

Prestar assistência a todos os órgãos locais sobre assuntos jurídicos.�

Assistir e defender os interesses da Companhia em processos administrativos e �

judiciais junto a entidades públicas e privadas, no âmbito de sua área de atuação.
Orientar e assistir aos órgãos de construção e operação da Companhia, sobre fatos �

jurídicos ligados às linhas de transmissão e subestações.
Emitir pareceres de natureza jurídica e administrativa, além de elaborar contratos.�

Promover negociações, objetivando a aquisição amigável de áreas para implantação �

de linhas de transmissão e subestações.
Acompanhar, junto aos tribunais, processos oriundos de Sobradinho, Paulo Afonso e �

Sergipe.
Manter atualizado o ementário de leis, decretos e regulamentos.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   ASV  DRSS   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE SUPRIMENTO DE SALVADOR - DRSS

 Funções Básicas:
 

Programar, acompanhar e controlar a execução das atividades relacionadas com �

compras e contratações de material em Salvador.
Programar, acompanhar e controlar a execução das atividades de aprovisionamento e �

de administração de materiais (recebimento, expedição e armazenamento) em 
Salvador.
Manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais, obras e serviços, em sua �

área de atuação.
Executar as atividades de compras de materias e contratações de obras e serviços, no �

âmbito de sua área de atuação.
Manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais, obras e serviços, �

objetivando consultá-lo quando da realização de licitações, no âmbito de sua área de 
atuação.
Analisar requisições de materiais ou serviços, objetivando determinar a melhor forma �

de serem atendidas.
Negociar com fornecedores de materiais, obras e serviços, os preços, prazos e outras �

condições.
Elaborar consultas simples, cartas-convites e coletas de propostas para as licitações �

em geral.
Elaborar autorizações de serviços, autorizações de fornecimento e contratos em geral. �

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Suprimento de Salvador 
DRSS

Serviço de Material de Salvador 
SSMT
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 DA   ASV  DRSS   SSMT

Órgão: SERVIÇO DE MATERIAL DE SALVADOR - SSMT

 Funções Básicas:
 

Administrar os almoxarifados da Companhia, no âmbito de sua área de atuação, �

recebendo, conferindo, estocando e distribuindo materiais/equipamentos diversos.
Atender requisições dos diversos órgãos da Companhia, no âmbito de sua área de �

atuação, fornecendo os materiais solicitados.
Promover o ressuprimento, quando se fizer necessário, de itens estocados nos �

almoxarifados administrados pelo órgão.
Atualizar, com os dados relativos à sua área de atuação, os sistemas informatizados �

da área de suprimento da Companhia.
Acompanhar os desembaraços alfandegários, interagindo com órgãos públicos, �

empresas privadas e despachantes aduaneiros.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Gerência
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Centro

 DA   DJU    

Órgão: DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJU

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades jurídicas da Companhia que �

não se relacionem 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 processos administrativos.
Orientar, elaborar e analisar instrumentos pertinentes a contratos e convênios de que �

participe a Companhia, bem como os respectivos procedimentos licitatórios.
Orientar e executar as atividades de liberação, legalização e aquisição de áreas para �

Linhas de Transmissão, Subestações, Usinas, Sistema Integrado de Telecomunicações 
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, secretariando-o e elaborando as atas das �

respectivas reuniões.
Apoiar tecnicamente os Diretores, Gabinete da Presidência e Superintendentes.�

Conciliar com o Consultor Jurídico as regras básicas de orientação jurídica aos órgãos �

da Empresa, com exceção dos órgãos da Administração Superior. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
DJU

Divisão de Orientação Jurídica e Contratos 
DAOC

Divisão de Procuradoria Geral 
DAPG

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   DJU  DAOC   

Órgão: DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA E CONTRATOS - DAOC

 Funções Básicas:
 

Realizar a advocacia preventiva da Empresa, mediante o exercício das �

funções jurídicas de consultoria, assistência e assessoramento.
Elaborar estudos sobre questoes jurídicas, bem como expedir comunicados e �

informações a respeito de assuntos legais ou jurisprudenciais.
Orientar na formalização e elaborar instrumentos obrigacionais destinados à �

aplicação na Empresa, principalmente, contratos não padronizados.
Participar de comissões especiais e acompanhar as licitações promovidas na �

sede da Companhia, incumbindo-se das análises jurídicas nela reclamadas.
Elaborar, formalizar e visar instrumentos obrigacionais de maior �

complexidade e valor, além de analisar minutas apresentadas por terceiro.
Rever os aspectos jurídicos de atos obrigacionais, para efeito de eventual �

alteração e participar das gestões que visem à sua dissolução ou à extinção 
convencional de pendências a eles relativas.
Orientar a formulação ou revisão de atos normativos relacionados com as �

atividades de licitação / contratação e divulgar entre os órgãos vinculados a 
estas áreas as normas e orientações emanadas do Poder Público.
Emitir pareceres e informações em matéria de licitação, contratos e �

obrigações, bem como prestar assistência aos órgãos gerenciadores de 
contratos.
Efetuar estudos e exercer consultoria em matéria de Direito Tributário, �

orientando procedimentos em face da legislação tributária em vigor.
Formular requerimentos aos órgãos fazendários, em especial para incentivos �

e isenções, bem como acompanhar processos administrativos-fiscais junto 
aos órgãos fazendários federais, estaduais e municipais.
Promover atos de inscrição e baixa das instalações da Empresa nos órgãos �

fazendários federais, estaduais e municipais.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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 DA   DJU  DAPG   

Órgão: DIVISÃO DE PROCURADORIA GERAL - DAPG

 Funções Básicas:
 

Realizar a advocacia contenciosa da Empresa.�

Promover a defesa dos interesses da Empresa no âmbito judicial em todas as suas �

instâncias.
Diligenciar a defesa da Empresa na esfera administrativa federal, estadual e municipal.�

Solucionar litígios mediante entendimentos com autoridades judiciárias, policiais, civis �

e órgãos jurídicos de outras empresas e partes interessadas.
Erradicar e prevenir invasões nas áreas de terra de propriedade ou de servidão da �

Empresa.
Realizar inquéritos, sindicâncias e averiguações no âmbito interno da Empresa.�

Realizar estudos de atualização legislativa, doutrinária e jurisprudencial.�

Prestar assistência jurídica a todos os órgãos da Empresa, na sede, em matéria �

contenciosa.
Promover, acompanhar e controlar as desapropriações judiciais.�

Defender a Empresa em procedimentos fiscais judiciais.�

Efetuar o controle de procedimentos de contencioso nos órgãos jurídicos �

descentralizados.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DA   DSG    

Órgão: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

 Funções Básicas:
 

Conceber e implementar as atividades na área de Transportes, Segurança �

Física e Serviços Gerais para aplicação no âmbito da Companhia.
Supervisionar e coordenar as atividades de Transporte, Segurança Física, �

Comunicação, Reprografia, Alimentação, Manutenção de Bens Móveis e 
Imóveis nos Prédios Administrativos e Serviços de Contínuos no âmbito do 
Grande Recife.
Gerir os processos de aquisição, cadastro, movimentação e baixa de veículos �

da frota, no âmbito da Companhia.
Manter atualizado um banco de dados visando à informação de ações e �

resultados de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 
DSG

Divisão de Serviços Auxiliares 
DASA

Serviço de Administração Auxiliar 
SAAA

Serviço de Comunicação Administrativa 
SACM

Divisão de Segurança Física 
DASF

Divisão de Transportes 
DATR

Serviço de Coordenação e Controle de Transporte 
SACR

Serviço de Manutenção e Operação de Transporte do Recife 
SAMR
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Órgão: DIVISÃO DE SERVIÇO AUXILIARES - DASA

 Funções Básicas:
 

Acompanhar e controlar, na área do Grande Recife, as atividades de �

fornecimento de refeições.
Orientar e desenvolver os trabalhos de reprografias, comunicações e serviços �

de contínuos na sede da CHESF.
Efetuar e fiscalizar as manutenções, reformas e ampliações de prédios �

administrativos da Companhia.
Executar e/ou fiscalizar a manutenção de móveis e equipamentos de �

escritórios, elevadores e equipamentos de refrigeração.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão de Serviços Auxiliares 
DASA

Serviço de Administração Auxiliar 
SAAA

Serviço de Comunicação Administrativa 
SACM
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 DA   DSG  DASA   SAAA

Órgão: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR - SAAA

 Funções Básicas:
 

Executar e controlar os serviços de reprodução de documentos.�

Controlar contas de luz, água , telefone e impostos.�

Coordenar e controlar as atividades dos contínuos, dos serviços de limpeza e �

conservação dos prédios administrativos.
Executar e/ou fiscalizar e controlar os serviços de manutenção de equipamentos de �

refrigeração, máquinas de escritório e elevadores.
Coordenar e controlar a distribuição de Vale-Transporte na área do Grande Recife.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   DSG  DASA   SACM

Órgão: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA - SACM

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar a movimentação e o arquivamento dos documentos internos e �

externos da Companhia em Recife.
Executar e controlar as atividades de malotes e franqueamento postal da Companhia, �

seguindo legislação específica da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Executar e controlar a distribuição dos instrumentos normativos da Companhia.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   DSG  DASF   

Órgão: DIVISÃO DE SEGURANÇA FÍSICA - DASF

 Funções Básicas:
 

Coordenar e fiscalizar as atividades relacionadas com a segurança física dos bens e �

instalações da Companhia, com o acesso, a circulação e o trânsito de veículos e 
pessoal no seu interior, com a proteção de seu pessoal e com a manutenção da ordem 
e disciplina.
Articular-se com os órgãos civis e militares que devem apoiar a Companhia no �

desenvolvimento das atividades de Segurança Física .

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE TRANSPORTES - DATR

 Funções Básicas:
 

Coordenar a utilização da frota de veículos da CHESF e a utilização da frota �

de terceiros contratada pela Companhia, na sua área de atuação.
Participar, em articulação com as áreas regionais, da elaboração da �

programação de atividades das áreas de transportes da Companhia.
Fornecer dados para a definição da política de utilização das frotas própria e �

contratada.
Promover o atendimento do transporte rodoviário de pessoal e de carga na �

sua área de atuação.
Gerir os processos de aquisição, cadastro, licenciamento, seguro, �

emplacamento, movimentação e alienação dos veículos da frota.
Orientar e acompanhar as informações referentes à movimentação da frota �

(aquisição, transferências, baixas e  efetivos atualizados por tipo e marca).
Orientar as providências e acompanhar as informações referentes à �

ocorrência de acidentes de veículos da frota própria.
Executar o transporte excepcional e indivisível de equipamentos de grande �

porte em volume e ou dimensão da CHESF.
Prestar serviços de carga e descarga, deslocamentos, girar, arrastar, colocar �

e retirar equipamentos de grande porte e tonelagem em qualquer ponto da 
área de atuação do Sistema CHESF.
Executar manutenção preventiva e corretiva nos veículos e equipamentos da �

frota, bem como realizar reformas e adaptações de veículos e equipamentos, 
inclusive fiscalizar serviços de manutenção realizados em oficinas de 
terceiros.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão de Transportes 
DATR

Serviço de Coordenação e Controle de Transporte 
SACR

Serviço de Manutenção e Operação de Transporte do Recife 
SAMR
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 DA   DSG  DATR   SACR

Órgão: SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE - SACR

 Funções Básicas:
 

Coordenar o atendimento do transporte rodoviário de pessoal e carga na sua área de �

atuação.
Supervisionar e controlar o sistema gerenciador da frota.�

Acompanhar a programação integrada dos veículos em conjunto com todos os órgãos �

do Sistema de Transporte da Companhia.
Orientar e acompanhar as informações referentes a movimentação da frota (aquisição, �

transferências, baixas e efetivos atualizados por tipo e marca).
Orientar os procedimentos e acompanhar as informações referentes a ocorrência de �

acidentes de veículos da frota própria.
Manter o controle de consumo de combustíveis, lubrificantes e peças.�

Emitir a programação a ser executada pelo Tráfego com a distribuição de veículos e �

motoristas.
Analisar propostas para locação de veículos e administrar contratos de serviço de �

terceiros.
Analisar os Boletins de Utilização de Transporte e elaborar Gráficos de Utilização dos �

Veículos.
Emitir índices estatísticos de desempenho das atividades da DATR.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA   DSG  DATR   SAMR

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DO RECIFE - 
SAMR

 Funções Básicas:
 

Coordenar a operação do transporte e a manutenção dos veículos e equipamentos de �

grande porte da frota.
Realizar reformas e adaptações de veículos e equipamentos, serviços de �

lanternagem, pintura, manutenção de motores, câmbio e diferencial.
Acompanhar o deslocamento de cargas executadas por equipes técnicas �

especializadas.
Especificar e elaborar requisição de material e serviço para a manutenção e reforma �

dos veículos.
Analisar propostas para execução de serviços de manutenção e reforma nos veículos �

e equipaamentos em oficina de terceiros.
Realizar estudos para melhoria de acesso e abertura de desvios para passagem de �

conjuntos transportadores de cargas especiais.
Programar e supervisionar as manutenções dos equipamentos do transporte de �

cargas especiais.
Controlar o registro das bombas e tanques para estocagem de combustíveis com suas �

respectivas capacidades e tipos.
Supervisionar e controlar a execução de serviços de manutenção e reforma em �

oficina de terceiro.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  SRH     

Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SRH

 Funções Básicas:
 

Propor políticas e diretrizes, e definir procedimentos para a Gestão de Pessoas no �

âmbito da Companhia, em consonância com as diretrizes empresariais e da holding. 
Planejar, coordenar a implementação e avaliar planos, programas e atividades �

relativas às áreas de Administração de Pessoas e Benefícios, Desenvolvimento de 
Pessoas, Gestão do Desempenho, Carreira e Remuneração, Saúde e Segurança do 
Trabalho.
Coordenar, no âmbito da SRH, as ações relativas à sustentabilidade social, interagindo �

com os segmentos responsáveis da CHESF.
Orientar e coordenar a atuação dos Departamentos em relação às demandas �

gerenciais de suporte ao processo de Gestão de Pessoas para a prestação de serviços 
visando 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 sindicais.
Interagir e coordenar as relações com instituições públicas e privadas ligadas à área �

de Gestão de Pessoas. 
Representar a CHESF, por delegação, junto à holding e outras entidades externas, em �

assuntos relacionados à área de Gestão de Pessoas.  

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
SRH

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS
DAH

Divisão de Administração de Benefícios
DABE

Divisão de Registro e Controle de Pessoal
DAPE

Divisão de Planejamento de Recursos Humanos
DAPH



DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DDH

Divisão de Carreira e Remuneração
DACR

Divisão de Educação Corporativa
DAEC

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
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Órgão: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E 
BENEFÍCIOS - DAH

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e atividades relativas às áreas de �

Planejamento e Administração de Pessoas, e Gestão de Benefícios, em consonância 
com as diretrizes empresariais e da holding. 
Disponibilizar informações gerenciais pertinentes à sua área de atuação, que �

contribuam para a Gestão de Pessoas.
Celebrar e coordenar acordos e convênios com entidades externas especializadas na �

área de Administração de Pessoal, maximizando as oportunidades de intercâmbio.
Coordenar e integrar as ações das regionais nas atividades afetas ao planejamento, �

administração de pessoas e benefícios.
Orientar e coordenar a atuação das Divisões em relação às demandas gerenciais de �

suporte ao processo de Gestão de Pessoas para a prestação de serviços visando ao 
desenvolvimento organizacional.
Desenvolver estudos para subsidiar decisões empresariais nas diversas atividades �

sob coordenação do Departamento.
Promover a integração entre as diversas atividades de sua área de atuação.�

Articular-se de forma a prover a área de sistema informatizado, atendendo às �

necessidades de informações gerenciais.
Normatizar procedimentos relativos à sua área de atuação.�

Manter interações com a holding, alinhando as práticas adotadas. �

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS
DAH

Divisão de Administração de Benefícios
DABE

Divisão de Registro e Controle de Pessoal
DAPE

Divisão de Planejamento de Recursos Humanos
DAPH
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 DA  SRH  DAH  DABE   

Órgão: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS - DABE

 Funções Básicas:
 

Gerenciar o conjunto de benefícios oferecidos aos empregados /dependentes, �

propondo políticas, definindo procedimentos para operacionalização e atualização, 
assim como, estabelecendo mecanismos para avaliação dos impactos para a 
Companhia e para os empregados.
Firmar e coordenar os processos decorrentes de acordos, convênios, contratos com �

organizações externas, maximizando os benefícios oferecidos, nas áreas de 
transporte, alimentação, saúde, educação e pecúlio, visando ao bem-estar dos 
empregados da Companhia.
Gerenciar o convênio da CHESF com a Fundação CHESF de Assistência e Seguridade �

Social - FACHESF para administração do Plano de Assistência Patronal - PAP.
Manter os empregados da Companhia informados sobre os benefícios oferecidos e �

orientar quanto ao uso racional.
Orientar e coordenar a atuação das regionais, nas atividades afetas à sua área de �

atuação.
Manter intercâmbio com instituições públicas e privadas, ligadas à sua área de �

atuação.
Assessorar tecnicamente o corpo gerencial da CHESF em assuntos afetos à �

administração de benefícios.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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 DA  SRH  DAH  DAPE   

Órgão: DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE DE PESSOAL - DAPE

 Funções Básicas:
 

Programar e coordenar as atividades de registro, controle e pagamento de pessoal da �

Companhia.
Executar atividades de registro, controle e pagamento de pessoal da Sede e Gerência �

Regional de Operação Leste – GRL.
Acompanhar a legislação trabalhista, previdenciária e tributária com vistas a �

identificar alterações e adequar os procedimentos internos.
Processar, prospectar e acompanhar e evolução da folha de pagamento de pessoal e �

dos encargos sociais da CHESF, corrigindo as não-conformidades.
Efetivar as alterações cadastrais relativas aos processos de movimentação de pessoal �

da Companhia – relotação e transferência, progressão, promoção, investidura e 
exoneração.
Elaborar e encaminhar informações para os órgãos controladores internos e externos �

sobre administração de pessoal.
Orientar e fornecer informações aos empregados sobre assuntos afetos à �

administração de pessoal.
Orientar e coordenar a atuação das regionais, nas atividades afetas ao registro, �

controle e pagamento de pessoal.
Planejar a acompanhar a execução de ações demandadas judicialmente, decorrentes �

de processos trabalhistas.
Manter intercâmbio com instituições públicas e privadas, ligadas à sua área de �

atuação.
Assessorar tecnicamente o corpo gerencial da CHESF em assuntos afetos à �

administração de pessoal.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  SRH  DAH  DAPH   

Órgão: DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DAPH

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar, executar e avaliar ações de planejamento, provimento e alocação �

de pessoal da Companhia.
Conceber, implantar e avaliar sistemática para planejamento de pessoal para o quadro �

próprio.
Propor políticas para terceirização de serviços na CHESF e monitorar a �

implementação.
Desenvolver estudos para projeção de custos relativos a dispêndio com pessoal, �

subsidiando decisões empresariais.
Propor políticas e práticas e emitir parecer em relação aos processos de �

movimentação de pessoas na Companhia.
Propor e monitorar a execução de políticas e práticas de reconhecimento não �

pecuniário.
Coordenar o planejamento, execução e avaliação dos programas de estágio para �

estudantes e jovens aprendizes, no âmbito da Companhia.
Orientar e coordenar a atuação das regionais nas atividades afetas ao planejamento, �

provimento, alocação de pessoas, estágio para estudantes e jovens aprendizes.
Manter intercâmbio com instituições públicas e privadas ligadas a planejamento e �

provimento de pessoas.
Assessorar tecnicamente o corpo gerencial da CHESF em assuntos afetos ao �

planejamento, provimento e alocação de pessoas.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  SRH  DDH    

Órgão: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 
DDH

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar a execução e avaliar os processos e atividades relativos às áreas �

de Educação Corporativa, Gestão do Conhecimento, Gestão do Desempenho, do Clima 
e Cultura Organizacional, Carreira e Remuneração, de forma alinhada às diretrizes 
empresariais e da holding. 
Disponibilizar informações gerenciais pertinentes a sua área de atuação, que �

contribuam para a Gestão de Pessoas.
Celebrar e coordenar acordos e convênios com entidades externas especializadas nas �

áreas de Educação, Gestão do Conhecimento, Avaliação do Clima Organizacional, 
Carreira e Remuneração.
Coordenar e integrar as ações das regionais nas atividades de Educação, Clima �

Organizacional, Carreira e Remuneração.
Orientar e coordenar a atuação das Divisões em relação às demandas gerenciais de �

suporte ao processo de Gestão de Pessoas para a prestação de serviços visando ao 
desenvolvimento organizacional.
Desenvolver estudos para subsidiar decisões empresariais nas diversas ações afetas à �

Educação, Gestão do Clima e Cultura Organizacional, Carreira e Remuneração.
Promover a integração entre as diversas atividades da sua área de atuação.�

Articular-se de forma a prover a área de sistema informatizado, atendendo às �

necessidades de informações gerenciais. 
Normatizar procedimentos relativos à sua área de atuação.  �

Manter interações com a holding, alinhando as práticas adotadas.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DDH

Divisão de Carreira e Remuneração
DACR

Divisão de Educação Corporativa
DAEC
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 DA  SRH  DDH  DACR   

Órgão: DIVISÃO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - DACR

 Funções Básicas:
 

Participar da concepção, atualizar e implementar o Plano de Carreira e Remuneração �

do Sistema Eletrobrás e suas políticas de gerenciamento.
Coordenar o levantamento e manter atualizadas as competências específicas relativas �

aos processos operacionais da CHESF.
Monitorar os processos de planejamento empresarial, de estruturação e �

reestruturação organizacional, com vistas à atualização do Plano de Carreira e 
Remuneração.
Planejar, coordenar a execução e avaliar a realização do Sistema de Gestão do �

Desempenho, com base em competências e resultados.
Planejar, coordenar e avaliar a execução de pesquisas para monitorar o Clima e �

Cultura Organizacional, assim como, participar de estudos salariais realizados pela 
holding ou por outras empresas do mercado de trabalho.
Subsidiar negociações sindicais, desenvolvendo estudos para a adequação da política �

salarial da Companhia, em consonância com as diretrizes empresariais e da holding.
Orientar e coordenar a atuação das regionais nas atividades afetas a Carreira, �

Remuneração, Gestão do Desempenho, do Clima e Cultura Organizacional.
Manter intercâmbio com instituições públicas e privadas ligadas a Carreira, �

Remuneração, Gestão do Desempenho e monitoramento do Clima e Cultura 
Organizacional.
Assessorar tecnicamente o corpo gerencial da Companhia em assuntos afetos à �

Carreira, Remuneração, Gestão do Desempenho, do Clima e Cultura Organizacional.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  SRH  DDH  DAEC   

Órgão: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA - DAEC

 Funções Básicas:
 

Planejar, acompanhar a execução e avaliar os programas e ações educacionais �

relativos às competências de gestão necessárias à Companhia, em consonância com 
as diretrizes empresariais e da Universidade do Sistema Eletrobrás - UNISE.
Assessorar no planejamento, execução e avaliação dos programas e ações �

educacionais destinados a desenvolver competências específicas, vinculadas aos 
processos empresariais.
Planejar, executar e avaliar os programas de ambientação da CHESF, incorporando os �

aspectos de cultura, valores e estratégias do Sistema Eletrobrás.
Prestar assessoramento aos gestores na construção do Plano de Desenvolvimento �

Individual do empregado.
Firmar e manter parcerias internas e externas, viabilizando as melhores soluções �

educacionais para desenvolvimento das competências profissionais, bem como, para a 
Gestão do Conhecimento demandado pela Companhia.
Atuar em parceria com a UNISE na execução, acompanhamento e avaliação dos �

programas oferecidos por esta Universidade. 
Orientar e coordenar a atuação das regionais, nas atividades afetas à Educação e �

Gestão do Conhecimento.
Administrar o Centro de Desenvolvimento do Ser Humano – CDSH.�

Administrar e manter atualizado o acervo técnico da Biblioteca.�

Propor e prestar assessoramento para a implementação de políticas e práticas de �

Gestão do Conhecimento da CHESF, com ênfase no compartilhamento e retenção dos 
conhecimentos estratégicos da Companhia. 
Assessorar tecnicamente o corpo gerencial da Companhia em assuntos afetos à �

educação corporativa.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  SRH  DSS    

Órgão: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO – DSS

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e atividades relativas às áreas de �

Saúde Ocupacional e Assistencial, Qualidade de Vida e Engenharia de Segurança do 
Trabalho, em consonância com as diretrizes empresariais e da holding. 
Disponibilizar informações gerenciais, pertinentes à sua área de atuação que �

contribuam para a Gestão de Pessoas.
Celebrar e coordenar acordos e convênios com entidades externas especializadas na �

área de Administração de Pessoal, maximizando as oportunidades de intercâmbio.
Coordenar e integrar as ações das regionais, nas diversas atividades afetas aos órgãos �

de saúde, qualidade de vida, segurança do trabalho, e assistência social.
Orientar e coordenar a atuação das Divisões em relação às demandas gerenciais de �

suporte ao processo de Gestão de Pessoas para a prestação de serviços visando ao 
desenvolvimento organizacional.
Promover a integração entre as diversas atividades de sua área de atuação.�

Articular-se de forma a prover a área de sistema informatizado, atendendo às �

necessidades de informações gerenciais.
Normatizar procedimentos relativos à sua área de atuação.  �

Manter interações com a holding, alinhando as práticas adotadas.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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
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 DA  SRH  DSS  DABT   

Órgão: DIVISÃO DE SAÚDE E BEM-ESTAR NO TRABALHO – DABT

 Funções Básicas:
 

Programar e coordenar as ações de promoção e assistência à saúde dos empregados e �

melhoria da Qualidade de Vida no trabalho.
Executar as ações de saúde e assistência psicossocial dos empregados e dependentes �

na Sede e na Gerência de Operação Leste – GRL.
Propor, coordenar e executar estudos e pesquisas referentes à Qualidade de Vida dos �

empregados e aos fatores que interferem no desempenho e no seu bem-estar no 
trabalho.
Propor políticas para o Plano de Assistência Patronal - PAP, avaliar e propor medidas �

corretivas para os serviços prestados pelos ambulatórios médicos da Companhia.
Avaliar o desempenho global e setorial da Companhia, no tocante às ações de Saúde e �

Qualidade de Vida, propondo medidas preventivas ou corretivas.
Orientar e coordenar a atuação das regionais, nas atividades afetas à saúde e �

bem-estar no trabalho.
Manter intercâmbio com as instituições públicas e privadas, ligadas às áreas de �

Saúde, Assistência Social e Qualidade de Vida no trabalho. 
Assessorar tecnicamente o corpo gerencial da CHESF em assuntos afetos à Saúde e �

Qualidade de Vida. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  SRH  DSS  DAST   

Órgão: DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – DAST

 Funções Básicas:
 

Programar e coordenar as atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho no �

âmbito da Companhia.
Executar as atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho no âmbito da Sede e �

da Gerência Regional de Operação Leste – GRL.
Orientar e coordenar a atuação das regionais, nas atividades afetas à Engenharia de �

Segurança do Trabalho.
Avaliar o desempenho global e setorial da Companhia no tocante às ações de �

Engenharia de Segurança do Trabalho, propondo medidas preventivas ou corretivas.
Vistoriar os procedimentos de Engenharia de Segurança do Trabalho junto às equipes �

da Companhia e de empresas prestadoras de serviços. 
Atuar na identificação e análise de acidentes de trabalho no âmbito da Companhia, �

propondo medidas preventivas e corretivas.
Manter intercâmbio com entidades ligadas às áreas de Engenharia de Segurança e �

Medicina do Trabalho. 
Assessorar tecnicamente o corpo gerencial da CHESF em assuntos afetos à engenharia �

de segurança do trabalho.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  STI     

Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI

 Funções Básicas:
 

Propor políticas e diretrizes, definir procedimentos e implementar as atividades �

relacionadas à tecnologia da informação, à gestão por processos e ao suporte 
organizacional, para aplicação no âmbito da Companhia.
Coordenar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas à tecnologia da �

informação, à gestão por processos e ao suporte organizacional na Companhia.
Planejar e avaliar conformidade das ações de tecnologia da informação, gestão por �

processos e suporte organizacional, no âmbito da Companhia.
Planejar, coordenar e avaliar planos e programas relativos aos domínios e processos �

de TI e de suporte organizacional, bem como atuar diretamente nos processos 
referentes aos domínios de governança de TI, além dos processos de consultoria 
especializada e suporte à gestão, gerenciamento de projetos de TI e suporte às 
contratações de TI.
Assegurar o desdobramento e implantação na Companhia da Política Integrada de �

Tecnologia da Informação, Automação e Telecomunicação do Sistema Eletrobrás, no 
que se refere à prestação de serviços de automação dos processos empresariais e de 
apoio às decisões táticas e estratégicas empresariais, bem como da Política Integrada 
de Gestão por Processos do Sistema Eletrobrás.
Representar a CHESF, por delegação, junto a entidades externas, em assuntos �

relacionados com gestão por processos, organização e tecnologia da informação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
STI

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E REDES
DIR

Divisão de Projeto de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação
DAPS

Divisão de Suporte Operacional de Infraestrutura de TI e Redes
DASR

DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE DE TI E GESTÃO POR 
PROCESSOS DRP



Divisão de Gestão por Processos
DAGP

Divisão de Gestão de Recursos de TI da Camada Cliente
DAGR

Divisão de Gestão de Relacionamento com o Cliente de Ti
DARC

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DSI

Divisão de Manutenção de Sistemas de Informação
DAMS

Divisão de Projeto e Implantação de Sistemas de Informação
DASI
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 DA  STI  DIR    

Órgão: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E REDES - DIR

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e atividades relativas aos processos �

integrantes dos domínios de segurança da informação e gerenciamento da 
infraestrutura tecnológica, além dos processos de gerenciamento de incidentes e 
problemas.
Disponibilizar informações gerenciais, pertinentes à sua área de atuação que �

contribuam para a gestão da informação e do conhecimento.
Atuar junto às entidades externas especializadas em infraestrutura tecnológica e �

segurança da informação.
Orientar e apoiar as ações das regionais, nas diversas atividades afetas aos domínios �

de segurança da informação e gerenciamento da infraestrutura tecnológica e dos 
processos de gerenciamento de incidentes e problemas. 
Desenvolver estudos para subsidiar decisões empresariais nas diversas ações afetas à �

segurança da informação e ao gerenciamento da infraestrutura tecnológica, de 
incidentes e de problemas.
Promover a integração entre as diversas atividades de sua área de atuação e dessas �

com os demais segmentos de TI, tendo por base os processos definidos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E REDES
DIR

Divisão de Projeto de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação
DAPS

Divisão de Suporte Operacional de Infraestrutura de TI e Redes
DASR
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 DA  STI  DIR  DAPS   

Órgão: DIVISÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TI E SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - DAPS

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento da tecnologia em redes locais e servidores não dedicados a �

automação industrial e instalações operacionais, e coordenar a sua execução.
Planejar e implementar soluções de conectividade, interoperabilidade, gerenciamento �

e administração em infraestrutura computacional corporativa e segurança da 
informação.
Planejar, executar e supervisionar o estudo, a análise e a viabilidade econômica de �

novas tecnologias de sua área de atuação, para aplicação na Companhia.
Planejar, participar e gerenciar os processos de integração das fases pré-operacional e �

operacional em infraestrutura tecnológica que envolvam servidores corporativos e 
tecnologia de redes locais voltadas para aplicações não dedicadas à automação 
industrial.
Prestar serviço de consultoria relativo ao planejamento, projetos, especificação, �

desenvolvimento e implantação de tecnologia da informação, em sua área de atuação.
Prospectar, planejar, especificar e implantar softwares específicos relacionados à sua �

área de atuação.
Oferecer os subsídios necessários à manutenção da política de segurança da �

informação e de continuidade dos serviços de TI.
Compatibilizar os requisitos relacionados com a conectividade e interoperabilidade das �

redes locais com a Rede de Longa Distância (Rede "WAN") junto ao Departamento de 
Telecomunicações – DTL.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  STI  DIR  DASR   

Órgão: DIVISÃO DE SUPORTE OPERACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TI E 
REDES – DASR

 Funções Básicas:
 

Coordenar as atividades de administração das redes locais, de seus serviços, de �

servidores descentralizados não dedicados à automação industrial, e de acesso de 
usuários ao ambiente computacional.
Compatibilizar os procedimentos relacionados com a performance, conectividade e �

interoperabilidade das redes locais com a Rede de Longa Distância (Rede "WAN") 
junto ao Departamento de Telecomunicações - DTL. 
Atuar como suporte de 2º nível para o Departamento de Relacionamento com o �

Cliente de TI e Gestão por Processos - DRP, nos casos de ocorrências que impactem 
no funcionamento da infraestrutura tecnológica, interagindo com o DTL, para assuntos 
que envolvam a Rede de Longa Distância (Rede "WAN"), incluindo os acessos 
remotos.
Implementar e administrar as ações decorrentes das políticas de segurança e de �

continuidade dos serviços de TI, garantir o desempenho e confiabilidade do ambiente 
computacional, bem como estabelecer as condições de suporte ao atendimento das 
contingências dos recursos computacionais e redes locais, não dedicados à automação 
industrial.
Avaliar e implantar sistemas de gerenciamento de bancos de dados corporativos.�

Gerenciar, manter e dar suporte técnico em banco de dados corporativos na �

Companhia.
Avaliar o impacto e homologar os Sistemas de Tecnologia de Informação - TI que �

vierem a ser incorporados à plataforma computacional de âmbito corporativo da 
Companhia.
Prospectar, planejar, especificar e implantar softwares específicos relacionados à sua �

área de atuação.
Operacionalizar os processos de gerenciamento de incidentes e problemas, �

interagindo com as unidades organizacionais, quando necessárias. 

 Estrutura:
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 DA  STI  DRP    

Órgão: DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE DE TI E 
GESTÃO POR PROCESSOS - DRP

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e atividades relativos à gestão por �

processos, suporte organizacional, gerenciamento de recursos descentralizados e 
relacionamento com o cliente.
Disponibilizar informações gerenciais, pertinentes à sua área de atuação que �

contribuam para a gestão da informação e do conhecimento.
Atuar junto às entidades externas especializadas em gestão por processos, suporte �

organizacional, relacionamento com o cliente de TI e gestão de recursos de TI da 
camada cliente.
Coordenar as ações das regionais, nas diversas atividades afetas aos processos de TI. �

Orientar tecnicamente as demais unidades organizacionais quanto às questões afetas �

aos processos de gestão por processos, suporte organizacional, relacionamento com o 
cliente de TI e gestão de recursos de TI da camada cliente. 
Desenvolver estudos para subsidiar decisões empresariais relativas à gestão por �

processos, suporte organizacional, relacionamento com o cliente de TI e gestão de 
recursos de TI da camada cliente.
Promover a integração entre as diversas atividades de sua área de atuação e dessas �

com os demais segmentos de TI, tendo por base os processos definidos.
Administrar a aquisição de materiais, equipamentos e serviços de TI, através de �

Fundo Fixo de Caixa - FFCX.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE DE TI E GESTÃO POR 
PROCESSOS DRP

Divisão de Gestão por Processos
DAGP

Divisão de Gestão de Recursos de TI da Camada Cliente
DAGR

Divisão de Gestão de Relacionamento com o Cliente de Ti
DARC

   

 Documento de Referência:
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 DA  STI  DRP  DAGP   

Órgão: DIVISÃO DE GESTÃO POR PROCESSOS – DAGP

 Funções Básicas:
 

Dar suporte a gestão por processos no âmbito da Companhia, disponibilizando �

metodologias próprias para mapeamento de macroprocessos, avaliação do estágio de 
maturidade dos processos e avaliação de sua criticidade, bem como acompanhamento 
a execução das ações para elevação da maturidade dos processos.
Analisar e propor, sempre que necessário, ajustes na estrutura organizacional em �

adequação à estrutura de processos da Companhia. 
Promover o suporte organizacional em todas as áreas da Companhia, através de �

análises técnico-administrativas, diagnósticos e recomendações de soluções em 
otimização/padronização de processos e modelos organizacionais. 
Prestar consultoria em gestão por processos e suporte organizacional às unidades de �

negócio da Companhia.
Atuar na implantação na Companhia da Política Integrada de Gestão por Processos do �

Sistema Eletrobrás.
Conceber e implantar modelos e fluxos (workflow) de gestão documental na �

Companhia.
Gerir o acervo normativo e os formulários utilizados na Companhia.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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 DA  STI  DRP  DAGR   

Órgão: DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS DE TI DA CAMADA CLIENTE - DAGR

 Funções Básicas:
 

Definir padrões, especificar, adquirir, instalar e avaliar o desempenho dos recursos �

computacionais da camada cliente das redes locais, não dedicadas à automação 
industrial.
Prestar atendimento, em serviços de suporte e manutenção dos recursos �

computacionais da camada cliente e gerenciar as informações sobre disponibilidade e 
utilização do parque computacional.
Gerenciar os processos de especificação, distribuição, administração e manutenção �

dos recursos de TI da camada cliente.
Testar e homologar softwares de uso específico dos clientes de TI.�

Gerenciar os softwares especializados de uso compartilhado por grupos específicos da �

Companhia. 
Gerenciar a operação e manutenção dos recursos computacionais de aplicação �

corporativa, não dedicados à automação industrial.
Prospectar, planejar, especificar e implantar softwares específicos relacionados à sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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 DA  STI  DRP  DARC   

Órgão: DIVISÃO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE DE TI - 
DARC

 Funções Básicas:
 

Planejar, definir e implantar métricas, procedimentos e padrões para o processo de �

atendimento ao cliente de TI.
Articular com as áreas de TI e de negócio visando ao atendimento adequado às �

demandas dos clientes de TI.
Prospectar soluções tecnológicas e dar consultoria aos clientes para atendimento a �

demandas, bem como propor a utilização de tecnologias e ferramentas que 
proporcionem melhoria nos resultados dos processos de negócio.
Executar avaliação de conformidade de qualidade de atendimento referente aos �

serviços de TI, realizar a pesquisa de satisfação com os clientes de TI e propor ações 
de melhoria.
Gerenciar o relacionamento com os clientes de TI.�

Promover a comunicação com os clientes de TI relativa às atividades de rotina, bem �

como à implantação de novas soluções.
Dar suporte aos processos de capacitação em tecnologia da informação.�

Executar o atendimento de 1º nível aos clientes de TI da Companhia, compreendendo �

o registro, a análise preliminar e solução ou direcionamento para as equipes de 2º 
nível.
Gerenciar o processo de atendimento ao cliente de TI, com vistas a otimizar seus �

resultados.
Gerar e manter a base de conhecimento dos esquemas de serviço das equipes de TI.�

Operacionalizar o acesso dos usuários ao ambiente computacional.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  STI  DSI    

Órgão: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE  INFORMAÇÃO - DSI

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento da tecnologia em sistemas de informação e coordenar a sua �

execução.
Especificar, projetar, desenvolver, implantar, manter e dar suporte  em sistemas de �

informação.
Planejar, executar e supervisionar o estudo, a análise e a viabilidade econômica de �

novas tecnologias de sua área de atuação, para aplicação na Companhia.
Viabilizar a implantação de aplicações para Internet/intranet e outras associadas à �

tecnologia da informação.
Coordenar e promover a migração de Sistemas de Informação para novas �

plataformas tecnológicas não dedicadas à automação industrial .
Apoiar as áreas da Companhia na contratação de serviços de Desenvolvimento e �

Manutenção de Sistemas.
Garantir a utilização da metodologia única para desenvolvimento e manutenção de �

software que preserve os requisitos da Empresa na utilização de sua plataforma 
computacional e de redes.
Definir a plataforma de desenvolvimento de novos sistemas.�

Gerenciar, manter e dar suporte técnico em Administração de Dados no âmbito da �

Companhia.
Pesquisar, avaliar e implementar modelos e ferramentas de Administração de Dados.�

Planejar, analisar, definir e coordenar as ações relativas às ferramentas de suporte à �

Gestão Eletrônica de Documentos na Companhia.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DSI

Divisão de Manutenção de Sistemas de Informação
DAMS

Divisão de Projeto e Implantação de Sistemas de Informação
DASI
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 DA  STI  DSI  DAMS   

Órgão: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - DAMS

 Funções Básicas:
 

Especificar, projetar e implantar a manutenção de sistemas de informação.�

Operacionalizar e manter o processo de gerenciamento de mudanças e controle de �

versões de sistemas de informação em produção.
Garantir a utilização da metodologia única para manutenção de sistemas, de forma a �

preservar a arquitetura computacional existente e garantir a aderência dos sistemas 
aos requisitos dos processos empresariais.
Gerenciar, manter e dar suporte técnico em administração de dados no âmbito da �

Companhia.
Pesquisar, avaliar e implementar ferramentas de administração de dados.�

Planejar, analisar, definir e coordenar as ações relativas à manutenção de ferramentas �

de suporte à gestão eletrônica de documentos da Companhia.
Prospectar, planejar, especificar e implantar softwares específicos relacionados à sua �

área de atuação.
Gerenciar o acesso a sistemas de informação corporativos.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DA  STI  DSI  DASI   

Órgão: DIVISÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
– DASI

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento da arquitetura de sistemas de informação e coordenar a sua �

execução.
Especificar, projetar, desenvolver e implantar sistemas de informação.�

Planejar, executar e supervisionar o estudo, a análise e a viabilidade econômica de �

novas tecnologias de sua área de atuação, para aplicação na Companhia.
Viabilizar a implantação de aplicações para Internet/Intranet.�

Coordenar e promover a migração de sistemas de informação para novas plataformas �

tecnológicas não dedicadas à automação industrial.
Definir padrões, plataformas, metodologias e métodos para desenvolvimento de novos �

sistemas de informação.
Garantir a utilização da metodologia própria para automatização de processos de �

negócio, a partir da modelagem desses processos, de forma a preservar a arquitetura 
computacional existente e garantir a aderência dos sistemas aos requisitos dos 
processos empresariais.
Pesquisar, avaliar e implementar modelos de administração de dados.�

Planejar, analisar, definir e coordenar as ações relativas ao desenvolvimento e �

aquisição de ferramentas de suporte à gestão eletrônica de documentos da 
Companhia.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DE      

Órgão: DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - DE

 Funções Básicas:
 

Responsável pela direção das atividades de engenharia do sistema eletroenergético, �

suprimento de bens e serviços, construção de barragens, usinas, subestações e 
linhas de transmissão, implantação de reservatórios, bem como pela instalação de 
equipamentos componentes do Sistema Eletroenergético da Companhia.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
DE

COORDENADORIA ESPECIAL DO EMPREENDIMENTO ITAPARICA (3)
CEI

Divisão Executiva do Sistema Itaparica 
DESI

Serviço de Apoio Social de Itaparica 
SESI

Serviço de Apoio Técnico de Itaparica
SETI

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO 
SPE



DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
DCG

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO 
DES

Divisão de Estudos e Tecnologia de Alta Tensão 
DEAT

Divisão de Estudos de Empreendimentos de Transmissão 
DEET

Divisão de Estudos e Planejamento de Expansão de Transmissão 
DEPT

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
DMA

Divisão de Meio Ambiente de Apoio à Gestão 
DEAG

Divisão de Meio Ambiente de Geração 
DEMG

Divisão de Meio Ambiente de Transmissão 
DEMT

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE GERAÇÃO 
SPG

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE GERAÇÃO 
DEG

Divisão de Engenharia Civil de Geração 
DECG

Divisão de Engenharia Eletromecânica de Geração 
DEEM

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS DE 
GERAÇÃO DTG

Divisão de Eficiência Energética e Desenvolvimento Tecnológico 
DEED

Divisão de Projetos de Fontes Alternativas de Geração 
DEFA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE TRANSMISSÃO 
SPT

DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 
DLT

Divisão de Apoio Técnico de Projetos e Construção de Linhas de Transmissão 
DEAL

Divisão de Construção de Linhas de Transmissão
DECL

Divisão de Projeto de Linhas de Transmissão 
DEPL

(3) Ao nível de Superintendência
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  CEI     

Órgão: COORDENADORIA ESPECIAL DO EMPREENDIMENTO ITAPARICA - CEI

 Funções Básicas:
 

Orientar e coordenar as ações estratégicas e articular-se, interna e externamente, com �

os órgãos e entidades envolvidos no interesse do Empreendimento.
Coordenar as atividades do Empreendimento relacionadas com as questões sociais, �

urbanas, de emancipação agrícola e técnicas de engenharia.
Executar as atividades de natureza organizacional, informacional e político-institucional �

do Empreendimento.
Controlar, acompanhar e avaliar as ações e resultados do Empreendimento.�

Administrar contratos e convênios com entidades governamentais.�

Prestar informações sobre o Empreendimento.�

Analisar e executar  projetos executivos do Empreendimento.�

Prover os recursos necessários à realização do Empreendimento.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

COORDENADORIA ESPECIAL DO EMPREENDIMENTO ITAPARICA (3)
CEI

Divisão Executiva do Sistema Itaparica 
DESI

Serviço de Apoio Social de Itaparica 
SESI

Serviço de Apoio Técnico de Itaparica
SETI

(3) Ao nível de Superintendência
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 DE  CEI   DESI   

Órgão: DIVISÃO EXECUTIVA DO SISTEMA ITAPARICA - DESI

 Funções Básicas:
 

Gerenciar as ações executivas, de campo, do Empreendimento relacionadas com as �

questões sociais de emancipação e fiscalização de obras.
Coordenar e controlar as ações desenvolvidas pelos Serviços a ela subordinados, �

assim como prover os mesmos de meios de comunicação e transportes necessários 
para o desenvolvimento das atividades de campo.
Executar as atividades do Empreendimento relacionadas com as diretrizes emanadas �

da CEI, no tocante às ações locais, na área de influência do Empreendimento 
Itaparica.
Executar as atividades de natureza organizacional, informacional e �

político-institucional na área de influência do Empreendimento Itaparica .
Controlar, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas pelo Serviço de Apoio Social �

de Itaparica- SESI e Serviço de Apoio Técnico de Itaparica - SETI, na área de 
influência do Empreendimento Itaparica.
Administrar os contratos de fornecimento e prestação de serviços, assim como os �

convênios com entidades públicas, na área de influência do Empreendimento 
Itaparica.
Prestar informações à CEI e ao público externo, sobre as ações realizadas pelo SESI e �

SETI, na área de influência do Empreendimento Itaparica.
Monitorar a implementação dos projetos executivos do Empreendimento.�

Elaborar as propostas orçamentárias anuais referentes às obras e serviços a serem �

administradas pelo SESI e SETI, na área de influência do Empreendimento Itaparica.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Executiva do Sistema Itaparica 
DESI

Serviço de Apoio Social de Itaparica 
SESI

Serviço de Apoio Técnico de Itaparica
SETI
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 DE  CEI   DESI   SESI

Órgão: SERVIÇO DE APOIO SOCIAL DE ITAPARICA - SESI

 Funções Básicas:
 

 
 Conduzir as ações executivas, de campo, do Empreendimento, relacionadas com  as �

questões de controle social
     e de manutenção dos registros cadastrais das famílias reassentadas. 

 Gerenciar o pagamento da Verba  de  Manutenção Temporária - VMT e Provisão �

Temporária de Subsistência - PTS.
 Apoiar a DESI na administração dos contratos de prestação de serviços.�

 Coordenar, administrar e manter atualizado o cadastro dos reassentados.�

 Prestar informações à DESI e ao público externo,  sobre  questões sociais, VMT e �

PTS do Empreendimento.
 Monitorar as ações de emancipação do Empreendimento.              �

                                    

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DE  CEI   DESI   SETI

Órgão: SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO DE ITAPARICA - SETI 

 Funções Básicas:
 

              
 

Atuar na fiscalização das obras e serviços de engenharia do Empreendimento, �

relacionadas  com  a implantação
    de perímetros novos e com pendências da construção da infra-estrutura de irrigação 
dos perímetros  em opera-
    ção.  

Coordenar e orientar os serviços topográficos e de cadastro de propriedades.�

Administrar os contratos de serviços para execução de obras, de fiscalização e �

comissionamento.
Monitorar as ações de operação e manutenção dos sistemas de irrigação.�

Prestar informações à DESI e ao  público externo, sobre  questões relacionadas com �

as obras de engenharia e operação dos perímetros irrigados.
                      

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA 
TRANSMISSÃO - SPE

 Funções Básicas:
 

Promover, coordenar e integrar o processo de estudos da expansão da transmissão da �

Companhia.
Instrumentalizar o processo decisório empresarial de definição dos planos de expansão �

da transmissão.
Articular com a Superintendência de Planejamento Econômico-Financeiro- SPF a �

definição dos Programas e Orçamentos de Investimentos, no que se refere às obras de 
transmissão.
Coordenar e integrar as ações de capacitação e desenvolvimento tecnológico indicados �

pelos requisitos da expansão da transmissão da CHESF.
Coordenar as ações do sistema organizacional de Meio 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 CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
DCG

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO 
DES

Divisão de Estudos e Tecnologia de Alta Tensão 
DEAT

Divisão de Estudos de Empreendimentos de Transmissão 
DEET

Divisão de Estudos e Planejamento de Expansão de Transmissão 
DEPT

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
DMA

Divisão de Meio Ambiente de Apoio à Gestão 
DEAG

Divisão de Meio Ambiente de Geração 
DEMG

Divisão de Meio Ambiente de Transmissão 



DEMT
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 DE  SPE  DCG    

Órgão: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO - DCG

 Funções Básicas:
 

Definir e manter atualizadas as diretrizes cartográficas da Chesf.�

Gerenciar a base cartográfica e todos os objetos e dados referentes ao Banco de Dados �

Geográfico Corporativo da Chesf.
Elaborar produtos cartográficos necessários ao desenvolvimento das atividades da �

Chesf.
Coordenar o processo de Gestão das Informações Geográficas da Chesf.�

Estudar novas tecnologias de Geoprocessamento.�

Gerenciar as ações para manter atualizada a base de dados geográficos e seus �

atributos.
Coordenar a especificação de serviços de aquisição e de coleta de dados �

georreferenciados.
Normatizar todos os processos envolvidos na gestão das Informações Geográficas da �

Chesf.
Definir e elaborar as políticas e estratégias relacionadas ao SIG Corporativo da Chesf.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DE  SPE  DES    

Órgão: DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO - DES

 Funções Básicas:
 

Dimensionar a expansão do sistema de transmissão e de seus componentes.�

Definir as características básicas dos equipamentos do sistema de transmissão.�

Participar dos estudos para elaboração do plano de expansão do sistema de �

transmissão da região Nordeste.
Estudar novas tecnologias de transmissão.�

Fornecer insumos para elaboração dos instrumentos orçamentários e de captação de �

recursos financeiros para a expansão do sistema de transmissão.
Fornecer requisitos do sistema de transmissão para os projetos de novas instalações �

e de ampliações do sistema.
Elaborar o Plano de Obras de transmissão da Chesf.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO 
DES

Divisão de Estudos e Tecnologia de Alta Tensão 
DEAT

Divisão de Estudos de Empreendimentos de Transmissão 
DEET

Divisão de Estudos e Planejamento de Expansão de Transmissão 
DEPT
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 DE  SPE  DES  DEAT   

Órgão: DIVISÃO DE ESTUDOS E TECNOLOGIA DE ALTA TENSÃO - DEAT

 Funções Básicas:
 

Definir as características básicas dos equipamentos de transmissão e geração a serem �

utilizados na expansão do sistema, visando compatibilizá-las com os requisitos do 
sistema.
Analisar o dimensionamento e superação dos equipamentos de usinas, subestações e �

linhas de transmissão, no horizonte de planejamento da expansão,  como subsídio a 
elaboração do Plano de Obras de Transmissão da CHESF.
Definir, acompanhar e analisar os testes em laboratórios, relativos a linhas e �

equipamentos dos sistemas de transmissão, bem como acompanhar testes especiais 
de campo.
Acompanhar o desenvolvimento da tecnologia de ponta e da evolução das normas �

nacionais e internacionais, nas áreas de linhas e equipamentos para sistemas de 
transmissão.
Acompanhar e participar, em comum acordo com a operação, de eventuais testes de �

comissionamento de novos equipamentos e instalações, visando verificar a 
compatibilização do seu desempenho em relação ao planejado.
Analisar a compatibilidade eletromagnética do sistema elétrico, no horizonte de �

planejamento da expansão, com os sistemas de controle, instalação de terceiros e 
meio ambiente.
Elaborar estudos visando a aplicação de novas tecnologias no sistema de transmissão �

e subtransmissão da CHESF.
Desenvolver modelos de equipamentos e componentes do sistema de transmissão �

para estudos de transitórios eletromagnéticos, no horizonte de planejamento da 
expansão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Centro

 DE  SPE  DES  DEET   

Órgão: DIVISÃO DE ESTUDOS DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO - 
DEET

 Funções Básicas:
 

Elaborar o Programa de Obras de transmissão da CHESF.�

Subsidiar a obtenção de autorizações de empreendimentos de transmissão da CHESF.�

Elaborar estudos de planejamento da expansão para definição de novas conexões nas �

instalações da CHESF.
Interagir com as distribuidoras,novos agentes e acessantes, na elaboração de �

estudos de engenharia para análise e definição das características elétricas dos 
equipamentos de conexão nas instalações da CHESF, no horizonte de planejamento 
da expansão.
Subsidiar e acompanhar a elaboração dos instrumentos e tetos orçamentários, planos �

de financiamentos, suprimento, projeto e construção de subestações.
Desenvolver estudos de planejamento da expansão necessários à priorização de �

obras de transmissão da CHESF. 
Elaborar estudos de planejamento da expansão para dimensionamento e análise da �

superação dos equipamentos das conexões de novos acessantes às instalações da 
CHESF.

 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Órgão: DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE EXPANSÃO DE 
TRANSMISSÃO - DEPT 

 Funções Básicas:
 

Participar dos estudos de planejamento da expansão do sistema de transmissão da �

região Nordeste.
Desenvolver estudos de planejamento da expansão necessários à integração de novas �

fontes de energia ao sistema de transmissão.
Elaborar estudos de planejamento da expansão visando fornecer os requisitos de �

sistema para projetos de novas instalações de transmissão e de sistemas de controle.
Elaborar estudos de viabilidade técnico-econômica de novos empreendimentos de �

transmissão.
Elaborar estudos específicos de planejamento da expansão, visando a aplicação de �

novas tecnologias no sistema de transmissão da CHESF.
Elaborar estudos de planejamento integrado dos sistemas de transmissão e  �

subtransmissão, visando definir a expansão do sistema e subsidiar o Plano de Obras 
de Transmissão da CHESF.
Desenvolver novas metodologias, ferramentas e definir critérios  para o planejamento �

da expansão do sistema de transmissão.
Desenvolver estudos para avaliação do impacto das solicitações de  acesso na �

expansão do sistema de transmissão.
Elaborar estudos de previsão de mercado, por centro de carga, nos horizontes de �

curto, médio e longo prazos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - DMA

 Funções Básicas:
 

Gerenciar as atividades de Gestão Ambiental no âmbito da Chesf, em conformidade �

com sua Política Ambiental.
Coordenar o Sistema de Gestão Ambiental – SGA nas instalações da Chesf.�

Gerenciar as ações de Planejamento Ambiental voltadas para empreendimentos de �

geração e transmissão.
Gerenciar as ações para obter, renovar e regularizar as Licenças Ambientais.�

Gerenciar as Ações Ambientais definidas nos programas e nas condicionantes das �

Licenças Ambientais.
Acompanhar, sob os aspectos socioambientais, as comunidades atingidas pelos �

empreendimentos.
Acompanhar a legislação ambiental vigente, participar de suas adequações, �

estabelecer critérios e normativos internos à Chesf e manter atualizado o banco de 
dados da legislação ambiental.
Elaborar e implantar Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social .�

Participar de fóruns e de ações socioambientais voltadas para o gerenciamento de �

Bacias Hidrográficas de interesse da Chesf.
Gerenciar as ações de Compensação Ambiental. �

Normatizar e monitorar ações voltadas para atendimento às exigências ambientais �

para o manejo de resíduos sólidos, produtos perigosos e para emissões atmosféricas e 
efluentes líquidos.
Gerenciar o passivo ambiental da Chesf. �

Coordenar a implantação e o monitoramento dos Programas de Gerenciamento de �

Risco Ambiental. 
Planejar e coordenar auditorias ambientais. �

Coordenar a Comissão de Manejo de Produtos Perigosos da Chesf. �

Participar em outros fóruns institucionais de questões ambientais. �

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
DMA

Divisão de Meio Ambiente de Apoio à Gestão 
DEAG

Divisão de Meio Ambiente de Geração 
DEMG

Divisão de Meio Ambiente de Transmissão 
DEMT
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Órgão: DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE DE APOIO À GESTÃO – DEAG

 Funções Básicas:
 

                     
                            

Apoiar as atividades de Gestão Ambiental no âmbito da Chesf.�

Apoiar as ações do Planejamento Ambiental, voltadas para a expansão do sistema �

de geração e transmissão.
  Apoiar o gerenciamento do processo de Licenciamento Ambiental referente aos �

empreendimentos de  geração,
    transmissão e demais processos ambientais.

Gerenciar a atualização e manutenção do Sistema de Demandas Ambientais – �

SDA.
Programar e executar auditorias ambientais periódicas nos empreendimentos do �

sistema Chesf.
  Coordenar o processo de emissão e atualização de critérios e normativos internos �

necessários  à  Gestão
    Ambiental.

Acompanhar a legislação ambiental vigente,  participar  do  processo  para  suas  �

adequações, e  manter 
     atualizado banco de dados referente à Legislação Ambiental.
  Atender às auditorias e questionamentos requeridos pelos  órgãos  controladores, �

Tribunal de Contas  da
    União - TCU, Advogacia-Geral da União - AGU, Controladoria-Geral da União  -  CGU, 
Ministério   Público
    Federal - MPF, e Auditoria Interna - AUD.
  Coordenar o processo de atendimento à Compensação Ambiental.�

  Coordenar o processo de acompanhamento e controle dos custos ambientais.�

  Apoiar o processo de regularização do passivo ambiental da Chesf.�

  Coordenar o  planejamento e acompanhamento orçamentário do Departamento de �

Meio Ambiente - DMA.
  Participar  de  fóruns institucionais  relacionados  às  questões ambientais .�

  Participar  de  fóruns   que   tratem  das  questões  de  gerenciamento  e  �

revitalização  das   bacias 
    hidrográficas de interesse da Chesf.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE DE GERAÇÃO - DEMG

 Funções Básicas:
 

Elaborar, implantar e monitorar os Programas de Gestão Ambiental nos �

empreendimentos de geração. 
Programar e executar auditorias ambientais periódicas nos empreendimentos de �

geração.
Implementar e monitorar o Sistema de Gestão Ambiental - SGA nos empreendimentos �

de geração. 
Participar dos estudos de inventário, de viabilidade e de Avaliação Ambiental �

Estratégica dos empreendimentos de geração.
Coordenar e elaborar estudos ambientais (EIA/RIMA/RAS/PBA/RCA/EA/EVA e outros).�

Obter, renovar e regularizar o licenciamento ambiental dos empreendimentos de �

geração. 
Implementar e monitorar ações para atendimento às condicionantes das Licenças �

Ambientais dos empreendimentos de geração. 
Implantar programas ambientais definidos no PBA, PCA, PMA e outros. �

Acompanhar, sob os aspectos socioambientais, as comunidades atingidas pelos �

empreendimentos de geração.
Apoiar a execução do Programa de Educação Ambiental – PEA e de Comunicação �

Socioambiental nos empreendimentos de geração.
Subsidiar o DMA quanto à legislação ambiental e normativos internos à Chesf �

vigentes, propondo adequações necessárias (Leis, Decretos,Resoluções, Normas etc.). 
Monitorar o nível de ruído nas Usinas de Geração. �

Implantar ações socioambientais para Revitalização de Bacias Hidrográficas de �

interesse da Chesf, em conformidade com as diretrizes do Comitê Interno de Recursos 
Hídricos - CIRH. 
Participar das negociações com órgãos licenciadores, implementar e monitorar ações �

de compensação ambiental. 
Apoiar, implementar e monitorar ações de manejo e descarte de resíduos sólidos e de �

produtos perigosos. 
Apoiar a execução de  auditorias  ambientais externas nos empreendimentos de �

geração. 
Monitorar e atuar na  eliminação  dos  passivos  ambientais  nos empreendimentos de �

geração.
Elaborar os estudos de risco (APP e APR) das usinas hidroelétricas e termoelétricas.�

Apoiar a implantação e o controle do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR e do �

PAE nas usinas. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE DE TRANSMISSÃO - DEMT

 Funções Básicas:
 

Elaborar, implantar e monitorar Programas de Gestão Ambiental nos �

empreendimentos de transmissão.
Apoiar auditorias ambientais periódicas nos empreendimentos de transmissão.�

Implementar e monitorar o Sistema de Gestão Ambiental - SGA nos empreendimentos �

de transmissão. 
Participar da Avaliação Ambiental Estratégica dos empreendimentos de transmissão. �

Elaborar a Caracterização Socioambiental dos empreendimentos de transmissão para �

compor o Projeto. 
Elaborar Estudo Preliminar para definição do traçado de Linhas de Transmissão - LTs e �

localização de Subestações - SEs. 
Definir as ações ambientais para o Projeto Básico das licitações de LTs e SEs.�

Coordenar e elaborar estudos ambientais (Estudo de Impacto Ambiental - EIA, �

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,  - Relatório Ambiental Simplificado - RAS, 
Plano Básico Ambiental - PBA, Relatório de Controle Ambiental - RCA, Estudo de 
Viabilidade Ambiental  - EVA, Estudo Ambiental - EA e outros).
Obter, renovar e regularizar o Licenciamento Ambiental dos empreendimentos de �

transmissão. 
Implementar e monitorar ações para atendimento às condicionantes das Licenças �

Ambientais nos empreendimentos de transmissão. 
Regularizar o Licenciamento Ambiental dos empreendimentos de transmissão com os �

acessantes ao sistema Chesf.
Coordenar o processo de obtenção das Autorizações de Supressão de Vegetação  - �

ASVs para manutenção da faixa de LTs. 
Acompanhar o manejo adequado de produtos perigosos nas instalações do sistema de �

transmissão.
Implantar programas ambientais definidos no Plano Básico Ambiental - PBA, Plano de �

Controle Ambiental - PCA, Programa de Monitoramento Ambiental - PMA e outros.
Monitorar os aspectos socioambientais nas áreas das faixas de servidão. �

Apoiar as ações de monitoramento do nível de ruído nas SEs. �

Acompanhar, sob os aspectos socioambientais, as comunidades atingidas pelos �

empreendimentos de transmissão.
Subsidiar o DMA quanto à legislação ambiental e normativos internos à Chesf �

vigentes, propondo adequações necessárias (Leis, Decretos, Resoluções, Normas etc.).
Estabelecer critérios ambientais para a manutenção dos empreendimentos de �

transmissão em operação e em construção. 
Apoiar a execução do Programa de Educação Ambiental – PEA e de Comunicação �

Socioambiental para os empreendimentos de transmissão.
Apoiar a implementação de ações de compensação ambiental referentes aos �

empreendimentos de transmissão.
Apoiar a implementação e o monitoramento das ações de manejo e descarte de �

resíduos sólidos e de produtos perigosos nas áreas de empreendimentos de 
transmissão. 
Monitorar e atuar na eliminação dos passivos ambientais nos empreendimentos de �

transmissão. 
Elaborar a Avaliação Preliminar de Riscos - APR nas Linhas de Transmissão - LTs e �

Subestações - SEs.
Apoiar a implementação e o monitoramento dos Programas de Gerenciamento de �

Risco - PGR e do Programa de Ação Emergencial - PAE nos empreendimentos de 
transmissão.

 



                               

 Estrutura:
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Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE GERAÇÃO - SPG

 Funções Básicas:
 

Superintender as atividades de estudos de inventário e de viabilidade, de projetos �

básico e executivo, construção civil e montagem eletromecânica das obras e 
instalações da expansão da geração, inclusive de fontes alternativas.
Superintender as atividades de projeto e construção das obras e instalações de �

infraestrutura e apoio para a realização das obras de expansão da geração do 
sistema.
Coordenar a integração das atividades  de projeto e construção das obras e �

instalações da expansão da geração, acampamentos e obras de infraestrutura.
Incentivar  o  desenvolvimento e a  implantação de novos  métodos e tecnologias  �

nas áreas de projeto e construção de geração de energia, inclusive na de fontes 
alternativas.
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 das novas obras e  instalações  de �

geração.
Articular-se com órgãos  oficiais  e parceiros, objetivando a obtenção de concessões �

ou autorizações, junto ao  poder concedente, para a realização de  estudos, projetos 
e empreendimentos destinados a geração de energia elétrica.
Articular-se com organismos oficiais, autoridades, empresas  e outras entidades para �

definição de  providências, visando a  celebração de convênios e contratos de  
interesse dos empreendimentos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE GERAÇÃO 
SPG

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE GERAÇÃO 
DEG

Divisão de Engenharia Civil de Geração 
DECG

Divisão de Engenharia Eletromecânica de Geração 
DEEM

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS DE 
GERAÇÃO DTG

Divisão de Eficiência Energética e Desenvolvimento Tecnológico 
DEED



Divisão de Projetos de Fontes Alternativas de Geração 
DEFA
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Órgão: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE GERAÇÃO - DEG

 Funções Básicas:
 

Gerenciar as atividades para a viabilização e a implantação de empreendimentos de �

geração de energia elétrica.
Desenvolver as  atividades necessárias à obtenção de autorizações, junto ao poder �

concedente, para a realização de estudos e projetos destinados a empreendimentos de 
geração.
Articular-se com as áreas financeiras e de  planejamento da Empresa e com parceiros, �

objetivando a viabilização  de empreendimentos de geração.
Coordenar e  elaborar os  estudos de inventário e de viabilidade, projetos básico e �

executivo, projeto final e memória técnica, relativos a empreendimentos de geração. 
Coordenar a  elaboração de orçamentos  para estudos, projeto, construção, operação e �

administração de obras de geração.
Acompanhar a implantação das obras civis, a fabricação e a montagem dos �

equipamentos e participar, em  conjunto com os órgãos de construção e de operação, 
do seu comissionamento, com o objetivo de assegurar a sua adequação ao projeto. 
Avaliar o processo operacional dos equipamentos, sistemas auxiliares e instalações de �

usinas em operação, visando a segurança, a melhoria e o aperfeiçoamento de projetos.
Coordenar e elaborar estudos e projetos de melhorias, de recapacitação, de �

modernização e participar dos estudos de implantação da automação de equipamentos 
e instalações de usinas em operação.
Dar suporte técnico especializado à área de Operação, elaborar estudos e projetos de �

engenharia e gerenciar a implantação de obras para clientes internos e externos à 
Empresa.
Coordenar a administração de obras e serviços de engenharia de geração.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE GERAÇÃO 
DEG

Divisão de Engenharia Civil de Geração 
DECG

Divisão de Engenharia Eletromecânica de Geração 
DEEM
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Órgão: DIVISÃO DE ENGENHARIA CIVIL DE GERAÇÃO  - DECG

 Funções Básicas:
 

Elaborar estudos e projetos de engenharia civil e arquitetura relacionados às �

instalações de geração da CHESF, nas fases de inventário, viabilidade, projeto básico, 
executivo, final, "como construído", inclusive memória técnica e manuais de operação.
Elaborar Orçamentos, Especificações e Instruções Técnicas para contratação de obras �

e serviços de engenharia civil na área de geração.
Acompanhar a construção das obras civis de geração, prestando assessoria nas �

adaptações de projetos e modificações de métodos construtivos e participando dos 
seus comissionamentos.
Vistoriar e avaliar o desempenho operacional das estruturas civis das instalações de �

geração, visando sua segurança e propondo medidas corretivas quando necessárias.
Dar suporte técnico à operação, elaborando estudos e projetos de engenharia para �

solucionar problemas que afetam as estruturas civis das instalações de geração da 
Empresa, executando ou acompanhando a implantação.
Administrar, fiscalizar e executar obras e serviços de engenharia.�

Acompanhar o "estado da arte" das técnicas de projeto, construção e manutenção de �

obras civis de geração de energia elétrica.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETROMECÂNICA  DE GERAÇÃO - DEEM

 Funções Básicas:
 

Elaborar, nas áreas de engenharia elétrica e mecâni ca, estudos de �

inventário e de viabilidade, projetos básico e exec utivo, projeto "como 
construído", projeto final e memória técnica de ins talações, 
equipamentos e sistemas auxiliares de empreendiment os de geração 
elétrica.
Elaborar, nas áreas de engenharia elétrica e mecâni ca, estudos e �

projetos de melhorias, recapacitação, modernização e automação de 
equipamentos e instalações de usinas em operação.
Realizar estudos de custos, nas áreas de engenharia  elétrica e mecânica, �

relativos a projeto, construção, operação e adminis tração de obras, com 
vistas e subsidiar a análise econõmica e a elaboraç ão de orçamentos para 
empreendimentos de geração.
Participar, analisar e aprovar ensaios de tipo e en saio em modelo de �

equipamento destinados às instalações de geração de  energia, bem como 
acompanhar sua fabricação e montagem e participar d o seu 
comissionamento, com o objetivo de assegurar a adeq uação ao projeto.
Avaliar o desempenho operacional de equipamentos, s istemas auxiliares e �

instalações eletromecânicas de usinas em operação, visando a 
confiabilidade, a melhoria e o aperfeiçoamento de p rojetos.
Gerenciar, analisar e aprovar projetos elaborados p or firmas de �

engenharia e por fabricantes de equipamentos eletro mecânicos destinados 
às instalações de geração de energia.
Pesquisar e estudar o desenvolvimento de novas tecn ologias nas áreas de �

engenharia elétrica e mecânica, relacionadas a empr eendimentos de 
geração.
Administrar, fiscalizar e executar obras e serviços  de engenharia �

Dar suporte técnico especializado à área de Operaçã o e elaborar estudos �

e projetos de engenharia elétrica e mecânica para c lientes internos e 
externos à Empresa.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE 
ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO - DTG

 Funções Básicas:
 

Pesquisar e estudar o  desenvolvimento de novas tecnologias na área de geração e �

participar de programas de eficientização e racionalização de energia elétrica.
Coordenar e elaborar estudos e projetos de  melhorias da eficiência  energética nas �

instalações da CHESF.
Gerenciar as  atividades para a viabilização e  supervisionar a implantação  de  �

empreendimentos de geração de energia elétrica por fontes alternativas de energia.
Articular-se com as áreas financeiras  e de planejamento da Empresa e com  �

parceiros, objetivando a  viabilização de empreendimentos de geração por fontes 
alternativas de energia.
Realizar estudos de custos relativos a projeto, construção,  operação e administração  �

de obras de  geração, com vistas a subsidiar a análise  econômica e  a elaboração de 
orçamentos de empreendimentos de geração por fontes alternativas de energia. 
Elaborar estudos e projetos de engenharia  para clientes internos e externos à �

Empresa nas áreas de geração por  fontes alternativas e eficiência energética.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS DE 
GERAÇÃO DTG

Divisão de Eficiência Energética e Desenvolvimento Tecnológico 
DEED

Divisão de Projetos de Fontes Alternativas de Geração 
DEFA

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPG  DTG  DEED   

Órgão: DIVISÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO - DEED

 Funções Básicas:
 

Pesquisar e estudar o desenvolvimento de novas  tecnologias na área de geração.�

Gerenciar, levantar e ordenar as informações básicas sobre programas e projetos de �

pesquisa e desenvolvimento na área de energia.
Desenvolver estudos e participar de programas de eficientização e racionalização de �

energia.
Coordenar e elaborar estudos e projetos de melhorias da eficiência energética nas �

instalações da CHESF.
Elaborar estudos  e projetos de engenharia para clientes externos à  Empresa na área �

de eficiência energética.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPG  DTG  DEFA   

Órgão: DIVISÃO DE PROJETOS DE FONTES ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO - DEFA

 Funções Básicas:
 

Coordenar, controlar e participar dos estudos e da implementação de projetos, �

experimentos e pesquisas de desenvolvimento na área de fontes alternativas de 
energia.
Participar e/ou coordenar e controlar os inventários de recursos energéticos não �

convencionais.
Participar de estudos necessários à definição da expansão do sistema de geração da �

Companhia,com o fornecimento de elementos básicos, na área de fontes alternativas.
Comissionar e supervisionar os projetos ou experimentos na área de fontes �

alternativas de energia.
Participar e/ou levantar e ordenar as informações básicas sobre os recursos �

energéticos não convencionais de interesse da Companhia.
Levantar e ordenar as informações básicas sobre fontes de financiamento para �

desenvolvimento de recursos energéticos.
 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT     

Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE TRANSMISSÃO - 
SPT

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar, acompanhar e supervisionar as atividades relativas a projetos e �

construção de subestação 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 transmissão e instalações gerais �

executadas diretamente ou através de empreiteiras contratadas.
Elaborar Projetos Básicos e Executivos de Transmissão.�

Participar dos Programas de Comissionamento das Obras e Instalações de �

Transmissão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE TRANSMISSÃO 
SPT

DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 
DLT

Divisão de Apoio Técnico de Projetos e Construção de Linhas de Transmissão 
DEAL

Divisão de Construção de Linhas de Transmissão
DECL

Divisão de Projeto de Linhas de Transmissão 
DEPL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE USINAS E 
SUBESTAÇÕES 

DSC
Divisão de Engenharia de Controle de Processo e Proteção de Usinas e Subestações 



DEEC
Divisão de Projetos de Controle e Proteção de Usinas e Subestações 

DEPC
Divisão de Suporte para Controle de Processo e Comunicações Internas de Usinas e 

Subestações DESC

DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES 
DSE

Divisão de Arquitetura e Projetos Civis de Subestações 
DEAP

Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestações 
DEAS

Divisão de Construção e Montagem de Subestações 
DECS

Divisão de Projetos de Subestações 
DEPS

Divisão de Testes e Comissionamento de Subestações 
DETC

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DLT    

Órgão: DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE 
TRANSMISSÃO - DLT

 Funções Básicas:
 

Planejar, normatizar e elaborar projetos básicos e executivos de linhas de transmissão.�

Supervisionar a programação, construção, projeto e a administração de contratos de �

obras de linhas de transmissão, bem como aprovar as faturas dos serviços realizados.
Estudar a utilização de novas tecnologias e padronizações, participar de programas de �

capacitação da indústria nacional e estabelecer intercâmbios técnicos com empresas 
congêneres, órgãos de normatização técnica, centros de pesquisas, universidades e 
fabricantes.
Emitir os termos de encerramento de ODI e ODD.�

Emitir laudo de conclusão de montagem de linhas de transmissão.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 
DLT

Divisão de Apoio Técnico de Projetos e Construção de Linhas de Transmissão 
DEAL

Divisão de Construção de Linhas de Transmissão
DECL

Divisão de Projeto de Linhas de Transmissão 
DEPL

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DLT  DEAL   

Órgão: DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE LINHAS 
DE TRANSMISSÃO - DEAL

 Funções Básicas:
 

Elaborar documentação técnica para licitação e contratação de obras de linhas de �

transmissão.
Analisar documentação técnica de concorrência para contratação de obras de linhas de �

transmissão, com vistas a pré-qualificação e julgamento das propostas.
Coordenar a elaboração de orçamentos de obras de linhas de transmissão, necessários �

à eleboração do Orçamento Anual de Investimento - OAI e Programa Plurianual de 
Investimento, bem como acompanhar e analisar os orçamentos e desembolsos, para 
controle dos recursos de cada contrato.
Coordenar a elaboração de orçamentos de materiais de linhas de transmissão, bem �

como acompanhar e analisar os orçamentos de aquisições.
Analisar e coordenar,  com base no Plano de Obras da CHESF, a emissão de �

documentação para contratações, especificações de construção e requisições de 
serviços de obras de linhas de transmissão.
Elaborar as especificações técnicas de construção de obras de linhas de transmissão.�

Efetuar conferência de boletins de medição físico-financeira dos contratos de obras, �

controlando e acompanhando o progresso de execução e desembolso dos contratos
Desenvolver estudos para obtenção de custos de projetos e construção de linhas de �

transmissão.
Manter um sistema de informação e gerenciamento de construção de obras delinhas �

de transmissão.
Fornecer elementos para emissão do termo de encerramento de ODI e ODD.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DLT  DECL   

Órgão: DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - DECL

 Funções Básicas:
 

Fiscalizar a construção de obras e serviços topográficos de linhas de transmissão.�

Participar das análises técnicas e de preços das licitações para contratação da �

construção de obras de linhas de transmissão.
Efetuar os levantamentos de campo, necessários à obtenção dos dados para os �

projetos de obras de linhas de transmissão.
Executar diretamente, serviços topográficos, investigações geo-técnica e �

ressistividade.
Administrar contratos de obras de linhas de transmissão.�

Elaborar desenhos como contruído, após a conclusão dos serviços.�

Fornecer elementos para emissão do laudo de conclusão de montagem.�

Elaborar e acompanhar o normativo técnico para a execução e controle de qualidade �

das atividades desenvolvidas durante a construção de obras de linhas de transmissão.
Atuar no sentido de eliminar pendências de materiais, visando a construção de obras �

de linhas de transmissão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DLT  DEPL   

Órgão: DIVISÃO DE PROJETO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - DEPL

 Funções Básicas:
 

Elaborar projetos básicos e executivos de linhas de transmissão e emitir memorial �

descritivo
Elaborar especificações técnicas de materiais e serviços para linhas de transmissão.�

Avaliar e pré-qualificar fabricantes e seus laboratórios de ensaios, bem como avaliar e �

qualificar propostas técnicas para fabricação e ensaios de materiais de linhas de 
transmissão.
Acompanhar, fiscalizar e aprovar projetos de materiais de linhas de transmissão e �

ensaios, em unidade protótipo de fornecimento.
Elaborar requisição de materiais e serviços para as aquisições, estudos, especificações �

e ensaios de materiais de linhas de transmissão.
Elaborar estudos de engenharia, visando à otimização dos padrões de projetos de �

linhas de transmissão.
Analisar e emitir parecer técnico sobre projetos de terceiros que interfiram nas �

instalações de linhas de transmissão da CHESF.
Participar das análises de propostas técnicas, aprovar desenhos de fabricantes e �

realizar ensaios de protótipo dos materiais de linhas de transmissão.
Elaborar os planos de aplicação dos materiais de linhas de transmissão e controlar as �

vinculações e desvinculações.
Acompanhar a implantação dos projetos e participar do comissionamento de novas �

linhas de transmissão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSC    

Órgão: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE 
USINAS E SUBESTAÇÕES - DSC

 Funções Básicas:
 

Planejar, normatizar e elaborar projetos básicos e executivos dos sistemas de proteção, �

comando, controle, supervisão, medição, controle de processo, sistemas ópticos, 
digitalização, teleproteção, telecomando, telesupervisão, telemedição, telefonia e 
comunicações internas de som e imagem de Usinas e Subestações.
Supervisionar a programação e administração de contratos de projetos de sua área.�

Estudar a utilização de novas tecnologias e padronização, participar de programas de �

capacitação da indústria nacional e estabelecer intercâmbios técnicos, com empresas 
congêneres, órgãos de normatização técnica, centros de pesquisas, universidades e 
fabricantes.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE USINAS E 
SUBESTAÇÕES 

DSC
Divisão de Engenharia de Controle de Processo e Proteção de Usinas e Subestações 

DEEC
Divisão de Projetos de Controle e Proteção de Usinas e Subestações 

DEPC
Divisão de Suporte para Controle de Processo e Comunicações Internas de Usinas e 

Subestações DESC
   

 Documento de Referência:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSC  DEEC   

Órgão: DIVISÃO DE ENGENHARIA DE CONTROLE DE PROCESSO E PROTEÇÃO 
DE USINAS E SUBESTAÇÕES - DEEC

 Funções Básicas:
 

Planejar, normatizar, elaborar projetos básicos, desenhos e especificações funcionais �

necessários à completa definição e detalhamento dos esquemas de teleproteção, 
telecontrole, telesupervisão, telemedição, telecomando, medição, proteção, comando, 
controle, supervisão, controle de processo, digitalização, serviços auxiliares de usinas 
e subestações e interfaceamento com o sistema supervisório.
Elaborar planos de aplicação, especificações técnicas e requisições de materiais, bem �

como analisar e aprovar propostas técnicas, projetos, documentação técnica e 
desenhos de fabricantes e fornecedores de equipamentos de sua área de 
especialidade.
Elaborar roteiros, executar e aprovar ensaios de tipo, efetuar levantamento de campo, �

apoiar a montagem e participar de comissionamento de equipamentos e sistemas sob 
sua responsabilidade.
Estabelecer pré-ajustes e coordenação de proteção, roteiros de testes de �

comissionamento para novos esquemas que utilizem equipamentos, materiais e 
programas de sua área de responsabilidade.
Coordenar e elaborar estudos das proteções dos sistemas regionais com a participação �

das concessionárias estaduais.
Analisar e emitir parecer técnico relativo aos projetos de NPCCS de consumidores �

ligados ao sistema CHESF.
Desenvolver estudos junto aos centros de pesquisas e fabricantes, visando ao �

desenvolvimento de projetos dos equipamentos de sua área de responsabilidade.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSC  DEPC   

Órgão: DIVISÃO DE PROJETOS DE CONTROLE E PROTEÇÃO DE USINAS E 
SUBESTAÇÕES - DEPC

 Funções Básicas:
 

Elaborar projetos executivos e desenhos definitivos de sistemas de medição �

operacional e faturamento, proteção, comando, controle, supervisão e controle de 
processo - MPCCS; inclusive compensadores síncronos e estáticos, serviços auxiliares 
de correntes alternada e contínua, de subestações e usinas.
Elaborar roteiros, executar e aprovar ensaios de tipo, efetuar levantamento de campo, �

apoiar a montagem e participar do comissionamento de equipamentos, materiais e 
sistemas de MPCCS de subestações e usinas.
Elaborar planos de aplicação, especificações técnicas, requisições de materiais, �

analisar propostas técnicas, analisar e aprovar projetos, documentação técnica e 
desenhos de fabricantes e fornecedores de equipamentos e dispositivos de sistemas 
de MPCCS de subestações e usinas.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSC  DESC   

Órgão: DIVISÃO DE SUPORTE PARA CONTROLE DE PROCESSO E 
COMUNICAÇÕES INTERNAS DE USINAS E SUBESTAÇÕES - DESC

 Funções Básicas:
 

Planejar, normatizar, elaborar projetos básicos, projetos executivos e desenhos �

definitivos dos sistemas de teleproteção, inclusive os sistemas ópticos destinados à 
teleproteção e telefonia de operação e manutenção, acoplamento, telefonia e 
comunicação interna de som, imagem e dados das instalações eletroenergéticas.
Definir diretrizes, requisitos e elaborar juntamente com a diretoria de Operação, o �

plano de frequência de ondas portadoras em linhas de alta tensão de teleproteção e o 
planejamento dos sistemas ópticos.
Elaborar planos de aplicação, especificações técnicas e requisições de materiais, �

analisar propostas técnicas, analisar e aprovar projetos, documentação técnica e 
desenhos de fabricantes e fornecedores  de equipamentos de telefonia, 
teleproteção,cabos e sistemas ópticos, acoplamento e de comunicações internas de 
som, imagem e dados. 
Elaborar roteiros, executar e aprovar ensaios de tipo, efetuar levantamento de campo, �

apoiar a montagem e participar de comissionamento de materiais, equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSE    

Órgão: DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES - DSE

 Funções Básicas:
 

Planejar, normatizar, elaborar projetos civil,  arquitetônico e eletromecânico, �

fiscalizar, executar, comissionar, reformar, ampliar e recapacitar subestações.
Coordenar a elaboração e manutenção do padrão  de documentação para �

especificações, requisições e contratações de serviço de  projetos, de construção e de 
consultoria técnica de obras de subestações.   
Supervisionar a programação executiva, elaboração de rede de acompanhamento e �

controle, desenvolvimento da construção e a administração de contratos de sua área.
Efetuar auditorias de processos ligados à administração de contratos, procedimentos �

administrativos e gerenciais, nas áreas de projetos, construção e comissionamento 
de subestações.
Coordenar o programa de qualidade das áreas de projetos civis e eletromecânico, de �

construção e de comissionamento de subestações.
Aprovar os laudos de conclusão de montagem de subestações.�

Manter o sistema de informação e gerenciamento de projetos civis  e    �

eletromecânico, de construção e de comissionamento de subestações.
Estudar a utilização de novas tecnologias e padronizações, participar de programas �

de capacitação da indústria nacional e estabelecer intercâmbio técnico com empresas 
congêneres, órgãos de normatização técnica, centros de pesquisas, universidades e 
fabricantes.
Aprovar e dar encaminhamento aos pedidos de emissão  e encerramento de Ordem �

de Investimento-ODI e Ordem de Desativação-ODD e de Centro de Custos emitidos 
pelos órgãos de sua área.
Auxiliar na preparação de orçamento de subestações e instalações gerais, necessárias �

à elaboração do Orçamento Anual de Investimento - OAI e Programa Plurianual de 
Investimentos-PPI, bem como acompanhar e analisar os orçamentos e desembolsos, 
para controle dos recursos de sua área.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES 
DSE

Divisão de Arquitetura e Projetos Civis de Subestações 
DEAP

Divisão de Apoio Técnico de Projeto e Construção de Subestações 
DEAS

Divisão de Construção e Montagem de Subestações 
DECS

Divisão de Projetos de Subestações 
DEPS

Divisão de Testes e Comissionamento de Subestações 
DETC

   



 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSE  DEAP   

Órgão: DIVISÃO DE ARQUITETURA E PROJETOS CIVIS DE SUBESTAÇÕES - 
DEAP

 Funções Básicas:
 

Elaborar  projetos  arquitetônicos,  urbanísticos e  paisagísticos das subestações, �

usinas e instalações gerais. 
Elaborar projetos de Engenharia Civil de subestações e instalações gerais.�

Elaborar projetos de prevenção e combate a incêndio  em subestações   e instalações �

gerais. 
Elaborar especificações técnicas de materiais e serviços da área de  projetos civil e �

arquitetônico de subestações e instalações gerais. 
Elaborar  orçamentos  para aquisições  de materiais, equipamentos  e contratação de �

serviços, da área  de projetos civil e arquitetônico   de subestações e instalações 
gerais.
Analisar documentação técnica de licitação para contratação de serviços e materiais �

de subestações, com vistas a pré-qualificação e julgamento de propostas.
Administrar contratos  de sua  área, efetuando controle qualitativo,  quantitativo,  �

metas, prazos e recursos financeiros,dos itens de serviços previstos nos contratos.
Aprovar  desenhos  de fabricantes e  realizar ensaios de protótipo dos materiais de �

obras civis e estruturas metálicas de subestações. 
Acompanhar a implantação dos projetos arquitetônicos e civis.�

Auxiliar na preparação de documento solicitando termo de abertura e encerramento �

de ODI e ODD.
Resolver pendências de sua área  detectadas na  fase de comissionamento.�

Elaborar  desenhos e  lista  de  materiais  "como  construído"  de  sua  área, após �

conclusão dos serviços e recebimento dos dados da equipe de comissionamento.
Manter o sistema de Gestão da Qualidade dos processos de sua área.�

Analisar e emitir  parecer  técnico relativo  a projetos   civil e arquitetônico de �

subestações de acessantes ao sistema CHESF. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSE  DEAS   

Órgão: DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE 
SUBESTAÇÃO - DEAS

 Funções Básicas:
 

Elaborar documentação técnica para licitação e contratação de  serviços de �

subestações e instalações gerais.
Analisar documentação técnica de concorrência para a contratação de obras de �

subestações, com vistas a pré-qualificação técnica e julgamento de propostas.
Coordenar o levantamento de dados para orçamento de obras de construção de �

subestações e instalações gerais, necessárias à elaboração do Orçamento Anual de 
Investimento - OAI e  Programa Plurianual  de  Investimentos, bem como  
acompanhar e analisar os orçamentos e desembolsos, para controle dos recursos de 
cada contrato.
Coordenar a elaboração e manutenção do padrão de documentação para contratações �

e especificações de serviços de construção de subestações.
Manter o sistema de informação e gerenciamento de construção de obras de �

subestações.
Coordenar a elaboração de laudo de conclusão de montagem.�

Desenvolver estudos para obtenção de custos de projetos e construção de �

subestações.
Efetuar verificações na administração de contratos de construção de subestações, �

para a observância do cumprimento das normas e legislação vigente.
Elaborar e atualizar as especificações técnicas de construção de subestações.�

Elaborar orçamento de subestações para subsidiar o DSE e SPT na elaboração de �

pedido de receita a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 
Elaborar orçamento de subestações para subsidiar o DSE e SPT na preparação de �

proposta de prestação de serviços a acessantes, produtores independentes e 
transmissores.
Elaborar orçamento de subestações para subsidiar o DSE e SPT na preparação de �

propostas para editais de licitação da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL de 
novos serviços.
Manter o sistema de Gestão da Qualidade dos processos de sua área.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSE  DECS   

Órgão: DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES - DECS

 Funções Básicas:
 

Executar diretamente obras, ampliações e reforma de subestações.�

Guardar, manter e controlar o ferramental e equipamentos necessários à execução, �

com equipe própria, de serviços em subestações.
Fiscalizar a construção de subestações e de instalações gerais.�

Auxiliar na elaboração dos normativos técnicos para execução e controle de qualidade �

das atividades desenvolvidas durante a construção de obras de subestações. 
Auxiliar na análise dos ensaios de obras civis, de eletromecânica e de MPCCS, �

realizados durante a construção de obras de subestações.
Administrar contratos de sua área, efetuando controle qualitativo, quantitativo, �

metas, prazos e recursos financeiros, dos itens de  serviços previstos nos contratos.
Fornecer para a área de comissionamento, todos os dados, desenhos e Lista de �

Materiais, última revisão, com indicação do que foi realmente executado.
Resolver pendências de sua  área detectadas na fase de comissionamento. �

Fornecer elementos para elaboração e padronização das especificações técnicas e �

orçamentos de obras de subestações.
Realizar supervisão de montagem de equipamentos de obras de subestações.�

Fornecer elementos  para emissão do laudo de conclusão de montagem de obras de �

subestações.
Proceder ações para emissão de termos de recebimento provisório e definitivo de �

contratos.
Adotar ações para encerramento de contratos administrados pela área.�

Proceder, ao final dos serviços, com o apoio das áreas de projetos, a devida   �

regularização contábil, o transporte e devolução formal para a área de suprimento, de 
materiais/equipamentos sobra de obra.
Supervisionar obras de acessantes ao sistema CHESF.�

Manter o sistema de Gestão da Qualidade dos processos de sua área.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSE  DEPS   

Órgão: DIVISÃO DE PROJETOS DE SUBESTAÇÕES - DEPS

 Funções Básicas:
 

Elaborar projetos básicos e executivos eletromecânicos de subestações e emitir �

memorial descritivo.
Avaliar e pré-qualificar fabricantes e seus laboratórios de ensaios bem como analisar �

e qualificar propostas técnicas para fabricação e ensaios de equipamentos e materiais 
de subestações.
Acompanhar, fiscalizar e  aprovar projetos de equipamentos e materiais de �

subestações e ensaios em unidades protótipos de fornecimento.
Elaborar especificações e requisições de materiais e de serviços da área de projetos �

eletromecânicos de subestações.
Elaborar orçamentos para aquisições de  materiais, equipamentos e contratação de  �

serviços, da área de projetos eletromecânicos de subestações.
Analisar documentação técnica de licitação para contratação de serviços e materiais �

de  subestações, com vistas a pré-qualificação e julgamento de propostas.
Administrar contratos de sua área, efetuando controle qualitativo,      quantitativo, �

metas, prazos e recursos financeiros, dos itens de serviços previstos nos contratos. 
Elaborar estudos de engenharia visando à otimização de esquemas de manobras e a �

padronização de projetos de subestações referentes a arranjos, equipamentos, 
materiais e métodos de ensaios. 
Analisar e emitir parecer técnico relativo a projetos eletromecânicos de acessantes ao �

sistema CHESF.
Elaborar planos de aplicação de equipamentos e materiais para obras  de �

subestações e controlar as vinculações e desvinculações.
Acompanhar a implantação dos projetos executivos eletromecânicos de subestações.�

Auxiliar na preparação de documento solicitando termo de abertura e      �

encerramento de ODI e ODD.
Resolver pendências de sua área detectadas na fase de comissionamento.�

Elaborar desenhos e lista de materiais "como  construído" de sua área, após �

conclusão dos serviços e recebimento dos dados da equipe de comissionamento.
Auxiliar a área de construção na devida regularização contábil, dos materiais e �

equipamentos recebidos na obra e não aplicados na execução dos serviços.
Elaborar projetos elétricos de instalações gerais.�

Fornecer dados de equipamentos para subsidiar a elaboração de Laudo de Conclusão �

de Montagem-LCM.
Elaborar e participar de estudos, na área de interferência eletromagnética.�

Participar de grupos de estudos, nas áreas de equipamentos, materiais e normas �

técnicas.
Elaborar documentação para proposta de serviços para concessionárias.�

Elaborar documentação para proposta de empreendimentos para ANEEL.�

Manter o sistema de Gestão da Qualidade dos processos de sua área.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    





   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SPT  DSE  DETC   

Órgão: DIVISÃO DE TESTES E COMISSIONAMENTO DE SUBESTAÇÕES - DETC

 Funções Básicas:
 

Acompanhar os ensaios de obras civis realizados durante a construção de �

subestações. Catalogar os ensaios e as verificações de obras civis, para compor 
relatório de comissionamento da obra/evento.
Guardar, manter e controlar o instrumental e equipamentos de testes necessários à �

execução de ensaios e comissionamento de subestações.
Participar de testes de fábrica de equipamentos e sistemas de proteção de �

subestações.
Executar ou fiscalizar os ensaios diéletricos, de Medição, Proteção, Comando, �

Controle, Supervisão e o comissionamento na construção de obras de subestações.
Coordenar a resolução de pendências detectadas na fase de comissionamento, �

atuando juntos às áreas responsáveis. 
Fornecer elementos  para auxiliar na emissão do laudo de conclusão de montagem de �

obras de subestações.
Elaborar orçamentos e especificações de materiais, equipamentos de ensaios e �

serviços da área.
Administrar contratos de sua área, efetuando controle qualitativo, quantitativo,  �

metas, prazos e recursos financeiros, dos itens de serviços previstos nos contratos.
Elaborar padrões de especificações técnicas de ensaios, controle de qualidade e �

comissionamento de obras de subestações.
Receber das  áreas executivas de construção, os desenhos e lista de materiais do que �

foi executado. Complementar com os demais dados, com as alterações implantados 
durante o comissionamento, agrupando todos elementos e encaminhando para 
respectivas áreas de projeto, para emissão dos desenhos “como construído”.
Interagir com as áreas pertinentes objetivando a resolução de pendências detectadas �

nos ensaios ou comissionamento.
Coordenar a elaboração de toda a documentação para formalizar a entrega da �

obra/evento para a área de operação e manutenção.
Emitir o termo de conclusão de comissionamento de obras de subestações.�

Elaborar e atualizar o normativo técnico para a execução e controle de qualidade  das �

atividades desenvolvidas durante a construção e comissionamento de obras de 
subestações.
Analisar e emitir parecer técnico relativo aos relatórios de comissionamento de �

acessantes ao sistema CHESF.
Participar de processos que envolvam novas tecnologias nas áreas de fornecimento e �

construção de subestações.
Participar na preparação de orçamentos para atender novas conexões e acessantes.�

Participar na preparação de orçamentos para atender eventos com aprovação da �

ANEEL.
Apoiar as obras através de pequenas aquisições complementares de componentes �

eletro-eletrônicos necessárias à obra.
Apoiar na coleta e encaminhamento de óleo isolante para análise físico-química e �

gascromatográfica. Encaminhar resultado da análise para obra.
Apoiar com equipe própria a manutenção de instrumentos de testes. Preparar  �

especificações, Requisição de Material-RM  para aquisição de novos instrumentos e 
Requisição de Serviço-RS para conserto.
Elaborar programas executivos de ensaios e comissionamento de obras.�

Manter o sistema de Gestão da Qualidade dos processos de sua área.�

 Estrutura:

 



 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
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 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU     

Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTO - SSU

 Funções Básicas:
 

Formular e acompanhar as políticas e diretrizes de suprimento em consonância com o �

planejamento empresarial da CHESF.
Coordenar a execução de programas de aquisição de bens e contratação de serviços. �

Coordenar a execução de programas de tecnologia e administração de material. �

Coordenar a execução de programas de gestão de contratos de bens e de serviços. �

Coordenar a integração do suprimento com empresas do setor elétrico e outras �

entidades externas.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTO
SSU

Divisão de Suprimento de São Paulo 
DESP

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 
DAC

Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens 
DEAF

Divisão de Administração de Contratos de Serviços 
DEGS

Divisão de Validação Contratual 
DEVC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
DCC

Divisão de Cadastro de Fornecedores 



DECF
Divisão de Compras 

DECP
Divisão de Contratações 

DECT
Divisão de Logística da Contratação de Bens e Serviços 

DELC

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
DTM

Divisão de Administração de Almoxarifados 
DEAA

Serviço de Material de Recife 
SEMT

Divisão de Gestão de Material 
DEGM

Divisão de Garantia da Qualidade de Material 
DEQM
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Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU    DESP   

Órgão: DIVISÃO DE SUPRIMENTO DE SÃO PAULO - DESP

 Funções Básicas:
 

Representar a Companhia na sua área de atuação.�

Efetuar compras e contratações.�

Acompanhar o processo de fabricação do material adquirido pela Companhia.�

Realizar inspeção técnica e executar ensaios de material adquiridos pela Companhia .�

Receber e movimentar material adquirido pela Companhia na sua área de atuação.�

Executar a escrituração contábil auxiliar, a análise de contas e a habilitação de �

pagamentos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DAC    

Órgão: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS - DAC

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar, normatizar e supervisionar a execução das atividades de �

administração de contratos de fornecimento de bens.
Planejar, programar, normatizar e supervisionar a execução das atividades de gestão �

dos contratos de serviços.
Dotar a Companhia de informações quanto a prazos de fornecimento de bens e sobre �

eventos físicos e econômicos dos instrumentos contratuais.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 
DAC

Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento de Bens 
DEAF

Divisão de Administração de Contratos de Serviços 
DEGS

Divisão de Validação Contratual 
DEVC
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Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DAC  DEAF   

Órgão: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 
BENS - DEAF

 Funções Básicas:
 

Administrar os contratos de fornecimento de bens, emitidos pela DECP, desde a �

emissão até o encerramento. 
Monitorar a aplicação de fórmulas e critérios de reajuste de preços definidos no �

instrumento contratual com base na evolução dos preços de mercado.
Assegurar o cumprimento dos eventos físicos, econômicos e financeiros inerentes ao �

processo de fornecimento, através de ações antecipadas de acompanhamento e de 
constante interação com fornecedores e requisitantes.
Programar, autorizar e acompanhar a execução do transporte, remoção e colocação de �

carga especial e excepcional.
Programar, autorizar e acompanhar a execução do transporte de carga normal relativo �

ao fornecimento de bens com entrega FOB.
Especificar, projetar, analisar e aprovar os desenhos de embalagens para transporte e �

armazenagem.
Elaborar estudos de viabilidade técnica de transporte de cargas especiais e �

indivisíveis.
Programar e supervisionar desembaraço alfandegário.�

Acompanhar os processos de sinistros ocorridos durante o transporte e executar os �

procedimentos para reposição ou recuperação.
Elaborar, formalizar e distribuir os aditivos ou rescisões a contratos de fornecimento.�

Elaborar o "Termo de Recebimento Final e Quitação" dos instrumentos contratuais �

administrados pela Divisão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
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 DE  SSU  DAC  DEGS   

Órgão: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS - DEGS

 Funções Básicas:
 

Administrar os contratos de serviços, desde a sua emissão até o encerramento. �

Monitorar a aplicação de fórmulas e critérios de reajuste de preços definidos no �

instrumento contratual com base na evolução dos preços de mercado.
Assegurar o cumprimento dos eventos físicos, econômicos e financeiros inerentes ao �

contrato de serviço, através de ações antecipadas de acompanhamento e de constante 
interação com fornecedores e requisitantes.
Elaborar, formalizar e distribuir os aditivos ou rescisões de contratos de serviços.�

Elaborar o "Termo de Recebimento Final e Quitação" dos instrumentos contratuais �

administrados pela Divisão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DAC  DEVC   

Órgão: DIVISÃO DE VALIDAÇÃO CONTRATUAL - DEVC

 Funções Básicas:
 

Validar os documentos fiscais dos contratos de bens emitidos contra a CHESF.�

Receber, analisar e aprovar a documentação contratualmente exigida para permitir a �

emissão dos documentos de cobrança dos contratos de serviços.
Organizar e manter arquivos da documentação dos processos aquisitivos de bens e �

serviços concluídos da Sede.
Organizar e manter o arquivo da documentação da administração dos contratos �

encerrados.
Organizar e manter o arquivo eletrônico dos documentos legais trabalhistas e �

previdenciários exigidos no contrato.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DCC    

Órgão: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - DCC

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar, normatizar e supervisionar a execução das atividades de �

compras de bens.
Planejar, programar, normatizar e supervisionar a execução das atividades de �

contratações de serviços. 
Dotar a Companhia de informações quanto a preços de bens e serviços.�

Supervisionar o desenvolvimento e a manutenção do cadastro de fornecedores.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
DCC

Divisão de Cadastro de Fornecedores 
DECF

Divisão de Compras 
DECP

Divisão de Contratações 
DECT

Divisão de Logística da Contratação de Bens e Serviços 
DELC
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DCC  DECF   

Órgão: DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES - DECF

 Funções Básicas:
 

Acompanhar, apoiar e orientar técnica e administrativamente a Comissão de �

Cadastramento e a Comissão de Punição Administrativa a Fornecedores.
Autuar e manter a guarda da documentação dos processos de Cadastramento e �

Punição Administrativa
Avaliar o desempenho dos fornecedores.�

Manter o cadastro de fornecedores de material e serviços.�

Emitir atestado de fornecimento e desempenho técnico de fornecedores.�

Atender aos fornecedores interessados em cadastrar-se na CHESF, participar de �

licitações e entregar propostas para licitações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DCC  DECP   

Órgão: DIVISÃO DE COMPRAS - DECP

 Funções Básicas:
 

Acompanhar, apoiar e orientar técnica e administrativamente as Comissões de �

Licitação para aquisição de bens.
Autuar e manter a guarda da documentação dos processos de compras.�

Programar, acompanhar e controlar as fases dos processos de aquisição de material, �

compatibilizando-os com o programa de compras.
Elaborar, formalizar e distribuir os instrumentos contratuais.�

Executar as Aquisições de Baixo Valor - ABV de bens.�

Providenciar as publicações legais dos processos de compras.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DCC  DECT   

Órgão: DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES - DECT

 Funções Básicas:
 

Acompanhar, apoiar e orientar técnica e administrativamente as Comissões de �

Licitação para obras e serviços. 
Autuar e manter a guarda da documentação dos processos de aquisição para �

contratação de obras e serviços.
Programar, acompanhar e controlar as fases dos processos de aquisição para �

contratação de obras e serviços, compatibilizando-os com o programa de obras e 
serviços.
Elaborar, formalizar e distribuir os instrumentos contratuais. �

Solicitar e acompanhar a averbação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - �

INPI dos instrumentos contratuais para as contratações no exterior.
Solicitar e acompanhar a liberação de vistos de entrada no país de técnicos vinculados �

a contratações no exterior.
Executar as Aquisições de Baixo Valor - ABV para contratação de serviços.�

Providenciar as publicações legais dos processos de aquisição para contratação de �

obras e serviços.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DCC  DELC   

Órgão: DIVISÃO DE LOGÍSTICA DA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 
DELC

 Funções Básicas:
 

Emitir, controlar e acompanhar a programação anual de compras e contratações da �

CHESF.
Manter permanente interação com os requisitantes de bens e serviços para �

acompanhamento dos seus empreendimentos e definição da logística adequada para o 
fornecimento e a contratação de bens e serviços
Analisar as requisições e especificações de bens e serviços emitidas e definir a melhor �

forma para a sua contratação.
Elaborar os editais de licitação para aquisição de bens e serviços.�

Publicar e disponibilizar os editais de licitação para aquisição de bens e serviços .�

Emitir, manter e disponibilizar padrões de editais e contratos, aprovados pelo jurídico, �

para uso por todos os órgãos da companhia.
Manter banco de dados com todas as especificações de bens e serviços já licitados e �

contratados na CHESF.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DTM    

Órgão: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL - 
DTM

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar, normatizar e supervisionar a execução das atividades de �

tecnologia, inspeção, garantia da qualidade e administração de material . 
Planejar, programar normatizar e supervisionar a execução das alienações de bens �

móveis e imóveis, inservíveis à Companhia.
Desenvolver e implantar política de estoque de material destinado a exploração da �

Companhia.
Supervisionar o aprovisionamento de material.�

Dotar a Companhia de informações sobre administração de material.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
DTM

Divisão de Administração de Almoxarifados 
DEAA

Serviço de Material de Recife 
SEMT

Divisão de Gestão de Material 
DEGM

Divisão de Garantia da Qualidade de Material 
DEQM
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  Diretoria Superintendência / 
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DTM  DEAA   

Órgão: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - DEAA

 Funções Básicas:
 

Supervisionar e coordenar a implementação de processos de melhoria da �

administração de material nos almoxarifados da CHESF.
Participar de estudos de normatização de processos de material a serem implantados �

na CHESF.
Definir os requisitos básicos de treinamento e capacitação de pessoal da �

administração de material nos almoxarifados da CHESF.
Analisar e supervisionar as atividades de administração de material executadas nos �

almoxarifados da CHESF.
Executar inspeção periódica nos processos operacionais nos almoxarifados da CHESF.�

Controlar o inventário rotativo nos almoxarifados da CHESF.�

Supervisionar e coordenar o atendimento aos clientes dos almoxarifados da CHESF.�

Validar ou retificar a forma de transporte na expedição de material na CHESF.�

Executar e controlar, nos almoxarifados da CHESF, as atividades de avaliação e �

triagem de material, englobando: diagnóstico, recuperação e complementação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão de Administração de Almoxarifados 
DEAA

Serviço de Material de Recife 
SEMT

   

 Documento de Referência:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DTM  DEAA   SEMT

Órgão: SERVIÇO DE MATERIAL DE RECIFE - SEMT

 Funções Básicas:
 

Executar, na sua área de atuação, as atividades de recebimento de material, �

englobando: recebimento, inspeção de materiais de nível 3, conferencia e 
regularização.
Executar, na sua área de atuação, atividades operacionais para alienação de material �

considerado inservível após a avaliação e triagem realizada.
Executar, na sua área de atuação, as atividades de armazenagem de material, �

englobando: guarda, preservação, inventário, processamento e embalagem.
Executar, na sua área de atuação, as atividades de atendimento de solicitação de �

material, englobando: expedição e controle de qualidade do serviço.
Supervisionar e disponibilizar os itens estocados para almoxarifados de �

autoatendimento – PAA, instalados na sua área de atuação. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DTM  DEGM   

Órgão: DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - DEGM

 Funções Básicas:
 

Elaborar, atualizar e divulgar padrões de descrição de material.�

Identificar, descrever, codificar e catalogar o material de exploração e de expansão da �

Companhia.
Analisar e incluir itens de estoque.�

Executar a reposição de estoque de controle centralizado.�

Realizar análise técnica de proposta de fornecimento de material para estoque.�

Programar e executar as atividades de saneamento dos estoques de material.�

Executar as atividades de aprovisionamento de material para atendimento às �

necessidades de exploração e expansão.
Acompanhar as atividades descentralizadas de gestão de estoque de material.�

Executar as alienações de bens móveis e imóveis, inservíveis a Companhia.�

Acompanhar, apoiar e orientar técnica e administrativamente as Comissões de �

Alienação.
Autuar e manter a guarda da documentação dos processos de Alienação.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DE  SSU  DTM  DEQM   

Órgão: DIVISÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAL - DEQM

 Funções Básicas:
 

Avaliar o Sistema de Qualidade dos Fornecedores.�

Executar inspeções técnicas e ensaios em material adquirido pela CHESF e recuperado �

por terceiros.
Acompanhar processos especiais de fabricação de material.�

Acompanhar a realização dos ensaios finais da unidade protótipo.�

Executar as atividades de avaliação industrial.�

Executar atividades de vistoria em material avariado.�

Pesquisar e desenvolver material alternativo.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:
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 DF      

Órgão: DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA - DF

 Funções Básicas:
 

Responsável pela direção das atividades econômico-financeiras, correspondendo a �

planejamento econômico-financeiro, orçamento, captação de recursos, 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 EXECUÇÃO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO 
SEF

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO 
DCF

Divisão de Empréstimos e Financiamentos 
DFEF

Divisão de Habilitação de Pagamentos e Recebimentos 
DFPR

Divisão de Tesouraria Geral 
DFTG

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 PATRIMÔNIO E SEGUROS 
DPS

Divisão de Controle Patrimonial e de Custos 
DFCP

Divisão de Administração de Seguros e Riscos Patrimoniais 
DFSR

DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL 
DTF

Divisão de Tributos Estaduais e Municipais 
DFTE

Divisão de Tributos Federais 
DFTF

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
SPF

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO 
DEO

Divisão de Orçamento 
DFOR

Divisão de Programação Orçamentária 
DFPO

DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
DNR 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
DPF

Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro 
DFPL

Divisão de Receita Operacional 
DFRO

   

 Documento de Referência:
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 DF  SEF     

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-financeiro no que diz respeito à �

contabilidade, execução financeira, controle de em préstimos e financiamentos, 
controle patrimonial e de custos, gerência de riscos e seguros, tributos e atividades 
afins.
Supervisionar as atividades relativas à elaboração das Demonstrações Contábeis da �

Companhia.
Estruturar e sistematizar informações sobre o controle e a execução �

econômico-financeira para suporte à gestão empresarial.
Supervisionar o Planejamento Tributário da Companhia, com base nas legislações �

tributária e previdenciária.
Supervisionar o atendimento das obrigações da Companhia junto à Comissão de �

Valores Mobiliários - CVM de modo a manter o seu registro de Companhia Aberta 
atualizado.
Supervisionar o atendimento das obrigações da Companhia 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 controladas, ANEEL, CVM e outras entidades vinculadas às 
atividades econômico-financeiras da CHESF. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO 
SEF



DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO 
DCF

Divisão de Empréstimos e Financiamentos 
DFEF

Divisão de Habilitação de Pagamentos e Recebimentos 
DFPR

Divisão de Tesouraria Geral 
DFTG

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 PATRIMÔNIO E SEGUROS 
DPS

Divisão de Controle Patrimonial e de Custos 
DFCP

Divisão de Administração de Seguros e Riscos Patrimoniais 
DFSR

DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL 
DTF

Divisão de Tributos Estaduais e Municipais 
DFTE

Divisão de Tributos Federais 
DFTF
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 DF  SEF  DCF    

Órgão: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO - DCF

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar e controlar o fluxo de caixa da Companhia.�

Definir e coordenar as aplicações financeiras no mercado aberto.�

Coordenar e orientar os procedimentos relativos ao controle de recursos e prestações �

de contas aos financiadores.
Coordenar as atividades relacionadas à habilitação e processamento dos pagamentos �

e recebimentos de toda a Companhia.
Coordenar as atividades relativas a empréstimos e financiamentos. �

Coordenar o processo de habilitação de pagamentos de empréstimos e �

financiamentos.
Coordenar o suprimento de caixa aos órgãos econômico-financeiros regionais.�

Coordenar o acompanhamento dos processos de Fundo Fixo de Caixa, Viagem e �

Adiantamento/Reembolso a Empregados da Companhia.
Orientar e assistir aos órgãos da Companhia sobre procedimentos financeiros.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO 
DCF

Divisão de Empréstimos e Financiamentos 
DFEF

Divisão de Habilitação de Pagamentos e Recebimentos 
DFPR

Divisão de Tesouraria Geral 
DFTG
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 DF  SEF  DCF  DFEF   

Órgão: DIVISÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - DFEF

 Funções Básicas:
 

Acompanhar e controlar as fontes de recursos da Companhia.�

Validar a prestação de contas de contratos de empréstimos, financiamentos e �

convênios.
Acompanhar e controlar os saldos dos empréstimos e financiamentos, procedendo à �

habilitação dos seus recebimentos e pagamentos.
Elaborar e fornecer informações sobre empréstimos e financiamentos aos diversos �

órgãos internos e externos. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DF  SEF  DCF  DFPR   

Órgão: DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS - DFPR

 Funções Básicas:
 

Recepcionar documentos fiscais emitidos pelos prestadores de serviços. �

Validar os documentos fiscais emitidos pelos prestadores de serviços versus os �

registros de realização econômica procedidos pelos administradores de contratos. 
Efetuar a validação tributária dos documentos fiscais emitidos pelos fornecedores �

(material e serviço) com base nas regras legais vigentes e nos tipos de aquisição. 
Processar a habilitação de pagamentos a fornecedores. �

Prestar informações sobre pagamentos a fornecedores. �

Gerenciar os Sistemas de Contas a Pagar e de Viagem a Serviço.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE TESOURARIA GERAL - DFTG

 Funções Básicas:
 

Realizar e controlar os pagamentos e recebimentos da Sede e manter o �

acompanhamento desse procedimento nos órgãos econômico-financeiros regionais. 
Controlar as disponibilidades financeiras da Companhia, acompanhando diariamente a �

posição das contas bancárias e o movimento de caixa.
Transferir recursos financeiros aos órgãos econômico-financeiros regionais. �

Executar e controlar os fechamentos de câmbio de operações no exterior.�

Receber e manter a guarda de documentos de garantia.�

Executar e controlar as aplicações financeiras. �

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

 Funções Básicas:
 

Coordenar o registro e a análise contábil dos atos e fatos econômico-financeiros.�

Coordenar a elaboração e a análise das demonstrações contábeis da Companhia e �

outros demonstrativos econômico-financeiros afins.
Coordenar o atendimento das obrigações da Companhia junto à CVM, observando as �

normas em vigor.
Coordenar o atendimento das obrigações da Companhia junto à ANEEL, observando o �

seu normativo.
Coordenar as atividades de controle da estrutura acionária da Companhia e a sua �

participação societária noutras empresas.
Coordenar o fornecimento de informações contábeis a outras entidades externas à �

Companhia.
Coordenar a análise das demonstrações contábeis de fornecedores, para efeito de �

participação em licitações promovidas pela Companhia e de empresas parceiras, em 
licitações que a Companhia vier a participar.
Coordenar a coleta, análise e consolidação das Demonstrações Contábeis das �

Sociedades de Propósito Específico - SPE.
Zelar para que os procedimentos contábeis estejam permanentemente de acordo com �

as normas e a legislação vigentes.
Acompanhar os indicadores econômico-financeiros da Companhia.�

Orientar e assistir aos órgãos da Companhia quanto aos procedimentos contábeis dos �

atos e fatos econômico-financeiros. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
DEC

Divisão de Controle e Informações Contábeis 
DFCI

Divisão de Escrituração e Análises Contábeis 
DFEA

Divisão de Relação com Investidores
DFRI
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Órgão: DIVISÃO DE CONTROLE E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - DFCI

 Funções Básicas:
 

Elaborar as demonstrações contábeis e outros demonstrativos econômico-financeiros �

da Companhia em atendimento as normas societárias.
Elaborar as demonstrações contábeis e outros demonstrativos econômico-financeiros �

da Companhia em atendimento as normas regulatórias.
Elaborar e fornecer informações contábeis a entidades externas e aos órgãos da �

administração da Companhia.
Elaborar o Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP e o �

Formulário de Informações Trimestrais – ITR da Companhia em atendimento às 
normas da CVM. 
Coletar e analisar as demonstrações contábeis e demais informações das Sociedades �

de Propósito Específico – SPE, necessárias ao processo de consolidação das 
demonstrações contábeis e avaliação do investimento por equivalência patrimonial .
Elaborar as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia.�

Elaborar as informações para as demonstrações contábeis consolidadas do Sistema �

Eletrobras.
Elaborar o Balanço Mensal Padronizado – BMP da Companhia em atendimento as �

normas da ANEEL.
Elaborar o Relatório de Informações Trimestrais – RIT em atendimento as normas da �

ANEEL.
Elaborar a Prestação Anual de Contas - PAC da Companhia em atendimento às normas �

da ANEEL.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DF  SEF  DEC  DFEA   

Órgão: DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO E ANÁLISES CONTÁBEIS - DFEA

 Funções Básicas:
 

Registrar e analisar os atos e fatos econômico-financeiros, em consonância com as �

normas e legislação vigentes.
Acompanhar e controlar os ciclos de fechamento contábil. �

Orientar e assessorar aos órgãos econômico-financeiros nos assuntos contábeis.�

Controlar e atualizar as tabelas contábeis dos sistemas corporativos da Companhia.�

Executar as atividades relacionadas às Ordens em Cursos de Alienação, Serviços e de �

Dispêndios Reembolsáveis. 
Inventariar estoques de materiais de exploração.�

Manter a análise das contas contábeis e das conciliações das contas bancárias da �

Companhia, permanentemente atualizadas e efetuar as ações necessárias para 
regularizar as pendências existentes.
Atender as solicitações de confirmação de informações contábeis (circularizações) �

recebidas pela Companhia.
Elaborar demonstrativos contábeis para atendimento à ANEEL e a auditorias externas.�

Fornecer as informações necessárias para elaboração das demonstrações contábeis �

societárias e regulatórias.
Executar as atividades necessárias ao atendimento à Escrituração Contábil Digital – �

ECD, no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, bem como o 
registro do livro diário digital na Junta Comercial .

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DF  SEF  DEC  DFRI   

Órgão: DIVISÃO DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES – DFRI

 Funções Básicas:
 

Elaborar as informações necessárias ao atendimento das obrigações societárias da �

Companhia junto à CVM (Proposta da Administração, avisos, comunicados, Formulário 
de Referência - FR, Formulário Cadastral - FC, Posição Acionária dos Administradores, 
envio de atas, editais, estatuto, entre outras).
Manter atualizado o canal de relações com investidores no site da Companhia na �

internet.
Acompanhar as publicações oficiais da Companhia visando ao atendimento às normas �

da CVM e ao fornecimento de informações adequadas e tempestivas aos investidores e 
ao mercado de capitais.
Coletar e elaborar as informações necessárias para compor os informes aos �

investidores da Eletrobras.
Desempenhar as atividades de controle da estrutura acionária da Companhia �

(acionistas da Chesf) e a sua participação societária em SPE e noutras empresas.
Manter atualizadas as informações cadastrais da Companhia.�

Elaborar as informações societárias necessárias ao atendimento das obrigações da �

Companhia junto à ANEEL (organograma societário, entre outros).
Analisar as demonstrações contábeis de fornecedores, para efeito de participação em �

licitações promovidas pela Companhia e coordenar estas atividades nas áreas 
regionais.
Analisar as demonstrações contábeis de empresas interessadas em parcerias com a �

Chesf, inclusive em leilões que a Companhia vier a participar .
Manter a guarda de títulos e valores mobiliários.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DF  SEF  DPS    

Órgão: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SEGUROS - DPS

 Funções Básicas:
 

Coordenar as atividades relativas ao acompanhamento e controle do Ativo Imobilizado �

em Serviço, bem como manter atualizado o inventário físico dos bens e instalações da 
Companhia.
Coordenar o acompanhamento das Ordens em Curso de Imobilização, Desativação e �

Alienação.
Coordenar a execução de programas de gerenciamento de riscos patrimoniais e a �

administração dos contratos de seguro, dos processos de sinistros e respectivas 
indenizações.
Coordenar as orientações aos órgãos da CHESF sobre os procedimentos de controle �

patrimonial, administração de seguros e custos.
Coordenar o controle dos custos operacionais e das obras em andamento da �

Companhia.
Coordenar a elaboração das Prestações de Contas, trimestrais e anuais, à ANEEL.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SEGUROS 
DPS

Divisão de Controle Patrimonial e de Custos 
DFCP

Divisão de Administração de Seguros e Riscos Patrimoniais 
DFSR
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Órgão: DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS - DFCP

 Funções Básicas:
 

Apurar, analisar e acompanhar os custos das Ordens em Curso e das Unidades �

Operativas e Administrativas.
Registrar, acompanhar e controlar os bens do Ativo Imobilizado em Serviço da �

Companhia.
Registrar, acompanhar e encerrar as Ordens de Desativação - ODD e as Ordens de �

Alienação - ODA.
Inventariar os depósitos de obras da Companhia.�

Orientar e apoiar os órgãos da Companhia concernente a assuntos relacionados ao �

controle patrimonial e de custos.
Emitir relatórios gerenciais sobre os custos da Companhia.�

Elaborar inventário físico dos bens patrimoniais do Ativo Imobilizado em Serviço .�

Acompanhar a legislação pertinente ao controle patrimonial e de custos.�

Elaborar as prestações de contas, trimestrais e anuais, à ANEEL. �

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS E RISCOS PATRIMONIAIS - 
DFSR

 Funções Básicas:
 

Executar programas de administração de gerenciamento de riscos patrimoniais.�

Acompanhar e controlar os processos de sinistros ocorridos nos bens patrimoniais da �

Companhia e respectivas indenizações.
Celebrar, acompanhar e controlar os contratos de seguros.�

Realizar estudos e avaliações de resultados dos seguros contratados.�

Orientar e assistir aos órgãos da Companhia sobre os procedimentos relacionados com �

seguros e riscos patrimoniais.
Manter-se atualizado sobre a legislação pertinente a seguros.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL – DTF

 Funções Básicas:
 

Coordenar os registros e as análises das obrigações tributárias, nos níveis Federal, �

Estadual, Municipal, e Previdenciárias, incidentes sobre as operações da Companhia. 
Coordenar a execução de todas as obrigações principais e acessórias exigidas pelas �

legislações tributárias federal, estaduais e municipais, no âmbito da Companhia. 
Manter permanente relacionamento com as autoridades fiscais, nos níveis Federal, �

Estadual e Municipal, visando ao adequado cumprimento das legislações tributárias e 
previdenciária. 
Coordenar o Planejamento Tributário, de modo a otimizar a carga tributária da �

Companhia dentro do estrito cumprimento do que faculta as legislações. 
Coordenar o processo de registro e baixas de empreendimentos perante as Juntas �

Comerciais, Receita Federal do Brasil, secretarias de fazendas estaduais e prefeituras. 
Elaborar pedido de regimes especiais perante as instituições de fiscalização. �

Coordenar os processos de incentivos e benefícios fiscais. �

Acompanhar as alterações das legislações federal, estaduais e municipais. �

Coordenar o processo de atualização das certidões negativas de débitos fiscais. �

Gerenciar o Sistema de Tributos. �

Orientar e assessorar os órgãos da Companhia, sobre procedimentos de naturezas �

tributária e previdenciária. 

 Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS – DFTE

 Funções Básicas:
 

Manter atualizados todos os Livros Fiscais obrigatórios da Companhia. �

Efetuar os registros, os cálculos e as análises das obrigações estaduais e municipais, �

incidentes sobre as operações da Companhia. 
Apurar, mensalmente, o valor do ICMS a recolher. �

Apurar, mensalmente, o valor do ISS a recolher. �

Analisar, mensalmente, os registros referentes ao ICMS sobre o faturamento. �

Enviar, mensalmente, todos os arquivos eletrônicos às secretarias de fazenda �

estaduais e prefeituras, nos prazos exigidos. 
Controlar o crédito de ICMS do ativo permanente (CIAP). �

Manter atualizadas as regras tributárias no sistema de tributos, referentes às �

legislações estaduais e municipais. 
Emitir notas fiscais eletrônicas de movimentação de material da Companhia . �

Manter atualizadas as regras tributárias e fiscais no Sistema de Movimentação de �

Materiais – SIMOV – da Companhia. 
Efetuar o visto tributário referente à retenção de tributos, garantindo a correta �

incidência tributária nos contratos da Companhia.
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Órgão: DIVISÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – DFTF

 Funções Básicas:
 

Apurar os impostos e contribuições a recolher (IRPJ, CSLL, PIS-PASEP, COFINS, ITR). �

Manter atualizadas as Certidões Negativas de Débitos, relativas a tributos federais, �

estaduais, municipais, e contribuições previdenciárias. 
Executar o Planejamento Tributário. �

Efetuar os registros, os cálculos e as análises das obrigações tributárias, perante a �

União, incidentes sobre as operações da Companhia. 
Enviar os arquivos eletrônicos à Receita Federal do Brasil – RFB, referentes às �

obrigações, nos prazos exigidos. 
Efetuar os registros e baixas de empreendimentos perante as Juntas Comerciais, RFB, �

secretarias de fazenda estaduais e Prefeituras. 
Atualizar os dados dos estabelecimentos da CHESF no sistema de cadastro de �

fornecedores. 
Elaborar requerimentos de natureza fiscal e tributária, perante os órgãos de �

fiscalização. 
Manter atualizadas as regras tributárias no sistema de tributos, referentes à legislação �

federal.
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Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO – 
SPF

 Funções Básicas:
 
Supervisionar as atividades de planejamento econômico-financeiro da Companhia, �

assegurando sua integração com o planejamento empresarial da CHESF.
Supervisionar a elaboração de estudos econômico-financeiros de viabilidade de �

empreendimentos e de preços e tarifas praticados pela Companhia.
Supervisionar as atividades de elaboração, acompanhamento e controle do Orçamento �

Geral da CHESF.
Supervisionar a elaboração dos estudos econômico-financeiros visando à participação �

da CHESF em leilões 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 entidades integrantes do setor elétrico �

visando ao adequado tratamento das questões econômico-financeiras. 

 Estrutura:
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SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO 
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Divisão de Orçamento 
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Divisão de Programação Orçamentária 
DFPO

DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
DNR 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
DPF

Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro 
DFPL

Divisão de Receita Operacional 
DFRO
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Órgão: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO - DEO

 Funções Básicas:
 

Coordenar o acompanhamento e controle do Orçamento Geral da CHESF. �

Fornecer dados orçamentários relativos às obras de geração e transmissão aos órgãos �

da Companhia encarregados de elaborar relatórios para as entidades externas.
Coordenar e acompanhar a elaboração de planos de aplicação de verbas previstas em �

convênios específicos, em conjunto com os órgãos de Captação e Controle Financeiro.
Coordenar a elaboração do Programa de Dispêndios Globais - PDG.�

Coordenar as projeções e acompanhamento do serviço da dívida. �

Normatizar e orientar os diversos órgãos da Companhia, visando à elaboração e �

execução orçamentárias. 

 Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DFOR

 Funções Básicas:
 

Orientar os diversos órgãos da Companhia, objetivando a elaboração e execução �

orçamentárias, bem como a administração dos empenhos.
Implantar e atualizar sistemas de informação, objetivando a elaboração, �

acompanhamento e controle orçamentários.
Preparar e divulgar manuais de elaboração e controle orçamentário.�

Acompanhar e controlar a execução orçamentária.�

Administrar os empenhos orçamentários.�

Analisar e controlar a emissão das Ordens em Curso. �

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

RN-07/2004 OI-56
    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DF  SPF  DEO  DFPO   

Órgão: DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DFPO

 Funções Básicas:
 

Projetar e acompanhar o orçamento do serviço da dívida.�

Projetar e acompanhar o orçamento de pessoal.�

Projetar e acompanhar o orçamento de tributos.�

Consolidar e acompanhar o orçamento de investimento.�

Consolidar e acompanhar o orçamento de dispêndios operacionais.�

Consolidar e acompanhar o Orçamento Geral CHESF - OGC.�

Consolidar e acompanhar o Programa de Dispêndios Globais - PDG e o Orçamento de �

Investimento - OI da CHESF.
Consolidar e acompanhar o orçamento executivo.�

Participar da projeção dos demonstrativos econômico-financeiros (Balanço, �

Demonstrações e Resultados, origens e aplicação de recursos, e fluxo de caixa) 
integrados ao orçamento. 
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Órgão: DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - DNR

 Funções Básicas:
 

Coordenar o processo de captação de recursos financeiros da Companhia, dando �

suporte técnico, analítico, consultivo e operacional à Superintendência e à Diretoria 
Econômico-Financeira na tomada de decisão sobre investimentos.
Identificar fontes, negociar e captar recursos financeiros com patíveis com as �

necessidades atuais e futuras do programa orçamentário da Companhia. 
Gerenciar os contratos de financiamento, acompanhando os eventos técnicos, �

financeiros e contratuais.
Analisar os contratos não suportados pelo sistema de suprimento da CHESF no que se �

refere às questões econômico-financeiras.
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Órgão: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO - DPF

 Funções Básicas:
 

Coordenar o planejamento econômico-financeiro integrado ao planejamento �

empresarial da CHESF.
Coordenar estudos tarifários e de viabilidade econômico-financeira dos �

empreendimentos da Companhia e de projetos específicos.
Avaliar o desempenho econômico-financeiro da CHESF e acompanhar o desempenho �

do setor elétrico.
Coordenar as atividades de faturamento, e de gestão da receita operacional da �

Companhia. 
Participar das negociações de contratos e convênios com concessionárias e �

consumidores de energia elétrica.
Coordenar os estudos para elaboração das propostas de preços e tarifas da CHESF.�

Coordenar a elaboração dos estudos econômico-financeiros visando à participação da �

CHESF em leilões de energia e de concessões do setor elétrico. 

 Estrutura:
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Órgão: DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO - DFPL

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento econômico-financeiro integrado ao planejamento empresarial �

da CHESF.
Estudar a viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos da Companhia e de �

projetos específicos.
Acompanhar e analisar o desempenho econômico-financeiro da CHESF e do setor �

elétrico.
Desenvolver estudos com o objetivo de determinar o nível de preços e tarifas �

necessário ao equilíbrio econômico e financeiro da CHESF.
Elaborar estudos econômico-financeiros visando à participação da CHESF em leilões de �

energia e de concessões do setor elétrico.
Participar de estudos para avaliação do mercado futuro de energia elétrica.�

Realizar estudos e prestar informações de natureza macroeconômica. �
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Órgão: DIVISÃO DE RECEITA OPERACIONAL - DFRO

 Funções Básicas:
 
Desempenhar as atividades de faturamento e controle da arrecadação da receita �

operacional da CHESF.
Efetuar o controle das Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica e negociar protocolos �

de pagamentos dos clientes da CHESF. 
Participar das negociações de contratos de compra e venda de energia elétrica, �

relativamente aos aspectos econômico-financeiros. 
Elaborar, acompanhar e avaliar as projeções de receita da venda de energia elétrica e �

despesas vinculadas à comercialização de energia (consumo próprio, royalties, Contas 
de Consumo de Combustíveis - CCC e Reserva Global de Reversão - RGR). 
Acompanhar a evolução das tarifas de energia elétrica, bem como avaliar as relações �

entre as tarifas praticadas pela CHESF e seus custos marginais.
Participar da elaboração dos estudos econômico-financeiros visando à participação da �

CHESF em leilões de energia e de concessões do setor elétrico.
Participar dos processos de elaboração das propostas de revisão de preços e tarifas da �

CHESF. 
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 DO      

Órgão: DIRETORIA DE OPERAÇÃO - DO

 Funções Básicas:
 

Responsável pela direção das ações de planejamento e execução das atividades de �

operação e manutenção do sistema de geração e transmissão de energia elétrica, 
execução de estudos elétricos e energéticos, bem como, pela operação e expansão do 
sistema de telecomunicações, integrante do sistema eletroenergético da Chesf e pela 
coordenação das atividades das Gerências Regionais de Operação.

 Estrutura:
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DIRETORIA DE OPERAÇÃO 
DO

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 Ocupacional de Sobradinho

SBRH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 

Documental de Sobradinho
SBSG

Divisão Regional de Segurança de Barragens e Manutenção Civil da Geração e 
Transmissão de Sobradinho

DRBB
Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Sobradinho 

DRMB
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição de Sobradinho 

SBCP
Serviço de Manutenção de Bom Jesus da Lapa

SBMB
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Sobradinho 

SBML
Serviço de Manutenção de Subestações de Sobradinho 

SBMS
Serviço de Telecomunicações de Sobradinho 

SBTL
Divisão Regional de Operação de Sobradinho 

DROB
Divisão Regional de Manutenção da Usina de Sobradinho 

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 Campina Grande 
DRCL

Serviço de Manutenção de Campina Grande 
SLMG

Serviço de Manutenção de Natal
SLMN

Serviço de Operação de Instalações de Campina Grande 
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 Recife 
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 Largo 
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 Ocupacional Norte

SNRH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 

Documental Norte
SNSG

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Milagres 
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 Fortaleza 
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 Ocupacional Oeste
SORH

Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 
Documental Oeste

SOSG
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Boa Esperança 

DRBE
Serviço de Manutenção de Boa Esperança 

SOMB
Serviço de Operação de Boa Esperança 

SOOB
Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civil 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 Oeste 

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 Aviação
SPAV

Serviço de Oficina e Refrigeração de Paulo Afonso
SPOF

Divisão Regional de Segurança de Barragens e Manutenção Civil da Geração e 
Transmissão de Paulo Afonso 

DRBP
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Itaparica 

DRMI
Serviço de Manutenção de Itaparica 

SPMI
Serviço de Operação de Instalações de Itaparica 

SPOI
Divisão Regional de Manutenção das Usinas e Instalações 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 Afonso 

CROP
Serviço de Operação de Instalações de Paulo Afonso 

SPOP
Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Paulo Afonso 

DRTP
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição de Paulo Afonso 

SPCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Paulo Afonso 

SPML
Serviço de Manutenção de Subestações de Paulo Afonso 

SPMS
Serviço de Telecomunicações de Paulo Afonso 

SPTL

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO SUL 
GRS

Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civil da Geração e Transmissão Sul 
SSMC

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Aracaju 
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

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 Linhas 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 Transmissão 
COES

Centro de Reparo de Equipamentos de Subestações 
CORE

Divisão de Manutenção de Equipamentos de Transformação 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 
OPERAÇÃODCO

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 Operação
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
DPA

Divisão de Apoio Tecnológico e Laboratório de Sistemas 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 Processo 
DOMC

Divisão de Sistemas de Proteção e Regulação 
DOPR

DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES 
DTL

Divisão de Engenharia de Expansão de Sistemas de Telecomunicações 
DOES

Divisão de Engenharia de Manutenção e Reparo de Telecomunicações 
DOMT

Centro de Reparo e Desenvolvimento de Telecomunicações 
CRTL

Divisão de Operação e Gerenciamento de Recursos de Telecomunicações 
DOOT

Centro de Operação e Supervisão de Telecomunicações 
CSTL
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRB    

Órgão: GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SOBRADINHO - GRB

 Funções Básicas:
 

Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais de pré-operacional, �

integração de obras, operação, manutenção e reparo de equipamentos, linhas de 
transmissão, estruturas civis e dispositivos de controle e automação nas instalações de 
transmissão, geração e telecomunicações que compõem o Sistema Eletroenergético da 
Chesf em sua área de atuação.
Representar a Chesf, por delegação da Diretoria Executiva, junto às entidades públicas �

e privadas na sua área de atuação. 
Gerenciar, coordenar e controlar as atividades de gestão de pessoas, �

econômico-financeira, suprimento, transporte, serviços gerais, segurança física, 
segurança e medicina do trabalho e bem-estar social desenvolvidas no âmbito de sua 
área de atuação.
Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais relacionadas à �

tecnologia da informação e à organização em sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução dos programas de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento da GRB.
Gerenciar, coordenar e controlar as ações de sustentabilidade empresarial �

desenvolvidas na sua área de atuação.

 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 Ocupacional de Sobradinho



SBRH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 

Documental de Sobradinho
SBSG

Divisão Regional de Segurança de Barragens e Manutenção Civil da Geração e 
Transmissão de Sobradinho

DRBB
Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Sobradinho 

DRMB
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição de Sobradinho 

SBCP
Serviço de Manutenção de Bom Jesus da Lapa

SBMB
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Sobradinho 

SBML
Serviço de Manutenção de Subestações de Sobradinho 

SBMS
Serviço de Telecomunicações de Sobradinho 

SBTL
Divisão Regional de Operação de Sobradinho 

DROB
Divisão Regional de Manutenção da Usina de Sobradinho 

DRUB
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRB  DRAB   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - DRAB

 Funções Básicas:
 

Coordenar as atividades de atendimento médico, hospitalar, ambulatorial na área de �

atuação da GRB.
Coordenar as gestões de estoques e contratações de obras e serviços na área de �

atuação da GRB.
Coordenar as atividades contábeis e financeiras na área de atuação da GRB.�

Coordenar as atividades de segurança física das instalações na área de atuação da �

GRB.
Coordenar a utilização da frota própria e contratada na área de atuação da GRB.�

Coordenar as atividades de captação, administração, desenvolvimento de pessoal, �

segurança física, segurança e medicina do trabalho e bem-estar social na área de 
atuação da GRB.
Prestar assistência social na forma de orientação, interpretação e aplicação de �

benefícios, a empregados da Chesf e seus respectivos dependentes na área de atuação 
da GRB.
Coordenar e supervisionar as atividades jurídicas no âmbito de sua área de atuação.�

Gerenciar e manter em funcionamento as instalações do Hotel e Memorial de �

Sobradinho assim como as demais infraestruturas condominiais de sua área de 
atuação.
Assinar e endossar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação de �

sobradinho, de acordo com a procuração de poderes gerais outorgada pela Companhia.
Coordenar, executar e controlar as atividades relativas à segurança do trabalho na �

área de atuação da GRB.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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 Ocupacional de Sobradinho
SBRH

Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 
Documental de Sobradinho

SBSG
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRB  DRAB   SBFS

Órgão: SERVIÇO FINANCEIRO E DE SUPRIMENTO DE SOBRADINHO – SBFS

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de contabilidade, patrimônio e tesouraria na área de atuação da �

GRB.
Proceder aos registros de atos e fatos contábeis da GRB, dentro dos prazos e �

obedecendo a legislação específica.
Elaborar e gerenciar o fluxo de caixa mensal da GRB.�

Executar o inventário rotativo de material da Gerência.�

Liberar pagamentos de faturas atestadas dentro das prioridades e recursos disponíveis.�

Prestar contas mensalmente dos desembolsos.�

Processar a administração de materiais na GRB compreendendo o planejamento, �

coordenação, aquisição, controle e armazenamento.
Executar a movimentação de carga, embalagem, acondicionamento, expedição e �

distribuição de materiais na área da Gerência.
Processar as aquisições de baixo valor, elaborar e expedir as tomadas de preços, cartas �

convites, pregões e ordens de compras, autorizações de serviços e fornecimento, 
consultas diretas, verificações de preços, confeccionando atas de abertura de 
propostas, tomadas de preços, cartas convites e pregões.
Controlar prazos de entrega pelos fornecedores, itens para renovação de estoque de �

material, observando estoques mínimos e máximos.
Selecionar sucatas e providenciar a alienação do material e de bens considerados �

inservíveis ou obsoletos para venda na área de atuação da GRB.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRB  DRAB   SBJU

Órgão: SERVIÇO JURÍDICO DE SOBRADINHO - SBJU

 Funções Básicas:
 

Coordenar, acompanhar e executar as atividades jurídicas na área de atuação da GRB.�

Emitir pronunciamentos jurídicos quando solicitado pelos órgãos vinculados à GRB .�

Orientar e defender os interesses da Companhia nos processos judiciais e �

administrativos nas diversas comarcas na área de atuação da GRB.
Elaborar petições, requerimentos e recursos perante qualquer instância ou tribunal nas �

esferas cível, trabalhista e penal, quando pertinentes aos processos judiciais oriundos 
das comarcas da área de atuação da GRB.
Articular-se com autoridades judiciais, administrativas, policiais e órgãos jurídicos de �

outras empresas dentro da área de atuação da GRB visando a solução de pendências 
que envolvam a Companhia.
Orientar, acompanhar, efetivar e controlar as desapropriações e as servidões de glebas �

e terrenos na sua área de atuação.
Analisar e orientar a elaboração de instrumentos contratuais na área de atuação da �

GRB.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRB  DRAB   SBRH

Órgão: SERVIÇO DE PESSOAL, SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE 
OCUPACIONAL DE SOBRADINHO - SBRH

 Funções Básicas:
 

Orientar e assistir aos diversos órgãos da GRB nos processos de segurança e medicina �

do trabalho, objetivando a prevenção de acidentes e de doenças do trabalho, bem 
como o atendimento às exigências da legislação pertinente.
Inspecionar equipamentos, edificações e locais de trabalho, objetivando constatar as �

reais condições, orientar os empregados quanto à prevenção de acidentes/doenças do 
trabalho e emitir as devidas recomendações técnicas.
Dimensionar, instalar, distribuir e promover a manutenção de equipamentos de �

prevenção e combate a incêndios no âmbito de sua área de atuação.
Fiscalizar as atividades de empreiteiras que prestam serviços à Chesf, a fim de fazer �

cumprir as exigências da legislação de segurança e medicina do trabalho às quais 
estão sujeitas.
Promover cursos básicos e específicos sobre segurança e saúde ocupacional, visando a �

educação e a conscientização dos empregados da Chesf na área de atuação da GRB.
Investigar acidentes de trabalho ocorridos na área de atuação da GRB para �

determinação das causas e emitir recomendações técnicas para evitar outras 
ocorrências.
Realizar exames periódicos, perícias, inspeções sanitárias e programas de assistência �

médica e social aos empregados da Chesf, na área de atuação da GRB.
Executar as atividades referentes à admissão, movimentação e demissão de �

empregados da Chesf, na área de atuação da GRB.
Manter atualizado o cadastro funcional dos empregados da Chesf, no âmbito de sua �

área de atuação.
Preparar e enviar ao órgão competente da Sede, todas as informações necessárias ao �

processamento da folha de pagamento do pessoal da Chesf, no âmbito da sua área de 
atuação.
Executar e gerenciar a distribuição dos Vales Alimentação, refeição e transporte para �

os empregados da Chesf no âmbito da sua área de atuação.
Prestar assistência social na forma de orientação, interpretação e aplicação de �

benefícios a empregados da Chesf e seus respectivos dependentes na área de atuação 
da GRB.
Executar e controlar as atividades relativas à educação corporativa, carreira e �

remuneração na área de atuação da GRB. 
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Gerência
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 DO   GRB  DRAB   SBSG

Órgão: SERVIÇO DE TRANSPORTE, SEGURANÇA FÍSICA, INFRAESTRUTURA 
CONDOMINIAL E GESTÃO DOCUMENTAL DE SOBRADINHO – SBSG

 Funções Básicas:
 

Planejar e controlar a execução dos serviços condominiais na área de atuação da GRB.�

Controlar a utilização de veículos da frota própria e contratados, na área de atuação da �

GRB, atendendo as requisições de pessoal, materiais e equipamentos.
Administrar os contratos de locação de veículos.�

Promover a manutenção dos veículos da frota da Companhia, mantendo-os em �

perfeitas condições de uso.
Coordenar e executar as atividades de Protocolo, de recebimento e Expedição da �

Documentação e seu Arquivamento dentro do processo de Gestão Documental.
Realizar a gestão da segurança física e patrimonial na área de atuação da GRB.�

Administrar os contratos com empresas de prestação de serviço de segurança física e �

patrimonial, limpeza, conservação e jardinagem no âmbito da GRB.
Gerenciar o Sistema de Controle e Supervisão de Imagem (CSI) do subsistema �

segurança física e patrimonial na área de atuação da GRB.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRB  DRBB   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS E MANUTENÇÃO 
CIVIL DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SOBRADINHO – DRBB

 Funções Básicas:
 

Coordenar, executar, controlar e acompanhar as atividades de manutenção, �

auscultação, adequação, reparo e modernização das instalações e estruturas civis da 
usina e da barragem, das subestações e das estações de telecomunicação.
Levantar as necessidades do sistema físico, controlar, acompanhar e executar os �

orçamentos de custeio e investimento disponíveis para as atividades de manutenção 
das instalações e estruturas civis da usina e da barragem, de subestações e de 
estações de telecomunicação.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional das instalações e �

estruturas civis da usina e da barragem, de subestações e de estações de 
telecomunicação.
Executar, controlar e acompanhar os ensaios especiais para avaliação do estado e do �

desempenho das instalações e estruturas civis da usina e da barragem, de subestações 
e de estações de telecomunicação.
Avaliar o estado, o desempenho, a segurança e analisar as ocorrências, objetivando �

implantar melhorias, adequações e modernizações nas instalações e estruturas civis da 
usina e da barragem, de subestações e de estações de telecomunicação.
Executar a manutenção, a auscultação, o reparo, os ensaios especiais e o �

pré-operacional das instalações e estruturas civis da usina e da barragem, de 
subestações e de estações de telecomunicação.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar a manutenção dos sistemas de climatização �

das instalações civis da Geração, Transmissão e Telecomunicação e das instalações 
prediais da Gerência Regional de Operação de Sobradinho.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção civil das �

instalações e estruturas civis da usina e da barragem, de subestações e de estações de 
telecomunicação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRB  DRMB   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE 
SOBRADINHO - DRMB 

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e barramentos das 
subestações, linhas de transmissão e dispositivos de proteção, controle, supervisão, 
automação, medição, laboratório e telecomunicações em sua área de atuação.
Efetuar a integração e compatibilização das programações oriundas dos diversos �

órgãos normativos relacionados com sua área de atuação e estabelecer as diretrizes e 
prioridades para a execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras/instalações sob sua responsabilidade.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar a análise e o acompanhamento do desempenho operacional dos �

equipamentos de subestação, linhas de transmissão e sistemas de proteção, 
teleproteção, telecomunicações e telesupervisão em sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Sobradinho 
DRMB

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição de Sobradinho 
SBCP

Serviço de Manutenção de Bom Jesus da Lapa
SBMB

Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Sobradinho 
SBML

Serviço de Manutenção de Subestações de Sobradinho 
SBMS

Serviço de Telecomunicações de Sobradinho 
SBTL
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Administração /

Gerência
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 DO   GRB  DRMB   SBCP

Órgão: SERVIÇO DE SISTEMAS DE CONTROLE, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO DE 
SOBRADINHO - SBCP 

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

equipamentos de medição operacional e de faturamento, sistemas de regulação de 
tensão e instrumentos de ensaios em sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

dispositivos e equipamentos de proteção e controle, supervisão das subestações, linhas 
de transmissão e usinas no âmbito de sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos equipamentos, instrumentos e sistemas de regulação sob sua 
responsabilidade.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos dispositivos de proteção, controle e supervisão das subestações, 
linhas de transmissão e usinas de sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional e integração atinentes à medição, proteção, �

controle, laboratório e regulação em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos, instrumentos e sistemas sob �

sua responsabilidade.
Executar e acompanhar a instalação de novos equipamentos/instrumentos de medição �

de faturamento em sua área de atuação.
Controlar, acompanhar e executar as modificações nos sistemas de proteção, �

supervisão e controle das subestações, linhas de transmissão e usinas na sua área de 
atuação.
Executar e acompanhar as atividades inerentes ao laboratório da Gerência Regional.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica, bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Administração /

Gerência
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Centro

 DO   GRB  DRMB   SBMB

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOM JESUS DA LAPA – SBMB

 Funções Básicas:
 

Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
equipamentos e barramentos das subestações em sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares e barramentos das subestações, linhas de transmissão em sua área de 
atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos, serviços auxiliares e linhas de �

transmissão de sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Elaborar e executar o programa de combate às queimadas sob as linhas de �

transmissão de sua área de atuação.
Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão, barramentos e 
equipamentos de subestações na sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 Departamento /
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Gerência
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 DO   GRB  DRMB   SBML

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE 
SOBRADINHO – SBML

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos das subestações em sua área de atuação.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos das subestações em sua área de atuação.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e �

barramentos de subestações de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão e barramentos de 
subestações na sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRB  DRMB   SBMS

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE SOBRADINHO - SBMS

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos, serviços auxiliares das subestações na sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos, serviços auxiliares 
das subestações na sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares das subestações na sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos na sua área de atuação.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento na sua �

área de atuação.
Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nos equipamentos de subestações e serviços 
auxiliares na sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Gerência
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 DO   GRB  DRMB   SBTL

Órgão: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE SOBRADINHO - SBTL

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção, reparo, pré-operacional, �

comissionamento, integração e inspeção técnica dos equipamentos e dispositivos de 
telecomunicações, teleproteção e telessupervisão na sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de operação das estações do Sistema Integrado �

de Telecomunicações, dos centros telefônicos no âmbito regional.
Participar e acompanhar a execução da instalação de equipamentos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão em sua área de atuação.
Desenvolver atividades executivas no laboratório regional de telecomunicações �

relacionadas com sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e dispositivos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão sob sua responsabilidade.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Manter e operar a rede de postos hidrometeorológicos das bacias hidrográficas de sua �

área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRB  DROB   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SOBRADINHO - DROB

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas Usinas e subestações �

de sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das usinas e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

usinas e das subestações de sua área de atuação. 
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema, das usinas e �

das subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das usinas e �

das subestações sob sua responsabilidade. 
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua �

área de atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao 
sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das usinas e das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações sob sua responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação. 
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usinas e das �

subestações sob sua responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as usinas e as subestações de �

sua área de atuação.
Controlar, avaliar e fazer gestões sobre as restrições operativas e não conformidades �

nas instalações de sua área de atuação.
Coordenar o processo de compatibilização de intervenções nas instalações de sua área �

de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Programa de Trabalho, do Orçamento �

Anual de Custeio-OAC e do Orçamento Anual de Investimento-OAI, de sua área de 
atuação.
Monitorar e avaliar o desempenho dos órgãos da sua área de atuação através do �

Sistema de Gestão da Operação.
Coordenar e articular o relacionamento operacional com os órgãos de manutenção, �

engenharia e construção, e efetuar a integração das programações oriundas dos 
diversos órgãos normativos relacionados com a sua área de atuação, estabelecendo 
diretrizes e prioridades para execução das atividades.
Assessorar o Gerente Regional com informações e dados do sistema eletroenergético �

regional e fazer a articulação regional nos assuntos coorporativos da área de operação.
Controlar e fazer gestões junto aos órgãos normativos e administrativos, no sentido de �

viabilizar os meios e os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao 
desenvolvimento das atividades executivas nas instalações e centros de operação de 
sua área de atuação.

 Estrutura:

 



 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRB  DRUB   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA USINA DE SOBRADINHO - 
DRUB 

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas da usina, sistema extravasor e eclusa da barragem de Sobradinho, em 
conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em 
atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas da usina, sistema extravasor e eclusa da barragem de 
Sobradinho, em conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos 
normativos e em atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas da usina, sistema extravasor e eclusa da barragem de 
Sobradinho.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas da usina, 
sistema extravasor e eclusa da barragem de Sobradinho.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas da usina, sistema extravasor e eclusa da 
barragem de Sobradinho.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRL    

Órgão: GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO LESTE - GRL

 Funções Básicas:
 

Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais de pré-operacional, �

integração de obras, operação, manutenção e reparo de equipamentos, linhas de 
transmissão, estruturas civis e dispositivos de controle e automação nas instalações de 
transmissão, geração e telecomunicações que compõem o Sistema Eletroenergético da 
Chesf em sua área de atuação.
Representar a Chesf, por delegação da Diretoria executiva, junto às entidades públicas �

e privadas na sua área de atuação.
Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais relacionadas à �

tecnologia da informação e à organização em sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução dos programas de trabalho e dos �

orçamentos anuais de Custeio e de Investimento da GRL.   
Gerenciar, coordenar e controlar as ações de sustentabilidade empresarial �

desenvolvidas na 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 Campina Grande 



DRCL
Serviço de Manutenção de Campina Grande 

SLMG
Serviço de Manutenção de Natal

SLMN
Serviço de Operação de Instalações de Campina Grande 

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 Recife 

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 Largo 

DRRL
Serviço de Manutenção de Angelim

SLMA
Serviço de Manutenção de Rio Largo 

SLML
Serviço de Operação de Instalações de Rio Largo 

SLOL
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Gerência
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 DO   GRL     SLCC

Órgão: SERVIÇO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES LESTE – SLCC

 Funções Básicas:
 

Executar as compras de materiais e contratações de obras e serviços necessárias à �

execução das atividades da Gerência Regional de Operação Leste.
Acompanhar, apoiar e orientar técnica e administrativamente as Comissões de �

Licitação para aquisição de bens e contratação de obras e serviços.
Processar as consultas diretas.�

Executar as Aquisições de Baixo Valor e as modalidades de Convite, Tomada de preços �

e Pregão.
Autuar e manter a guarda da documentação dos processos licitatórios e consultas �

diretas.
Programar, acompanhar e controlar as fases dos processos de aquisição de material e �

contratação de obras e serviços.
Elaborar, formalizar e distribuir os instrumentos contratuais, bem como seus aditivos.�

Providenciar as publicações legais dos processos de aquisição de material e contratação �

de obras e serviços.
Proceder os ajustes necessários do processo licitatório no Sistema de Gestão �

Econômico-Financeiro - GEF.
Cadastrar os instrumentos contratuais de aquisição de material no Sistema de �

Informação de Administração de Fornecimento - SIAF bem como manter sua 
consistência no desenrolar do fornecimento.
Administrar os contratos de fornecimento de bens e seus aditivos, desde sua emissão �

até o encerramento.
Analisar, atestar e liberar para a área financeira o documento de cobrança emitido pelo �

fornecedor, relativos aos contratos de fornecimento de bens.
Assegurar o cumprimento dos eventos físicos inerentes ao processo de fornecimento de �

bens, através de ações antecipadas de acompanhamento e de constante interação com 
fornecedores e requisitante.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRL     SLMC

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL DE TRANSMISSÃO LESTE – SLMC

 Funções Básicas:
 

Comandar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica de natureza civil das subestações e estações de telecomunicações da GRL.
Levantar as necessidades do sistema físico, controlar, acompanhar e executar os �

orçamentos de custeio e investimento disponíveis para as atividades de manutenção 
das instalações e estruturas civis das subestações e de estações de telecomunicações 
da GRL.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional das instalações e �

estruturas civis de subestações e de estações de telecomunicação em sua área de 
atuação.
Comandar e controlar as atividades executivas de manutenção dos sistemas de �

climatização e das instalações prediais da GRL.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção civil das �

instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e de estações de 
telecomunicações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRL  DRCL   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPINA 
GRANDE – DRCL

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica dos equipamentos e barramentos das subestações e linhas de transmissão na 
sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de operação das subestações do �

sistema sob sua responsabilidade.
Efetuar a integração e compatibilização das programações oriundas dos diversos �

órgãos normativos relacionados com sua área de atuação e estabelecer diretrizes e 
prioridades para a execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras/instalações em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar, controlar e executar as atividades relativas a fiscalização de Contratos, �

apoio administrativo, bem estar e segurança do trabalho e serviços gerais, em sua área 
de atuação.
Operar e manter a frota de veículos vinculados e fiscalizar as atividades desenvolvidas �

pela frota de veículos contratados em sua área de atuação.
Controlar e armazenar os equipamentos e materiais de reserva técnica necessários à �

operação e manutenção das instalações, armazenados nos Postos de Autoatendimento 
da sua área de atuação.
Realizar as ações de sustentabilidade empresarial desenvolvidas na sua área de �

atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Campina Grande 
DRCL

Serviço de Manutenção de Campina Grande 
SLMG

Serviço de Manutenção de Natal
SLMN

Serviço de Operação de Instalações de Campina Grande 
SLOG
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 DO   GRL  DRCL   SLMG

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMPINA GRANDE - SLMG 

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
equipamentos e barramentos das subestações e serviços auxiliares em sua área de 
atuação.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
equipamentos e barramentos das subestações e serviços auxiliares em sua área de 
atuação.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e de �

equipamentos e barramentos de subestações de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão e de equipamentos e 
barramentos de subestações na sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas subestações e linhas de �

transmissão de sua área de atuação, atendendo aos normativos relativos à 
incorporação de novas obras ao sistema eletroenergético.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRL  DRCL   SLMN

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NATAL – SLMN

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
equipamentos e barramentos das subestações e serviços auxiliares em sua área de 
atuação.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
equipamentos e barramentos das subestações e serviços auxiliares em sua área de 
atuação.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e de �

equipamentos e barramentos de subestações de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão e de equipamentos e 
barramentos de subestações na sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas subestações e linhas de �

transmissão de sua área de atuação, atendendo aos normativos relativos à 
incorporação de novas obras ao sistema eletroenergético.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRL  DRCL   SLOG

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALÇÕES DE CAMPINA GRANDE - SLOG

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas subestações de sua �

área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

subestações em sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema e de �

subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das �

subestações sob sua responsabilidade.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas subestações sob sua �

responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das subestações de sua �

responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as subestações de sua área de �

atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRL  DRML   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO DO RECIFE – DRML

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e barramentos das 
subestações, linhas de transmissão e dispositivos de proteção, controle, supervisão, 
automação, medição, laboratório e telecomunicações em sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com sua área de atuação e estabelecer as diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras/instalações em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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 Recife 
SLLR

Serviço de Manutenção de Subestações do Recife 
SLSR

Serviço de Telecomunicações Leste 
SLTL
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRL  DRML   SLCP

Órgão: SERVIÇO DE SISTEMAS DE CONTROLE, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO LESTE – 
SLCP

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

equipamentos de medição operacional e de faturamento, sistemas de regulação de 
tensão e instrumentos de ensaios em sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

dispositivos e equipamentos de proteção e controle, supervisão das subestações e 
linhas de transmissão no âmbito de sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos equipamentos, instrumentos e sistemas de regulação sob sua 
responsabilidade.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos dispositivos de proteção, controle e supervisão das subestações e 
linhas de transmissão em sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional e integração atinentes à medição, proteção, �

controle, laboratório e regulação em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos, instrumentos e sistemas sob �

sua responsabilidade.
Executar e acompanhar a instalação de novos equipamentos/instrumentos de medição �

de faturamento em sua área de atuação.
Controlar, acompanhar e executar as modificações nos sistemas de proteção, �

supervisão e controle das subestações, linhas de transmissão e usinas na sua área de 
atuação.
Executar e acompanhar as atividades inerentes ao laboratório da Gerência Regional.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica, bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRL  DRML   SLLR

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DO RECIFE – 
SLLR

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos das subestações do Sistema Leste, vinculadas à DRML.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos das subestações do Sistema Leste, vinculadas à DRML.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e �

barramentos de subestações de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão e barramentos de 
subestações na sua área de atuação.
Gerir os recursos disponibilizados visando o atendimento dos programas de trabalho �

definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRL  DRML   SLSR

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DO RECIFE – SLSR

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos, serviços auxiliares das subestações do Sistema Leste, vinculadas à 
DRML.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos, serviços auxiliares 
das subestações vinculadas à DRML.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares das subestações em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos de sua área de atuação.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRL  DRML   SLTL

Órgão: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LESTE - SLTL 

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção, reparo, pré-operacional, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e dispositivos de 
telecomunicações, teleproteção e telessupervisão na sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de operação das estações do Sistema Integrado �

de Telecomunicações, dos centros telefônicos no âmbito regional.
Participar e acompanhar a execução da instalação de equipamentos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão em sua área de atuação.
Desenvolver atividades executivas no laboratório regional de telecomunicações �

relacionadas com sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e dispositivos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão sob sua responsabilidade.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRL  DROL   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO LESTE - DROL

 Funções Básicas:
 

Coordenar e supervisionar a execução da operação do sistema eletroenergético e a �

execução da operação das instalações, em sua área de atuação.
Acompanhar e avaliar a implantação e a aplicação dos instrumentos normativos de �

operação na sua área de atuação.
Supervisionar a execução das atividades dos órgãos de operação referentes ao �

programa de pré-operacional e integração de novas obras ao sistema eletroenergético, 
de sua área de atuação.
Controlar, avaliar e fazer gestões sobre as restrições operativas e não conformidades �

nas instalações e centro de operação de sua área de atuação.
Coordenar o processo de compatibilização de intervenções nas instalações de sua área �

de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Programa de Trabalho, do Orçamento �

Anual de Custeio-OAC e do Orçamento Anual de Investimento-OAI, dos órgãos de sua 
área de atuação.
Controlar e Acompanhar a capacitação das equipes da operação das instalações e do �

centro de operação da sua área de atuação.
Monitorar e avaliar o desempenho dos órgãos da sua área de atuação através do �

Sistema de Gestão da Operação.
Coordenar e articular o relacionamento operacional com os órgãos de manutenção, �

engenharia e construção, e efetuar a integração das programações oriundas dos 
diversos órgãos normativos relacionados com a sua área de atuação, estabelecendo 
diretrizes e prioridades para execução das atividades.
Assessorar o Gerente Regional com informações e dados do sistema eletroenergético �

regional e fazer a articulação regional nos assuntos coorporativos da área de operação.
Controlar e fazer gestões junto aos órgãos normativos e administrativos, no sentido de �

viabilizar os meios e os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao 
desenvolvimento das atividades executivas nas instalações e centros de operação de 
sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação Leste 
DROL

Centro Regional de Operação de Sistema Leste 
CROL

Serviço de Operação de Instalações de Recife 
SLOR
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRL  DROL   CROL

Órgão: CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SISTEMA LESTE - CROL

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, comandar e executar as atividades de operação do sistema �

eletroenergético nas subestações de sua área de atuação.
Executar o relacionamento operacional com o ONS, com o COOS, com os demais �

Centros Regionais de Operação da Chesf, com os órgãos de manutenção e construção, 
com os Centros de Operação dos Agentes de Distribuição, Geração, Transmissão e 
Consumidores Livres de sua área de atuação.
Elaborar os programas e roteiros de manobras relativos a intervenções no sistema �

eletroenergético sob sua responsabilidade.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos de operação de sistema em �

sua área de atuação.
Elaborar os instrumentos de procedimentos operacionais de sistemas específicos de sua �

área de atuação.
Acompanhar o desempenho operacional dos equipamentos e sistemas elétricos em �

operação no sistema eletroenergético de sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional nas subestações de sua área de atuação, �

atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Coordenar o planejamento anual de intervenções e realizar o controle das intervenções �

no sistema eletroenergético, interagindo com os órgãos de operação, de manutenção e 
de construção em sua área de atuação.
Telecomandar as instalações e operar remotamente as subestações teleassistidas de �

sua área de atuação.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar o Sistema eletroenergético e �

operar remotamente as subestações teleassistidas de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRL  DROL   SLOR

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE RECIFE - SLOR

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas subestações de sua �

área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

subestações em sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema e de �

subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das �

subestações sob sua responsabilidade.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas subestações sob sua �

responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das subestações de sua �

responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as subestações de sua área de �

atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
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Gerência

  Divisão   Serviço /
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 DO   GRL  DRRL   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIO LARGO - 
DRRL 

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica dos equipamentos e barramentos das subestações e linhas de transmissão na 
sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de operação das subestações do �

sistema sob sua responsabilidade.
Efetuar a integração e compatibilização das programações oriundas dos diversos �

órgãos normativos relacionados com sua área de atuação e estabelecer diretrizes e 
prioridades para a execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras/instalações em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar, controlar e executar as atividades relativas a Administração de Contratos, �

apoio administrativo, segurança física, bem estar e segurança do trabalho e serviços 
gerais, em sua área de atuação.
Operar e manter a frota de veículos vinculados e fiscalizar as atividades desenvolvidas �

pela frota de veículos contratados em sua área de atuação.
Executar e coordenar as atividades de pequenas compras e contratações, habilitações, �

contabilizações, pagamentos de contratos e aquisições, acompanhar e fiscalizar os 
processos associados, em sua área de atuação.
Controlar e armazenar os equipamentos e materiais de reserva técnica necessários à �

operação e manutenção das instalações.
Realizar atividades de responsabilidade social em sua área de atuação, buscando a �

melhoria da qualidade de vida da sociedade.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio Largo 
DRRL

Serviço de Manutenção de Angelim
SLMA

Serviço de Manutenção de Rio Largo 
SLML

Serviço de Operação de Instalações de Rio Largo 
SLOL
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Gerência

  Divisão   Serviço /
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 DO   GRL  DRRL   SLMA

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANGELIM – SLMA

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos, serviços auxiliares e barramentos das subestações, linhas de 
transmissão, estradas de acesso, limpeza de faixas do Sistema Leste, vinculadas à 
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio Largo.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos, serviços auxiliares e 
barramentos das subestações, linhas de transmissão, estradas de acesso, limpeza de 
faixas vinculadas à Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio Largo.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares e barramentos das subestações, linhas de transmissão em sua área de 
atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e linhas de transmissão de sua �

área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Elaborar e executar o programa de controle de queimadas sob as linhas de transmissão �

no âmbito da Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio Largo.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Centro

 DO   GRL  DRRL   SLML

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RIO LARGO – SLML

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica �

dos equipamentos e barramentos das subestações, linhas de transmissão, estradas de 
acesso,limpeza de faixas, instalações civis, prediais e auxiliares, do Sistema Leste, 
vinculadas à Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio Largo.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e barramentos das 
subestações, linhas de transmissão, estradas de acesso, limpeza de faixas, instalações 
civis, prediais e auxiliares, vinculadas à Divisão Regional de Operação e Manutenção de 
Rio Largo.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos e barramentos �

das subestações, linhas de transmissão, instalações civis, prediais e auxiliares em sua 
área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e linhas de transmissão de sua �

área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Elaborar e executar o programa de controle de queimadas sob as linhas de transmissão �

no âmbito da Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio Largo.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRL  DRRL   SLOL

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE RIO LARGO - SLOL

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas subestações de sua �

área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

subestações em sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema e de �

subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das �

subestações sob sua responsabilidade.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas subestações sob sua �

responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das subestações de sua �

responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as subestações de sua área de �

atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRN    

Órgão: GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO NORTE - GRN

 Funções Básicas:
 

Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais de pré-operacional, �

integração de obras, operação, manutenção e reparo de equipamentos, linhas de 
transmissão, estruturas civis, dispositivos de controle e automação nas instalações de 
transmissão, geração e telecomunicações que compõem o Sistema Eletroenergético da 
Chesf em sua área de atuação.
Representar a Chesf, por delegação da Diretoria Executiva, junto às entidades públicas �

e privadas na sua área de atuação.
Gerenciar, coordenar e controlar as atividades; econômico-financeira, suprimento, �

jurídica, de gestão de pessoas, segurança do trabalho, saúde ocupacional medicina do 
trabalho e bem-estar social, transporte, segurança física, serviços condominiais e 
gestão documental desenvolvidas no âmbito de sua área de atuação.
Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais relacionadas à �

tecnologia da informação e à organização em sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução dos programas de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento da GRN.
Gerenciar, coordenar e controlar as ações de sustentabilidade empresarial �

desenvolvidas na sua área de atuação.

 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 Ocupacional Norte

SNRH
Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 

Documental Norte
SNSG

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Milagres 
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 Fortaleza 
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
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRAN   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL ADMINISTRATIVA NORTE - DRAN

 Funções Básicas:
 

Coordenar e supervisionar as atividades de atendimento médico, hospitalar, �

ambulatorial na área de atuação da GRN.
Coordenar e supervisionar as gestões de estoques e contratações de obras e serviços �

na área de atuação da GRN.
Coordenar e supervisionar as atividades contábeis e financeiras na área de atuação da �

GRN.
Coordenar e supervisionar as atividades de segurança física das instalações na área de �

atuação da GRN.
Coordenar e supervisionar a utilização da frota própria e contratada na área de atuação �

da GRN.
Coordenar as atividades de captação, administração, desenvolvimento de pessoal, �

segurança e medicina do trabalho e bem-estar social na área de atuação da GRN.
Coordenar e supervisionar as atividades regionais de transporte, segurança física, �

acervo documental, infraestrutura condominial e serviços gerais na sua área de 
atuação.
Coordenar e supervisionar as atividades jurídicas no âmbito de sua área de atuação.�

Coordenar e supervisionar as atividades de obras civis de sua área de atuação.�

Assinar e endossar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação Norte, �

de acordo com a procuração de poderes gerais outorgada pela Companhia.
Coordenar, executar e controlar as atividades relativas as ações sócio-ambientais de �

sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional Administrativa Norte 
DRAN

Serviço Financeiro e de Suprimento Norte
SNFS

Serviço Jurídico Norte
SNJU

Serviço de Pessoal, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Norte
SNRH

Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 
Documental Norte

SNSG
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRAN   SNFS

Órgão: SERVIÇO FINANCEIRO E DE SUPRIMENTO NORTE - SNFS

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de contabilidade, patrimônio e tesouraria na área de atuação da �

GRN.
Proceder aos registros de atos e fatos contábeis da GRN, obedecendo a legislação �

específica.
Elaborar e gerenciar o fluxo de caixa mensal da GRN.�

Executar o inventário rotativo de material da Gerência.�

Liberar pagamentos de faturas atestadas dentro das prioridades e recursos disponíveis.�

Prestar contas mensalmente dos desembolsos.�

Processar a administração de materiais na GRN compreendendo o planejamento, �

coordenação, aquisição, controle e armazenamento.
Executar a movimentação de carga, embalagem, acondicionamento, expedição e �

distribuição de materiais na área da Gerência.
Processar as aquisições de baixo valor, elaborar e expedir as tomadas de preços, cartas �

convites, pregões e ordens de compras, autorizações de serviços e fornecimento, 
consultas diretas, verificações de preços, confeccionando atas de abertura de 
propostas, tomadas de preços, cartas convites e pregões.
Controlar prazos de entrega pelos fornecedores, itens para renovação de estoque de �

material, observando estoques mínimos e máximos.
Selecionar sucatas e providenciar a alienação do material e de bens considerados �

inservíveis ou obsoletos para venda na área de atuação da GRN.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRAN   SNJU

Órgão: SERVIÇO JURÍDICO NORTE - SNJU

 Funções Básicas:
 

Coordenar, acompanhar e executar as atividades jurídicas na área de atuação da GRN.�

Emitir pronunciamentos jurídicos quando solicitado pelos órgãos vinculados à GRN . �

Orientar e defender os interesses da Companhia nos processos judiciais e �

administrativos nas diversas comarcas na área de atuação da GRN. 
Elaborar petições, requerimentos e recursos perante qualquer instância ou tribunal nas �

esferas cível, trabalhista e penal, quando pertinentes aos processos judiciais oriundos 
das comarcas da área de atuação da GRN.
Articular-se com autoridades judiciais, administrativas, policiais e órgãos jurídicos de �

outras empresas dentro da área de atuação da GRN visando a solução de pendências 
que envolvam a Companhia. 
Orientar, acompanhar, efetivar e controlar as desapropriações e as servidões de glebas �

e terrenos na sua área de atuação.
Analisar e orientar a elaboração de instrumentos contratuais.�

Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRAN   SNRH

Órgão: SERVIÇO DE PESSOAL, SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE 
OCUPACIONAL NORTE - SNRH

 Funções Básicas:
 

Orientar e assistir aos diversos órgãos da GRN nos processos de segurança e medicina �

do trabalho, objetivando a prevenção de acidentes e de doenças do trabalho, bem 
como o atendimento às exigências da legislação pertinente.
Inspecionar equipamentos, edificações e locais de trabalho, objetivando constatar as �

reais condições, orientar os empregados quanto à prevenção de acidentes/doenças do 
trabalho e emitir as devidas recomendações técnicas.
Dimensionar, instalar, distribuir e promover a manutenção de equipamentos de �

prevenção e combate a incêndios no âmbito de sua área de atuação.
Fiscalizar as atividades de empreiteiras que prestam serviços à Chesf, a fim de fazer �

cumprir as exigências da legislação de segurança e medicina do trabalho às quais 
estão sujeitas.
Promover cursos básicos e específicos sobre segurança e saúde ocupacional, visando a �

educação e a conscientização dos empregados da Chesf na área de atuação da GRN.
Investigar acidentes de trabalho ocorridos na área de atuação da GRN, para a �

determinação das causas e emitir recomendações técnicas para prevenir outras 
ocorrências.
Realizar exames periódicos, perícias, inspeções sanitárias e programas de assistência �

médica e social aos empregados da Chesf, na área de atuação da GRN.
Executar as atividades referentes à admissão, movimentação e demissão de �

empregados da Chesf, no âmbito de sua área de atuação.
Manter atualizado o cadastro funcional dos empregados da Chesf, no âmbito de sua �

área de atuação
Preparar e enviar ao órgão competente da Sede, todas as informações necessárias ao �

processamento da folha de pagamento do pessoal da Chesf, no âmbito da sua área de 
atuação;
Executar e gerenciar a distribuição dos Vales Alimentação, refeição e transporte para �

os empregados da Chesf na área de atuação da GRN.
Prestar assistência social na forma de orientação, interpretação e aplicação de �

benefícios, a empregados da Chesf e seus respectivos dependentes, na área de atuação 
da GRN.
Executar e controlar as atividades relativas à educação coorporativa, carreira e �

remuneração na área de atuação da GRN.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRAN   SNSG

Órgão: SERVIÇO DE TRANSPORTE, SEGURANÇA FÍSICA, INFRAESTRUTURA 
CONDOMINIAL E GESTÃO DOCUMENTAL NORTE – SNSG

 Funções Básicas:
 

Planejar e controlar a execução dos serviços condominiais na área de atuação da GRN.�

Comandar e controlar a manutenção e utilização de veículos próprios e contratados, no �

âmbito de sua área de atuação, atendendo as requisições de pessoal, materiais e 
equipamentos.
Promover a manutenção dos veículos da frota da Companhia, mantendo-os em �

perfeitas condições de uso.
Coordenar e executar as atividades de Protocolo, de recebimento e Expedição da �

Documentação e seu Arquivamento dentro do processo de Gestão Documental.
Realizar a gestão da segurança física e patrimonial na área da GRN.�

Administrar os contratos com empresas de prestação de serviço de segurança física e �

patrimonial;
Comandar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de natureza civil das usinas subestações e 
estações de telecomunicações na área de atuação da GRN.
Comandar e controlar as atividades executivas de manutenção dos sistemas de �

climatização e das instalações prediais da GRN.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRMM   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO DE MILAGRES - DRMM

 Funções Básicas:
 

Coordenar e supervisionar as atividades executivas de operação das subestações e �

usinas em sua área de atuação.
Acompanhar e avaliar a implantação e a aplicação dos instrumentos normativos de �

operação na sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com a sua área de atuação, estabelecendo as diretrizes e prioridades para 
a execução das atividades decorrentes.
Controlar e acompanhar junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de equipamentos e barramentos de subestações, 
usinas e linhas de transmissão na sua área de atuação.
Acompanhar as ações executivas referentes aos programas de pré-operacional e �

integração de obras na sua área de atuação.
Planejar e controlar a execução dos serviços condominiais na sua área de atuação.�

Controlar a utilização de veículos próprios e contratados, no âmbito de sua área de �

atuação, atendendo as requisições de pessoal, materiais e equipamentos.
Controlar e Acompanhar a capacitação das equipes de operação e manutenção da sua �

área de atuação
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos de sua área de atuação.
Assinar e endossar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação Norte, �

de acordo com a procuração de poderes gerais outorgada pela Companhia.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Milagres 
DRMM

Serviço de Manutenção de Milagres 
SNMM

Serviço de Operação de Instalações de Milagres 
SNOM
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRMM   SNMM

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MILAGRES – SNMM

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e dos 
equipamentos, barramentos e serviços auxiliares das subestações e usinas do Sistema 
Norte, vinculadas à Divisão de Operação e Manutenção de Milagres - DRMM.
Executar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, reparo, �

integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e dos 
equipamentos, barramentos e serviços auxiliares das subestações e usinas do Sistema 
Norte, vinculadas à DRMM.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e de �

equipamentos e barramentos de subestações e usinas de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão e de equipamentos e 
barramentos de subestações e usinas na sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRMM   SNOM

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE MILAGRES - SNOM

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas Usinas e subestações �

de sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das usinas e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

usinas e das subestações de sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema, das usinas e �

das subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das usinas e �

das subestações sob sua responsabilidade.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua �

área de atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao 
sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das usinas e das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações sob sua responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usinas e das �

subestações sob sua responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as usinas e as subestações de �

sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRMN   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO NORTE - DRMN 

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de equipamentos e barramentos de subestações, 
usinas e linhas de transmissão na sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos, dispositivos e sistemas de 
proteção, medição, automação e telecomunicações em sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com a sua área de atuação e estabelecer as diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades decorrentes.
Acompanhar as ações executivas referentes aos programas de pré-operacional e �

integração de obras na sua área de atuação.
Controlar e acompanhar junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar e supervisionar as atividades executivas regionais relacionadas à tecnologia �

da informação e à organização na sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos de sua área de atuação.
Assinar e endossar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação Norte, �

de acordo com a procuração de poderes gerais outorgada pela Companhia.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Manutenção Norte 
DRMN

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição Norte 
SNCP

Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Fortaleza 
SNLF

Serviço de Manutenção de Subestações de Fortaleza 
SNSF

Serviço de Telecomunicações Norte 
SNTL
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRMN   SNCP

Órgão: SERVIÇO DE SISTEMAS DE CONTROLE, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO NORTE – 
SNCP

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

equipamentos de medição operacional e de faturamento, sistemas de regulação de 
tensão e instrumentos de ensaios em sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

dispositivos e equipamentos de proteção e controle, supervisão das subestações e 
linhas de transmissão no âmbito de sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos equipamentos, instrumentos e sistemas de regulação sob sua 
responsabilidade.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos dispositivos de proteção, controle e supervisão das subestações e 
linhas de transmissão no âmbito de sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional e integração atinentes à medição, proteção, �

controle, laboratório e regulação em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos, instrumentos e sistemas sob �

sua responsabilidade.
Executar e acompanhar a instalação de novos equipamentos/instrumentos de medição �

de faturamento em sua área de atuação.
Controlar, acompanhar e executar as modificações nos sistemas de proteção, �

supervisão e controle das subestações, linhas de transmissão e usinas na sua área de 
atuação.
Executar e acompanhar as atividades inerentes ao laboratório da Gerência Regional.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica, bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRN  DRMN   SNLF

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE 
FORTALEZA – SNLF

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos das subestações do Sistema Norte, vinculadas à DRMN.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos das subestações do Sistema Norte, vinculadas à DRMN.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e �

barramentos de subestações de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão e barramentos de 
subestações na sua área de atuação.
Gerir os recursos disponibilizados visando o atendimento dos programas de trabalho �

definidos para sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /
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Centro

 DO   GRN  DRMN   SNSF

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE FORTALEZA - SNSF

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos, serviços auxiliares das subestações e usinas do Sistema Norte, 
vinculadas à DRMN.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos, serviços auxiliares 
das subestações e usinas vinculadas à DRMN.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares das subestações e usinas em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos de sua área de atuação.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRN  DRMN   SNTL

Órgão: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NORTE - SNTL 

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção, reparo, pré-operacional, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e dispositivos de 
telecomunicações, teleproteção e telessupervisão na sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de operação das estações do Sistema Integrado �

de Telecomunicações, dos centros telefônicos no âmbito regional.
Participar e acompanhar a execução da instalação de equipamentos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão em sua área de atuação.
Desenvolver atividades executivas no laboratório regional de telecomunicações �

relacionadas com sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e dispositivos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão sob sua responsabilidade.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Executar e acompanhar as atividades de manutenção, reparo, pré-operacional, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e dispositivos de tecnologia da 
informação na sua área de atuação.
Administrar os recursos de servidores de rede, correio eletrônico e demais aplicações �

corporativas sob sua responsabilidade, na área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRN  DRON   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO NORTE - DRON

 Funções Básicas:
 

Coordenar e supervisionar a execução da operação do sistema eletroenergético e a 
execução da operação das instalações, em sua área de atuação.
Acompanhar e avaliar a implantação e a aplicação dos instrumentos normativos de 
operação na sua área de atuação.
Supervisionar a execução das atividades dos órgãos de operação referentes ao programa 
de pré-operacional e integração de novas obras ao sistema eletroenergético, de sua área 
de atuação.
Controlar, avaliar e fazer gestões sobre as restrições operativas e não conformidades nas 
instalações e centro de operação de sua área de atuação.
Coordenar o processo de compatibilização de intervenções nas instalações da área de 
atuação da GRN.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Programa de Trabalho, do Orçamento 
Anual de Custeio e Investimento dos órgãos de sua área de atuação.
Controlar e Acompanhar a capacitação das equipes da operação das instalações e do 
centro de operação da sua área de atuação.
Monitorar e avaliar o desempenho dos órgãos da sua área de atuação através do Sistema 
de Gestão da Operação.
Coordenar e articular o relacionamento operacional com os órgãos de manutenção, 
engenharia e construção, e efetuar a integração das programações oriundas dos diversos 
órgãos normativos relacionados com a sua área de atuação, estabelecendo diretrizes e 
prioridades para execução das atividades.
Assessorar o Gerente Regional com informações e dados do sistema eletroenergético 
regional e fazer a articulação regional nos assuntos coorporativos da área de operação.
Controlar e fazer gestões junto aos órgãos normativos e administrativos, no sentido de 
viabilizar os meios e os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao 
desenvolvimento das atividades executivas nas instalações e centros de operação de sua 
área de atuação.
Assinar e endossar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação Norte, de 
acordo com a procuração de poderes gerais outorgada pela Companhia.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação Norte 
DRON

Centro Regional de Operação do Sistema Norte 
CRON

Serviço de Operação de Instalações de Fortaleza 
SNOF
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 DO   GRN  DRON   CRON

Órgão: CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA NORTE - CRON 

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, comandar e executar as atividades de operação do sistema �

eletroenergético nas usinas e subestações de sua área de atuação.
Executar o relacionamento operacional com o ONS, com o COOS, com os demais �

Centros Regionais de Operação da Chesf, com os órgãos de manutenção e construção, 
com os Centros de Operação dos Agentes de Distribuição, de Geração, de Transmissão 
e Consumidores Livres de sua área de atuação.
Elaborar os programas e roteiros de manobras relativos a intervenções no sistema �

eletroenergético sob sua responsabilidade.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos de operação de sistema em �

sua área de atuação.
Elaborar os instrumentos de procedimentos operacionais de sistemas específicos de sua �

área de atuação.
Acompanhar o desempenho operacional dos equipamentos e sistemas elétricos em �

operação no sistema eletroenergético de sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Coordenar o planejamento anual de intervenções e realizar o controle das intervenções �

no sistema eletroenergético, interagindo com os órgãos de operação, de manutenção e 
de construção em sua área de atuação.
Administrar a operação dos postos hidrométricos sob sua responsabilidade.�

Executar, analisar e controlar a operação do reservatório das usinas de sua área de �

atuação em conformidade com o programa de geração elaborado pelos órgãos 
normativos e dando observância às prescrições relativas a preservação e conservação 
do meio ambiente.
Telecomandar as instalações e operar remotamente as subestações teleassistidas de �

sua área de atuação.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar o sistema eletroenergético e �

operar remotamente as subestações teleassistidas de sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRN  DRON   SNOF

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE FORTALEZA - SNOF

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas Usinas e subestações �

de sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das usinas e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

usinas e das subestações de sua área de atuação. 
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema, das usinas e �

das subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das usinas e �

das subestações sob sua responsabilidade. 
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua �

área de atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao 
sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das usinas e das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações sob sua responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação. 
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usinas e das �

subestações sob sua responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as usinas e as subestações de �

sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO    

Órgão: GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO OESTE - GRO

 Funções Básicas:
 

Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais de pré-operacional, �

integração de obras, operação, manutenção e reparo de equipamentos, linhas de 
transmissão, estruturas civis, dispositivos de controle e automação nas instalações de 
transmissão, geração e telecomunicações que compõem o Sistema Eletroenergético da 
Chesf em sua área de atuação.
Representar a Chesf, por delegação da Diretoria Executiva, junto às entidades públicas �

e privadas na sua área de atuação.
Gerenciar, coordenar e controlar as atividades; econômico-financeira, suprimento, �

jurídica, de gestão de pessoas, segurança do trabalho, saúde ocupacional medicina do 
trabalho e bem-estar social, transporte, segurança física, serviços condominiais e 
gestão documental desenvolvidas no âmbito de sua área de atuação.
Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais relacionadas à �

tecnologia da informação e à organização em sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução dos programas de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento da GRO.
Gerenciar, coordenar e controlar as ações de sustentabilidade empresarial �

desenvolvidas na sua área de atuação.

 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 Ocupacional Oeste
SORH

Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 
Documental Oeste

SOSG
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Boa Esperança 

DRBE
Serviço de Manutenção de Boa Esperança 

SOMB
Serviço de Operação de Boa Esperança 

SOOB
Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civil 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 Oeste 

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
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 DO   GRO  DRAO   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL ADMINISTRATIVA OESTE – DRAO

 Funções Básicas:
 

Coordenar e supervisionar as atividades de atendimento médico, hospitalar, �

ambulatorial na área de atuação da GRO.
Coordenar e supervisionar as gestões de estoques e contratações de obras e serviços �

na área de atuação da GRO.
Coordenar e supervisionar as atividades contábeis e financeiras na área de atuação da �

GRO.
Coordenar e supervisionar as atividades de segurança física das instalações na área de �

atuação da GRO.
Coordenar e supervisionar a utilização da frota de veículos própria e contratada na área �

de atuação da GRO.
Coordenar as atividades de captação, administração, desenvolvimento de pessoal, �

segurança e medicina do trabalho e bem-estar social na área de atuação da GRO.
Prestar assistência social na forma de orientação, interpretação e aplicação de �

benefícios, a empregados da Chesf e seus respectivos dependentes na área de atuação 
da GRO.
Coordenar e supervisionar os serviços condominiais na sua área de atuação da GRO.�

Coordenar e supervisionar as atividades jurídicas na área de atuação da GRO.�

Coordenar e supervisionar as atividades de obras civis de sua área de atuação.�

Coordenar, executar e controlar as atividades relativas à segurança do trabalho na �

área de atuação da GRO.
Assinar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação Oeste, de acordo �

com o instrumento de procuração pública outorgado pela Diretoria da Chesf.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional Administrativa Oeste 
DRAO

Serviço Financeiro e de Suprimento Oeste 
SOFS

Serviço Jurídico Oeste 
SOJU

Serviço de Pessoal, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Oeste
SORH

Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão 
Documental Oeste

SOSG
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 DO   GRO  DRAO   SOFS

Órgão: SERVIÇO FINANCEIRO E DE SUPRIMENTO OESTE – SOFS

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de contabilidade, patrimônio e tesouraria na área de atuação da �

GRO.
Proceder aos registros de atos e fatos contábeis na área de atuação da GRO, �

obedecendo a legislação específica.
Elaborar e gerenciar o fluxo de caixa mensal da GRO.�

Executar o inventário rotativo de material da Gerência.�

Liberar pagamentos de faturas atestadas dentro das prioridades e recursos disponíveis.�

Prestar contas mensalmente dos desembolsos.�

Processar a administração de materiais na GRO compreendendo o planejamento, �

coordenação, aquisição, controle e armazenamento.
Executar a movimentação de carga, embalagem, acondicionamento, expedição e �

distribuição de materiais na área de atuação da GRO.
Processar as aquisições de baixo valor, elaborar e expedir as tomadas de preços, cartas �

convites, pregões e ordens de compras, autorizações de serviços e fornecimento, 
consultas diretas, verificações de preços, confeccionando atas de abertura de 
propostas, tomadas de preços, cartas convites e pregões.
Controlar prazos de entrega pelos fornecedores, itens para renovação de estoque de �

material, observando estoques mínimos e máximos.
Selecionar sucatas e providenciar a alienação do material e de bens considerados �

inservíveis ou obsoletos para venda na área de atuação da GRO.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DRAO   SOJU

Órgão: SERVIÇO JURÍDICO OESTE – SOJU

 Funções Básicas:
 

Coordenar, acompanhar e executar as atividades jurídicas na área de atuação da GRO.�

Emitir pronunciamentos jurídicos quando solicitado pelos órgãos vinculados à GRO .�

Orientar e defender os interesses da Companhia nos processos judiciais e �

administrativos nas diversas comarcas na área de atuação da GRO.
Elaborar petições, requerimentos e recursos perante qualquer instância ou tribunal nas �

esferas cível, trabalhista e penal, quando pertinentes aos processos judiciais oriundos 
das comarcas da área de atuação da GRO.
Articular-se com autoridades judiciais, administrativas, policiais e órgãos jurídicos de �

outras empresas dentro da área de atuação da GRO visando a solução de pendências 
que envolvam a Chesf.
Orientar, acompanhar, efetivar e controlar as desapropriações e as servidões de glebas �

e terrenos na área de atuação da GRO.
Analisar e orientar a elaboração de instrumentos contratuais na área de atuação da �

GRO.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DRAO   SORH

Órgão: SERVIÇO DE PESSOAL, SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE 
OCUPACIONAL OESTE - SORH

 Funções Básicas:
 

Orientar e assistir aos diversos órgãos da GRO nos processos de segurança e saúde �

ocupacional, objetivando a prevenção de acidentes e de doenças do trabalho, bem 
como, o atendimento às exigências da legislação pertinente.
Inspecionar na área de atuação da GRO, equipamentos, edificações e locais de �

trabalho, objetivando constatar as reais condições, orientar os empregados quanto à 
prevenção de acidentes/doenças do trabalho e emitir as devidas recomendações 
técnicas.
Dimensionar, instalar, distribuir e promover a manutenção de equipamentos de �

prevenção e combate a incêndios no âmbito de sua área de atuação.
Fiscalizar as atividades de empreiteiras que prestam serviços à Chesf, a fim de fazer �

cumprir as exigências da legislação de segurança e saúde ocupacional às quais estão 
sujeitas.
Promover cursos básicos e específicos sobre segurança e saúde ocupacional, visando a �

educação e a conscientização dos empregados da Chesf na área de atuação da GRO.
Investigar acidentes de trabalho ocorridos na área de atuação da GRO, para a �

determinação das causas e emitir recomendações técnicas para evitar outras 
ocorrências.
Realizar exames periódicos, perícias, inspeções sanitárias e programas de assistência �

médica e social aos empregados da Chesf, na área de atuação da GRO.
Executar as atividades referentes à admissão, movimentação e demissão de �

empregados da Chesf, na área de atuação da GRO.
Manter atualizado o cadastro funcional dos empregados da Chesf, no âmbito de sua �

área de atuação.
Preparar e enviar aos órgãos competentes, todas as informações necessárias ao �

processamento da folha de pagamento dos empregados da Chesf, no âmbito da sua 
área de atuação.
Executar e gerenciar a distribuição dos Vales Alimentação, refeição e transporte para �

os empregados da Chesf na área de atuação da GRO.
Prestar assistência social na forma de orientação, interpretação e aplicação de �

benefícios a empregados da Chesf e seus respectivos dependentes na área de atuação 
da GRO.
Executar e controlar as atividades relativas à educação corporativa, carreira e �

remuneração na área de atuação da GRO. 
Elaborar, acompanhar e controlar os orçamentos de custeio e de investimento de sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DRAO   SOSG

Órgão: SERVIÇO DE TRANSPORTE, SEGURANÇA FÍSICA, INFRAESTRUTURA 
CONDOMINIAL E GESTÃO DOCUMENTAL OESTE – SOSG

 Funções Básicas:
 

Planejar e controlar a execução dos serviços condominiais na área de atuação da GRO.�

Controlar a utilização de veículos da frota própria e contratada, no âmbito da área de �

atuação da GRO, atendendo as requisições de pessoal, materiais e equipamentos.
Administrar os contratos de locação de veículos.�

Promover a manutenção dos veículos da frota da Companhia, mantendo-os em �

perfeitas condições de uso.
Coordenar e executar as atividades de Protocolo, de recebimento e Expedição da �

Documentação e seu Arquivamento dentro do processo de Gestão Documental.
Realizar a gestão da segurança física e patrimonial na área de atuação da GRO.�

Administrar os contratos com empresas de prestação de serviço de segurança física e �

patrimonial.
Gerenciar o Sistema de Controle e Supervisão de Imagem (CSI) do subsistema �

segurança física e patrimonial na área de atuação da GRO.
Comandar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de natureza civil das instalações em sua área de 
atuação.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar a manutenção dos sistemas de climatização �

das instalações civis da Geração, Transmissão e Telecomunicação e das instalações 
prediais na área de atuação da GRO.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRO  DRBE   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOA 
ESPERANÇA – DRBE

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistema extravasor e dos equipamentos e dispositivos de proteção, 
controle, supervisão e regulação de tensão e velocidade das unidades geradoras e 
serviços auxiliares da Usina de Boa Esperança.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de natureza civil da usina Boa Esperança e de 
suas fundações, barragens, sistema extravasor, galerias e demais instalações prediais.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de natureza civil das subestações e instalações 
prediais em sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de operação das subestações, usina Boa �

Esperança e sistemas extravasores em sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com sua área de atuação e estabelecer diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras/instalações em sua área de atuação.
Gerenciar, coordenar e controlar as atividades de apoio administrativo e serviços �

condominiais em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Assinar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação Oeste, de acordo �

com o instrumento de procuração pública outorgado pela Diretoria da Chesf.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento da Divisão e órgãos subordinados.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Boa Esperança 
DRBE

Serviço de Manutenção de Boa Esperança 
SOMB

Serviço de Operação de Boa Esperança 
SOOB

Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civil da Geração e Transmissão de 
Boa Esperança SOSB
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Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRO  DRBE   SOMB

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOA ESPERANÇA - SOMB

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Boa Esperança, em 
conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em 
atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração na área de atuação 
da GRO.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Boa 
Esperança, em conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos 
normativos e em atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Boa 
Esperança.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e 
sistema extravasor da barragem de Boa Esperança.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de 
Boa Esperança.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

RN-04/2012 OI-72
    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRO  DRBE   SOOB

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE BOA ESPERANÇA – SOOB

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação na Usina Boa Esperança �

e subestações da sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção da usina Boa Esperança e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares da �

usina Boa Esperança e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar, analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos operacionais da �

usina Boa Esperança e das subestações sob sua responsabilidade.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional na usina Boa Esperança e �

subestações de sua área de atuação, atendendo aos normativos relativos à 
incorporação de novas obras ao sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção da usina Boa Esperança e das 
subestações de sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações de sua área de atuação.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usina Boa �

Esperança e das subestações de sua área de atuação.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as instalações de sua área de �

atuação.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DRBE   SOSB

Órgão: SERVIÇO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS E MANUTENÇÃO CIVIL DA 
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE BOA ESPERANÇA – SOSB

 Funções Básicas:
 

Executar, controlar e acompanhar as atividades de manutenção, auscultação, �

adequação, reparo e modernização da barragem e demais instalações e estruturas civis 
da usina Boa Esperança, bem como, das subestações de sua área de atuação.
Levantar as necessidades do sistema físico, controlar, acompanhar e executar os �

orçamentos de custeio e investimento, disponíveis para as atividades de manutenção 
das instalações e estruturas civis da usina Boa Esperança e das subestações de sua 
área de atuação.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional das instalações e �

estruturas civis da usina, barragem e subestações em sua área de atuação.
Executar, controlar e acompanhar os ensaios especiais para avaliação do estado e do �

desempenho das instalações e estruturas civis da usina, barragem e subestações em 
sua área de atuação.
Avaliar o estado, o desempenho, a segurança e analisar as ocorrências, objetivando �

implantar melhorias, adequações e modernizações nas instalações e estruturas civis da 
usina, barragem e subestações em sua área de atuação.
Executar a manutenção, a auscultação, o reparo, os ensaios especiais e o �

pré-operacional e integração de novas instalações e estruturas civis da usina, 
barragem e subestações em sua área de atuação.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção civil em sua �

área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DRMO   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO OESTE - DRMO

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, e inspeção �

técnica de equipamentos e barramentos de subestações, usina Boa Esperança e linhas 
de transmissão da área de atuação da GRO.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

Comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos, dispositivos e sistemas de 
proteção, medição, automação e telecomunicações da área de atuação da GRO.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com a sua área de atuação e estabelecer as diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades decorrentes.
Acompanhar as ações executivas referentes aos programas de pré-operacional e �

integração de obras na área de atuação da GRO.
Controlar e acompanhar junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar e controlar as atividades executivas regionais relacionadas à tecnologia da �

informação e à organização na área de atuação da GRO.
Assinar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação Oeste, de acordo �

com o instrumento de procuração pública outorgado pela Diretoria da Companhia.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos da sua área de atuação 
na GRO.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Manutenção Oeste 
DRMO

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição Oeste 
SOCP

Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão Oeste 
SOML

Serviço de Manutenção de Subestações Oeste 
SOMS

Serviço de Telecomunicações Oeste 
SOTL

   

 Documento de Referência:

RN-04/2012 OI-72
    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRO  DRMO   SOCP

Órgão: SERVIÇO DE SISTEMAS DE CONTROLE, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO OESTE - 
SOCP

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

equipamentos de medição operacional e de faturamento, sistemas de regulação de 
tensão e instrumentos de ensaios na área de atuação da GRO.
Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

dispositivos e equipamentos de proteção e controle, supervisão das subestações e 
linhas de transmissão na área de atuação da GRO.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos equipamentos, instrumentos e sistemas de regulação sob sua 
responsabilidade.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos dispositivos de proteção, controle e supervisão das subestações e 
linhas de transmissão na área de atuação da GRO.
Executar os programas de pré-operacional e integração atinentes à medição, proteção, �

controle, laboratório e regulação em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos, instrumentos e sistemas sob �

sua responsabilidade.
Executar e acompanhar a instalação de novos equipamentos/instrumentos de medição �

de faturamento em sua área de atuação.
Controlar, acompanhar e executar as modificações nos sistemas de proteção, �

supervisão e controle das subestações, linhas de transmissão e usina Boa Esperança na 
área de atuação da GRO.
Executar e acompanhar as atividades inerentes ao laboratório regional na área de �

atuação da GRO.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica, bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DRMO   SOML

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OESTE - SOML 

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
barramentos das subestações e usina Boa Esperança na área de atuação da GRO.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
barramentos das subestações e usina Boa Esperança na área de atuação da GRO.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão, barramentos �

de subestações e usina Boa Esperança na área de atuação da GRO.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica, bem como, aqueles necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços, bem como, acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão, barramentos de 
subestações e usina Boa Esperança na área de atuação da GRO.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DRMO   SOMS

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES OESTE - SOMS 

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos e serviços auxiliares das subestações na área de atuação da GRO.
Elaborar, acompanhar, controlar, executar e avaliar os programas executivos de �

manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos, 
serviços auxiliares das subestações na área de atuação da GRO.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares das subestações em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos de sua área de atuação.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DRMO   SOTL

Órgão: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES OESTE - SOTL

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção, reparo, pré-operacional, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e dispositivos de 
telecomunicações, teleproteção e telessupervisão na área de atuação da GRO.
Participar e acompanhar a execução da instalação de equipamentos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão na área de atuação da GRO.
Desenvolver atividades executivas no laboratório regional de telecomunicações �

relacionadas com sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e dispositivos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão sob sua responsabilidade.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Executar e acompanhar as atividades de manutenção, reparo, pré-operacional, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e dispositivos de tecnologia da 
informação na área de atuação da GRO.
Administrar os recursos dos servidores de rede, correio eletrônico e demais aplicações �

corporativas na área de atuação da GRO.
Elaborar, acompanhar, e controlar os recursos disponibilizados através dos Orçamentos �

Anuais de Custeio e de Investimento visando o atendimento dos programas de trabalho 
definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO   GRO  DROO   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO OESTE - DROO

 Funções Básicas:
 

Coordenar e supervisionar a execução da operação do sistema eletroenergético e a �

execução da operação das instalações, na área de atuação da GRO.
Acompanhar e avaliar a implantação e a aplicação dos instrumentos normativos de �

operação na sua área de atuação.
Supervisionar a execução das atividades dos órgãos de operação referentes ao �

programa de pré-operacional e integração de novas obras ao sistema eletroenergético, 
na área de atuação da GRO.
Controlar, avaliar e fazer gestões sobre as restrições operativas e não conformidades �

nas instalações e centro de operação de sua área de atuação.
Coordenar o processo de compatibilização de intervenções nas instalações na área de �

atuação da GRO.
Controlar e Acompanhar a capacitação das equipes da operação das instalações e do �

centro de operação da sua área de atuação.
Monitorar e avaliar o desempenho dos órgãos da sua área de atuação através do �

Sistema de Gestão da Operação.
Coordenar e articular o relacionamento operacional com os órgãos de manutenção, �

engenharia e construção, e efetuar a integração das programações oriundas dos 
diversos órgãos normativos relacionados com a sua área de atuação, estabelecendo 
diretrizes e prioridades para execução das atividades.
Assessorar o Gerente Regional com informações e dados do sistema eletroenergético �

da GRO e fazer a articulação regional nos assuntos coorporativos da área de operação.
Controlar e fazer gestões junto aos órgãos normativos e administrativos, no sentido de �

viabilizar os meios e os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao 
desenvolvimento das atividades executivas nas instalações e centros de operação de 
sua área de atuação.
Assinar cheques em conjunto com a Gerência Regional de Operação Oeste, de acordo �

com o instrumento de procuração pública outorgado pela Diretoria da Chesf.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação Oeste 
DROO

Centro Regional de Operação de Sistema Oeste
CROO

Serviço de Operação de Instalações Oeste 
SOIO
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 DO   GRO  DROO   CROO

Órgão: CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SISTEMA OESTE - CROO

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, comandar e executar as atividades de operação do sistema �

eletroenergético na usina Boa Esperança e nas subestações da área de atuação da 
GRO.
Executar o relacionamento operacional com o ONS, com o COOS, com os demais �

Centros Regionais de Operação da Chesf, com os órgãos de manutenção e construção, 
com os Centros de Operação dos Agentes de Distribuição, de Geração, de Transmissão 
e Consumidores Livres na área de atuação da GRO.
Elaborar os programas e roteiros de manobras relativos a intervenções no sistema �

eletroenergético sob sua responsabilidade.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos de operação de sistema em �

sua área de atuação.
Elaborar os instrumentos de procedimentos operacionais de sistemas específicos de sua �

área de atuação.
Acompanhar o desempenho operacional dos equipamentos e sistemas elétricos em �

operação no sistema eletroenergético na área de atuação da GRO.
Executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Coordenar o planejamento anual de intervenções e realizar o controle das intervenções �

no sistema eletroenergético, interagindo com os órgãos de operação, de manutenção e 
de construção em sua área de atuação.
Administrar a operação dos postos hidrométricos na área de atuação da GRO.�

Executar, analisar e controlar a operação do reservatório da usina Boa Esperança em �

conformidade com o programa de geração elaborado pelos órgãos normativos e dando 
observância às prescrições relativas a preservação e conservação do meio ambiente.
Telecomandar as instalações e operar remotamente as subestações teleassistidas de �

sua área de atuação.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar o sistema eletroenergético e �

operar remotamente as subestações teleassistidas de sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRO  DROO   SOIO

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES OESTE - SOIO

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas subestações de sua �

área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

subestações em sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema e de �

subestações nas instalações de sua área de atuação.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das �

subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das subestações de sua área de 
atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas subestações de sua �

área de atuação.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação. 
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das subestações de sua �

área de atuação.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as subestações de sua área de �

atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de trabalho e dos �

Orçamentos Anuais de Custeio e de Investimento dos Órgãos de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP    

Órgão: GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE PAULO AFONSO - GRP 

 Funções Básicas:
 

Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais de pré-operacional, �

integração de obras, operação, manutenção e reparo de equipamentos, linhas de 
transmissão, estruturas civis e dispositivos de controle e automação nas instalações de 
transmissão, geração e telecomunicações que compõem o Sistema Eletroenergético da 
Chesf em sua área de atuação.
Representar a Chesf, por delegação da Diretoria executiva, junto às entidades públicas �

e privadas na sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução dos programas de trabalho e dos �

orçamentos anuais de Custeio e de Investimento da GRP.   
Gerenciar, coordenar e controlar as ações de sustentabilidade empresarial �

desenvolvidas na sua área de atuação. 

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE PAULO AFONSO 
GRP

Serviço de Aviação
SPAV



Serviço de Oficina e Refrigeração de Paulo Afonso
SPOF

Divisão Regional de Segurança de Barragens e Manutenção Civil da Geração e 
Transmissão de Paulo Afonso 

DRBP
Divisão Regional de Operação e Manutenção de Itaparica 

DRMI
Serviço de Manutenção de Itaparica 

SPMI
Serviço de Operação de Instalações de Itaparica 

SPOI
Divisão Regional de Manutenção das Usinas e Instalações 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 Afonso 

CROP
Serviço de Operação de Instalações de Paulo Afonso 

SPOP
Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Paulo Afonso 

DRTP
Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição de Paulo Afonso 

SPCP
Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Paulo Afonso 

SPML
Serviço de Manutenção de Subestações de Paulo Afonso 

SPMS
Serviço de Telecomunicações de Paulo Afonso 

SPTL
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP     SPAV

Órgão: SERVIÇO DE AVIAÇÃO – SPAV

 Funções Básicas:
 

1. Programar, coordenar, executar e controlar a operação e manutenção das 
aeronaves da Companhia com o objetivo principal de dar apoio ao seu sistema 
elétrico, à manutenção das linhas de transmissão e subestações e de atender o 
transporte de técnicos e de cargas.

2. Prever e programar o consumo de combustível, de peças sobressalentes e demais 
materiais necessários à manutenção e à operação de aeronaves.

3. Estabelecer normas e procedimentos para a operação e manutenção das 
aeronaves, referente a todos os seus componentes, obedecendo às determinações 
dos fabricantes e do Departamento de Aviação Civil.

4. Elaborar e controlar as escalas de serviços, o desenvolvimento sócio-técnico e 
profissional de seus integrantes, o material de navegação, as publicações 
especializadas emitidas pelo Ministério da Aeronáutica e pelos fabricantes, apólices 
de seguro, cartões de crédito, taxa Fistel e outros.

5. Emitir relatórios para o Ministério da Aeronáutica sobre as horas voadas por 
pilotos e sobre os serviços de manutenção realizados, bem como controlar os custos 
operacionais das aeronaves.

6. Estabelecer contatos com entidades especializadas em testes e 
manutenção/operação de aeronaves.

7. Definir e recomendar a contratação de serviços técnicos tendo em vista os 
recursos internos disponíveis, problemas de segurança e de custos.

8. Apresentar sugestões para alienação, renovação e ampliação da frota de 
aeronaves e/ou componentes.

9. Administrar os contratos de fretamento de aviões, indicando os tipos de 
aeronaves a serem contratadas e fiscalizando a operação e seus serviços de 
manutenção.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP     SPOF

Órgão: SERVIÇO DE OFICINA E REFRIGERAÇÃO DE PAULO AFONSO – SPOF

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar, executar, controlar, acompanhar e avaliar os serviços de �

usinagem, caldeiraria e demais atividades de oficina mecânica dos equipamentos das 
usinas, subestações e linhas de transmissão da Empresa.
Planejar, programar, executar, controlar, acompanhar e avaliar os serviços de �

recuperação dos motores elétricos das usinas e instalações da GRP.
Planejar, programar, executar, controlar, acompanhar e avaliar os serviços de �

manutenção e reparo dos sistemas de climatização das instalações de geração, 
transmissão e prédios operacionais da GRP.
Administrar os contratos dos serviços de oficina em sua área de atuação.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRBP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS E MANUTENÇÃO 
CIVIL DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE PAULO AFONSO – DRBP

 Funções Básicas:
 

Coordenar, executar, controlar e acompanhar as atividades de manutenção, �

auscultação, adequação, reparo e modernização das instalações e estruturas civis das 
usinas e barragens, das subestações e das estações de telecomunicação da Gerência 
Regional de Operação de Paulo Afonso.
Levantar as necessidades do sistema físico, controlar, acompanhar e executar os �

orçamentos de custeio e investimento disponíveis para as atividades de manutenção 
das instalações e estruturas civis das usinas e barragens, de subestações e de estações 
de telecomunicação da Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional das instalações e �

estruturas civis das usinas e barragens, de subestações e de estações de 
telecomunicação da Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso.
Executar, controlar e acompanhar os ensaios especiais para avaliação do estado e do �

desempenho das instalações e estruturas civis das usinas e barragens, de subestações 
e de estações de telecomunicação da Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso.
Avaliar o estado, o desempenho, a segurança e analisar as ocorrências, objetivando �

implantar melhorias, adequações e modernizações nas instalações e estruturas civis 
das usinas e barragens, de subestações e de estações de telecomunicação da Gerência 
Regional de Operação de Paulo Afonso.
Executar a manutenção, a auscultação, o reparo, os ensaios especiais e o �

pré-operacional das instalações e estruturas civis das usinas e barragens, de 
subestações e de estações de telecomunicação da Gerência Regional de Operação de 
Paulo Afonso.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção civil das �

instalações e estruturas civis das usinas e barragens, de subestações e de estações de 
telecomunicação da Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMI   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ITAPARICA – 
DRMI

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistema 
extravasor e dos equipamentos e dispositivos de proteção, controle, supervisão e 
regulação de tensão e velocidade das unidades geradoras e serviços auxiliares da Usina 
Luiz Gonzaga.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica de natureza civil da Usina Luiz Gonzaga e de fundações, barragens, sistema 
extravasor, galerias e instalações prediais em sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de operação das subestações, usinas e �

sistemas extravasores em sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com sua área de atuação e, estabelecer diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras/instalações em sua área de atuação.
Comandar, coordenar e controlar as atividades relativas a apoio administrativo e �

serviços gerais, em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Itaparica 
DRMI

Serviço de Manutenção de Itaparica 
SPMI

Serviço de Operação de Instalações de Itaparica 
SPOI
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMI   SPMI

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ITAPARICA - SPMI

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Itaparica, em conformidade 
com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em atendimento às 
necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Itaparica, em 
conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em 
atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Itaparica.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e 
sistema extravasor da barragem de Itaparica.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de 
Itaparica.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMI   SPOI

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALÇÕES DE ITAPARICA – SPOI

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas Usinas e subestações �

de sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das usinas e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

usinas e das subestações de sua área de atuação. 
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema, das usinas e �

das subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das usinas e �

das subestações sob sua responsabilidade. 
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua �

área de atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao 
sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das usinas e das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações sob sua responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usinas e das �

subestações sob sua responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as usinas e as subestações de �

sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO DAS USINAS E INSTALAÇÕES 
GERAIS DE PAULO AFONSO – DRMP 

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas extravasores e dos equipamentos e dispositivos de 
proteção,controle, supervisão e regulação de tensão e velocidade das unidades 
geradoras e serviços auxiliares das Usinas Paulo Afonso I, II, III e IV, Apolônio Sales e 
Piloto.
Coordenar e controlar as atividades executivas de inspeção, reparo e montagens �

subaquáticas no âmbito da Chesf.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com a sua área de atuação e estabelecer as diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para a integração de novas obras/instalações em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Manutenção das Usinas e Instalações 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
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMP   SPAS

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA USINA APOLÔNIO SALES – SPAS

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Moxotó, em conformidade com 
programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em atendimento às 
necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Moxotó, em 
conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em 
atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Moxotó.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e 
sistema extravasor da barragem de Moxotó.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de 
Moxotó.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMP   SPMP

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS USINAS PAULO AFONSO I, II, III – 
SPMP

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas da usina e sistema extravasor da barragem Delmiro Gouveia, em 
conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em 
atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem Delmiro Gouveia, 
em conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e 
em atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem Delmiro Gouveia.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e 
sistema extravasor da barragem Delmiro Gouveia.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem 
Delmiro Gouveia.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMP   SPMQ

Órgão: CRIAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA USINA PAULO AFONO IV – 
SPMQ

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas da usina e sistema extravasor da barragem Paulo Afonso IV, em 
conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em 
atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem Paulo Afonso IV, 
em conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e 
em atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem Paulo Afonso IV.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e 
sistema extravasor da barragem Paulo Afonso IV.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem 
Paulo Afonso IV.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMX   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE XINGÓ - DRMX

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistema 
extravasor e dos equipamentos e dispositivos de proteção, controle, supervisão e 
regulação de tensão e velocidade das unidades geradoras e serviços auxiliares da Usina 
Xingó.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica de natureza civil da Usina de Xingó e de fundações, barragens, sistema 
extravasor, galerias e instalações prediais em sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de operação das subestações, usinas e �

sistemas extravasores em sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com a sua área de atuação e estabelecer diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras/instalações em sua área de atuação.
Comandar, coordenar e controlar as atividades de apoio administrativo e serviços �

gerais em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Xingó 
DRMX

Serviço de Manutenção de Xingó 
SPMX

Serviço de Operação de Instalações de Xingó 
SPOX
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMX   SPMX

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE XINGÓ - SPMX 

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Xingó, em conformidade com 
programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em atendimento às 
necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Xingó, em 
conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em 
atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de Xingó.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e 
sistema extravasor da barragem de Xingó.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas da usina e sistema extravasor da barragem de 
Xingó.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRMX   SPOX

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE XINGÓ - SPOX

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas Usinas e subestações �

de sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das usinas e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

usinas e das subestações de sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema, das usinas e �

das subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das usinas e �

das subestações sob sua responsabilidade.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua �

área de atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao 
sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das usinas e das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações sob sua responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usinas e das �

subestações sob sua responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as usinas e as subestações de �

sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DROP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO CENTRO - DROP

 Funções Básicas:
 

Coordenar e supervisionar a execução da operação do sistema eletroenergético e a �

execução da operação das instalações, em sua área de atuação.
Acompanhar e avaliar a implantação e a aplicação dos instrumentos normativos de �

operação na sua área de atuação.
Supervisionar a execução das atividades dos órgãos de operação referentes ao �

programa de pré-operacional e integração de novas obras ao sistema eletroenergético, 
de sua área de atuação.
Controlar, avaliar e fazer gestões sobre as restrições operativas e não conformidades �

nas instalações e centro de operação de sua área de atuação.
Coordenar o processo de compatibilização de intervenções nas instalações de sua área �

de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Programa de Trabalho, do Orçamento �

de Custeio e Investimento dos órgãos subordinados.
Controlar e Acompanhar a capacitação das equipes da operação das instalações e do �

centro de operação da sua área de atuação.
Monitorar e avaliar o desempenho dos órgãos subordinados através do Sistema de �

Gestão da Operação.
Coordenar e articular o relacionamento operacional com os órgãos de manutenção, �

engenharia e construção, e efetuar a integração das programações oriundas dos 
diversos órgãos normativos relacionados com a sua área de atuação, estabelecendo 
diretrizes e prioridades para execução das atividades.
Assessorar o Gerente Regional com informações e dados do sistema eletroenergético �

regional e fazer a articulação regional nos assuntos coorporativos da área de operação.
Controlar e fazer gestões junto aos órgãos normativos e administrativos, no sentido de �

viabilizar os meios e os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao 
desenvolvimento das atividades executivas nas instalações e centros de operação de 
sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação Centro 
DROP

Centro Regional de Operação de Sistema de Paulo Afonso 
CROP

Serviço de Operação de Instalações de Paulo Afonso 
SPOP

   

 Documento de Referência:

RN-04/2012 OI-72
    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DROP   CROP

Órgão: CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE PAULO AFONSO - 
CROP

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, comandar e executar as atividades de operação do sistema �

eletroenergético nas usinas e subestações de sua área de atuação.
Executar o relacionamento operacional com o ONS, com o COOS, com os demais �

Centros Regionais de Operação da Chesf, com os órgãos de manutenção e construção, 
com os Centros de Operação dos Agentes de Distribuição, de Geração, de Transmissão 
e Consumidores Livres de sua área de atuação.
Elaborar os programas e roteiros de manobras relativos a intervenções no sistema �

eletroenergético sob sua responsabilidade.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos de operação de sistema em �

sua área de atuação.
Elaborar os instrumentos de procedimentos operacionais de sistemas específicos de sua �

área de atuação.
Acompanhar o desempenho operacional dos equipamentos e sistemas elétricos em �

operação no sistema eletroenergético de sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Coordenar o planejamento anual de intervenções e realizar o controle das intervenções �

no sistema eletroenergético, interagindo com os órgãos de operação, de manutenção e 
de construção em sua área de atuação.
Administrar a operação dos postos hidrométricos sob sua responsabilidade.�

Executar, analisar e controlar a operação do reservatório das usinas de sua área de �

atuação em conformidade com o programa de geração elaborado pelos órgãos 
normativos e dando observância às prescrições relativas a preservação e conservação 
do meio ambiente.
Telecomandar as instalações e operar remotamente as subestações teleassistidas de �

sua área de atuação.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar o sistema eletroenergético e �

operar remotamente as subestações teleassistidas de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DROP   SPOP

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PAULO AFONSO - SPOP

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas Usinas e subestações �

de sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das usinas e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

usinas e das subestações de sua área de atuação. 
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema, das usinas e �

das subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das usinas e �

das subestações sob sua responsabilidade. 
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua �

área de atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao 
sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das usinas e das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações sob sua responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação. 
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usinas e das �

subestações sob sua responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as usinas e as subestações de �

sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRTP   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE PAULO 
AFONSO - DRTP

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, e inspeção �

técnica de equipamentos e barramentos de subestações, usinas e linhas de 
transmissão de sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos, dispositivos e sistemas de 
proteção, medição, automação e telecomunicação em sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com a sua área de atuação e estabelecer as diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades decorrentes.
Acompanhar as ações executivas referentes aos programas de pré-operacional e �

integração de obras na sua área de atuação.
Controlar e acompanhar junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar e controlar as atividades executivas regionais relacionadas à tecnologia da �

informação e à organização na sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Paulo Afonso 
DRTP

Serviço de Sistemas de Controle, Proteção e Medição de Paulo Afonso 
SPCP

Serviço de Manutenção de Linhas de Transmissão de Paulo Afonso 
SPML

Serviço de Manutenção de Subestações de Paulo Afonso 
SPMS

Serviço de Telecomunicações de Paulo Afonso 
SPTL
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRTP   SPCP

Órgão: SERVIÇO DE SISTEMAS DE CONTROLE, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO DE 
PAULO AFONSO - SPCP

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

equipamentos de medição operacional e de faturamento, sistemas de regulação de 
tensão e instrumentos de ensaios em sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

dispositivos e equipamentos de proteção e controle, supervisão das subestações e 
linhas de transmissão no âmbito de sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos equipamentos, instrumentos e sistemas de regulação sob sua 
responsabilidade.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos dispositivos de proteção, controle e supervisão das subestações e 
linhas de transmissão em sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional e integração atinentes à medição, proteção, �

controle, laboratório e regulação em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos, instrumentos e sistemas sob �

sua responsabilidade.
Executar e acompanhar a instalação de novos equipamentos/instrumentos de medição �

de faturamento em sua área de atuação.
Controlar, acompanhar e executar as modificações nos sistemas de proteção, �

supervisão e controle das subestações, linhas de transmissão e usinas na sua área de 
atuação.
Executar e acompanhar as atividades inerentes ao laboratório da Gerência Regional.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica, bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRTP   SPML

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE PAULO 
AFONSO – SPML

 Funções Básicas:
 

����

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos das subestações do Sistema Centro.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos das subestações do Sistema Centro.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e �

barramentos de subestações de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão e barramentos de 
subestações na sua área de atuação.
Gerir os recursos disponibilizados visando o atendimento dos programas de trabalho �

definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRTP   SPMS

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE PAULO AFONSO - 
SPMS 

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos, serviços auxiliares das subestações do Sistema Centro, vinculadas à 
DRTP.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos, serviços auxiliares 
das subestações em sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares das subestações em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos de sua área de atuação.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRP  DRTP   SPTL

Órgão: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE PAULO AFONSO - SPTL

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção, reparo, pré-operacional, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e dispositivos de 
telecomunicações, teleproteção e telessupervisão na sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de operação das estações do Sistema Integrado �

de Telecomunicações, dos centros telefônicos no âmbito regional.
Participar e acompanhar a execução da instalação de equipamentos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão em sua área de atuação.
Desenvolver atividades executivas no laboratório regional de telecomunicações �

relacionadas com sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e dispositivos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão sob sua responsabilidade.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS    

Órgão: GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO SUL - GRS

 Funções Básicas:
 

Gerenciar, coordenar e controlar as atividades executivas regionais de pré-operacional, �

integração de obras, operação, manutenção e reparo de equipamentos, linhas de 
transmissão, estruturas civis e dispositivos de controle e automação nas instalações de 
transmissão, geração e telecomunicações que compõem o Sistema Eletroenergético da 
Chesf em sua área de atuação.
Representar a Chesf, por delegação da Diretoria executiva, junto às entidades públicas �

e privadas na sua área de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução dos programas de trabalho e dos �

orçamentos anuais de Custeio e de Investimento da GRS.
Gerenciar, coordenar e controlar as ações de sustentabilidade empresarial �

desenvolvidas na sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO SUL 
GRS

Serviço de Segurança de Barragens e Manutenção Civil da Geração e Transmissão Sul 
SSMC

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Aracaju 
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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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS     SSMC

Órgão: SERVIÇO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS E MANUTENÇÃO CIVIL DA 
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SUL – SSMC

 Funções Básicas:
 

Executar, controlar e acompanhar as atividades de manutenção, auscultação, �

adequação, reparo e modernização das instalações e estruturas civis de usinas e 
barragens, das subestações e das estações de telecomunicação da Regional Sul.
Levantar as necessidades do sistema físico, controlar, acompanhar e executar os �

orçamentos de custeio e investimento disponíveis para as atividades de manutenção 
das instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e de estações 
de telecomunicação da Regional Sul.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional das instalações e �

estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e de estações de 
telecomunicação da Regional Sul.
Executar, controlar e acompanhar os ensaios especiais para avaliação do estado e do �

desempenho das instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e 
de estações de telecomunicação da Regional Sul.
Avaliar o estado, o desempenho, a segurança e analisar as ocorrências, objetivando �

implantar melhorias, adequações e modernizações nas instalações e estruturas civis de 
usinas e barragens, de subestações e de estações de telecomunicação da Regional Sul.
Executar a manutenção, a auscultação, o reparo, os ensaios especiais e o �

pré-operacional e integração de novas instalações e estruturas civis de usinas e 
barragens, de subestações e de estações de telecomunicação da Regional Sul.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar a manutenção dos sistemas de climatização �

das instalações civis da Geração, Transmissão e Telecomunicação e das instalações 
prediais da Gerência Regional de Operação Sul.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção civil das �

instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e de estações de 
telecomunicação da Regional Sul.
Executar, controlar, acompanhar e avaliar a manutenção dos sistemas de iluminação �

dos pátios, galerias, acessos e edificações das instalações de usinas e barragens de 
subestações e de estações de telecomunicação da Regional Sul.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRAS   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARACAJU - 
DRAS 

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de operação das subestações em sua �

área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica de equipamentos e barramentos de subestações, linhas de transmissão e torres 
de telecomunicações na sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com a sua área de atuação, estabelecendo as diretrizes e prioridades para 
a execução das atividades decorrentes.
Controlar e acompanhar junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Acompanhar as ações executivas referentes aos programas de pré-operacional e �

integração de obras na sua área de atuação.
Planejar e controlar a execução dos serviços condominiais na sua área de atuação.�

Controlar a utilização de veículos próprios e contratados, no âmbito de sua área de �

atuação, atendendo as requisições de pessoal, materiais e equipamentos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão Regional de Operação e Manutenção de Aracaju 
DRAS

Serviço de Manutenção de Aracaju 
SSMA

Serviço de Operação de Instalações de Aracaju 
SSOA
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRAS   SSMA

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARACAJU – SSMA

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
equipamentos e barramentos das subestações, serviços auxiliares e torres de 
telecomunicações na sua área de atuação.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
equipamentos e barramentos das subestações, serviços auxiliares e torres de 
telecomunicações na sua área de atuação.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e de �

equipamentos e barramentos de subestações de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão e de equipamentos e 
barramentos de subestações na sua área de atuação.
Gerir os recursos disponibilizados visando o atendimento dos programas de trabalho �

definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRAS   SSOA

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ARACAJU - SSOA 

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas subestações de sua �

área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

subestações em sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema e de �

subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das �

subestações sob sua responsabilidade. 
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas subestações sob sua �

responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação. 
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das subestações de sua �

responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as subestações de sua área de �

atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMC   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO DE CAMAÇARI – DRMC

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, integração de �

obras e inspeção técnica dos equipamentos e barramentos das subestações e linhas de 
transmissão na sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e dispositivos de proteção, controle, supervisão e regulação de tensão e 
velocidade das unidades geradoras e serviços auxiliares da Usina Térmica de Camaçari.
Efetuar a integração e compatibilização das programações oriundas dos diversos �

órgãos normativos relacionados com sua área de atuação e estabelecer diretrizes e 
prioridades para a execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras e instalações em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar, controlar e executar as atividades relativas a apoio administrativo e �

serviços gerais, em sua área de atuação.
Operar e manter a frota de veículos vinculados e fiscalizar as atividades desenvolvidas �

pela frota de veículos contratados em sua área de atuação.
Executar e coordenar as atividades de pequenas compras e contratações, habilitações, �

contabilzações, pagamentos de contratos e aquisições, acompanhar e fiscalizar os 
processos associados, em sua área de atuação.
Controlar e armazenar os equipamentos e materiais de reserva técnica necessários à �

operação e manutenção das instalações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMC   SSLS

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO SUL – SSLS

 Funções Básicas:
 

Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão e 
barramentos de sua área de atuação.
Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de programação, manutenção, �

reparo, integração de novas obras e inspeção técnica das linhas de transmissão, 
barramentos das subestações e torres de telecomunicações de sua área de atuação.
Analisar e controlar o desempenho operacional das linhas de transmissão e �

barramentos de subestações de sua área de atuação.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Especificar e emitir as requisições de materiais e serviços bem como acompanhar e �

fiscalizar a execução dos trabalhos contratados.
Realizar as auditorias técnicas para avaliação das atividades e processos internos.�

Controlar e acompanhar as equipes visando atender aos requisitos de qualidade, �

segurança e eficiência das intervenções nas linhas de transmissão, barramentos de 
subestações e torres de transmissão na sua área de atuação.
Gerir os recursos disponibilizados visando o atendimento dos programas de trabalho �

definidos para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMC   SSSC

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE CAMAÇARI - SSSC

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos, serviços auxiliares e barramentos das subestações em sua área de 
atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos, serviços auxiliares e 
barramentos das subestações, em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos de sua área de atuação.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMC   SSUC

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA USINA TÉRMICA DE CAMACARI – SSUC

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas da Usina Térmica de Camaçari, em conformidade com programa de trabalho 
estabelecido pelos órgãos normativos e em atendimento às necessidades demandadas 
pelo Sistema Geração.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas da Usina Térmica de Camaçari, em conformidade com 
programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em atendimento às 
necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas da Usina Térmica de Camaçari.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas da Usina 
Térmica de Camaçari.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas da Usina Térmica de Camaçari.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMF   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNIL – DRMF

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, integração de �

obras e inspeção técnica dos equipamentos e barramentos das subestações, linhas de 
transmissão e torres de telecomunicações na sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de operação das subestações na sua �

área de atuação.
Efetuar a integração e compatibilização das programações oriundas dos diversos �

órgãos normativos relacionados com sua área de atuação e estabelecer diretrizes e 
prioridades para a execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras e instalações em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Coordenar, controlar e executar as atividades relativas a apoio administrativo e �

serviços gerais, em sua área de atuação.
Operar e manter a frota de veículos vinculados e fiscalizar as atividades desenvolvidas �

pela frota de veículos contratados em sua área de atuação.
Executar e coordenar as atividades de pequenas compras e contratações, habilitações, �

contabilzações, pagamentos de contratos e aquisições, acompanhar e fiscalizar os 
processos associados, em sua área de atuação.
Controlar e armazenar os equipamentos e materiais de reserva técnica necessários à �

operação e manutenção das instalações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMF   SSMF

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FUNIL - SSMF 

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos, serviços auxiliares, barramentos das subestações, linhas de 
transmissão e torres de telecomunicação em sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos, serviços auxiliares e 
barramentos das subestações, linhas de transmissão e torres de telecomunicação em 
sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares e barramentos das subestações, linhas de transmissão em sua área de 
atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e linhas de transmissão de sua �

área de atuação.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência
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 DO   GRS  DRMF   SSOF

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE FUNIL – SSOF

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas Usinas e subestações �

de sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das usinas e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

usinas e das subestações de sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema, das usinas e �

das subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das usinas e �

das subestações sob sua responsabilidade.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua �

área de atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao 
sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das usinas e das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações sob sua responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usinas e das �

subestações sob sua responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as usinas e as subestações de �

sua área de atuação.
Executar as atividades de operação dos equipamentos hidromecânicos dos sistemas �

extravasores das usinas de sua área de atuação.
 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMF   SSUF

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS USINAS FUNIL E PEDRA – SSUF

 Funções Básicas:
 

Elaborar o planejamento das atividades de manutenção, reparo, inspeção e �

comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e 
sistemas das usinas e sistemas extravasores das barragens de Funil e Pedra, em 
conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos normativos e em 
atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Elaborar, controlar e avaliar o programa executivo das atividades de manutenção, �

reparo, inspeção e comissionamento de natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos 
equipamentos e sistemas das usinas e sistemas extravasores das barragens de Funil e 
Pedra, em conformidade com programa de trabalho estabelecido pelos órgãos 
normativos e em atendimento às necessidades demandadas pelo Sistema Geração.
Executar as atividades de ensaios e analisar o desempenho operacional dos �

equipamentos e sistemas das usinas e sistemas extravasores das barragens de Funil e 
Pedra.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os materiais sobressalentes e de �

reserva técnica, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades.
Executar as atividades de manutenção, reparo, comissionamento e inspeção técnica de �

natureza elétrica, eletrônica e mecânica dos equipamentos e sistemas das usinas e 
sistemas extravasores das barragens de Funil e Pedra.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica e �

mecânica dos equipamentos e sistemas das usinas e sistemas extravasores das 
barragens de Funil e Pedra.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMS   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE MANUTENÇÃO SUL – DRMS

 Funções Básicas:
 

Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos, dispositivos e sistemas de 
proteção, medição, automação e telecomunicações em sua área de atuação.
Coordenar e controlar as atividades executivas de manutenção, reparo e inspeção �

técnica dos equipamentos e barramentos das subestações em sua área de atuação.
Efetuar a integração das programações oriundas dos diversos órgãos normativos �

relacionados com sua área de atuação e estabelecer as diretrizes e prioridades para a 
execução das atividades decorrentes.
Coordenar e acompanhar as ações executivas referentes aos programas de �

pré-operacional para integração de novas obras/instalações em sua área de atuação.
Controlar e acompanhar, junto aos órgãos normativos e de suprimento, a situação de �

insumos e de meios necessários ao desenvolvimento das atividades executivas dos 
órgãos subordinados.
Acompanhar e fiscalizar os processos contratuais de aquisição de materiais e serviços �

necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de operação e manutenção dos sistemas 
em sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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

   

 Documento de Referência:

RN-04/2012 OI-72
    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMS   SSCP

Órgão: SERVIÇO DE SISTEMAS DE CONTROLE, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO SUL - 
SSCP

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

equipamentos de medição operacional e de faturamento, sistemas de regulação de 
tensão e instrumentos de ensaios em sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de manutenção e inspeção técnica dos �

dispositivos e equipamentos de proteção e controle, supervisão das subestações e 
linhas de transmissão no âmbito de sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos equipamentos, instrumentos e sistemas de regulação sob sua 
responsabilidade.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção e �

inspeção técnica dos dispositivos de proteção, controle e supervisão das subestações e 
linhas de transmissão em sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional e integração atinentes à medição, proteção, �

controle, laboratório e regulação em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos, instrumentos e sistemas sob �

sua responsabilidade.
Executar e acompanhar a instalação de novos equipamentos/instrumentos de medição �

de faturamento em sua área de atuação.
Controlar, acompanhar e executar as modificações nos sistemas de proteção, �

supervisão e controle das subestações, linhas de transmissão e usinas na sua área de 
atuação.
Executar e acompanhar as atividades inerentes ao laboratório da Gerência Regional.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica, bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMS   SSSS

Órgão: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES SUL - SSSS

 Funções Básicas:
 

Executar as atividades de manutenção, reparo, integração de obras e inspeção técnica �

dos equipamentos, serviços auxiliares das subestações em sua área de atuação.
Elaborar, acompanhar, controlar e avaliar os programas executivos de manutenção, �

reparo, integração de obras e inspeção técnica dos equipamentos e serviços auxiliares 
das subestações em sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional atinentes a equipamentos, serviços �

auxiliares das subestações em sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos de sua área de atuação.�

Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DRMS   SSTL

Órgão: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES SUL - SSTL 

 Funções Básicas:
 

Executar e acompanhar as atividades de manutenção, reparo, pré-operacional, �

comissionamento e inspeção técnica dos equipamentos e dispositivos de 
telecomunicações, teleproteção e telessupervisão na sua área de atuação.
Executar e acompanhar as atividades de operação das estações do Sistema Integrado �

de Telecomunicações, dos centros telefônicos no âmbito regional.
Participar e acompanhar a execução da instalação de equipamentos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão em sua área de atuação.
Desenvolver atividades executivas no laboratório regional de telecomunicações �

relacionadas com sua área de atuação.
Analisar o desempenho operacional dos equipamentos e dispositivos de �

telecomunicações, teleproteção e telessupervisão sob sua responsabilidade.
Controlar e manter em condições de pronta utilização os equipamentos e materiais de �

reserva técnica bem como aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DROS   

Órgão: DIVISÃO REGIONAL DE OPERAÇÃO SUL - DROS

 Funções Básicas:
 

Coordenar e supervisionar a execução da operação do sistema eletroenergético e a �

execução da operação das instalações, em sua área de atuação.
Acompanhar e avaliar a implantação e a aplicação dos instrumentos normativos de �

operação na sua área de atuação.
Supervisionar a execução das atividades dos órgãos de operação referentes ao �

programa de pré-operacional e integração de novas obras ao sistema eletroenergético, 
de sua área de atuação.
Controlar, avaliar e fazer gestões sobre as restrições operativas e não conformidades �

nas instalações e centro de operação de sua área de atuação.
Coordenar o processo de compatibilização de intervenções nas instalações de sua área �

de atuação.
Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Programa de Trabalho, do Orçamento �

Anual de Custeio-OAC e do Orçamento Anual de Investimento-OAI, dos órgãos de sua 
área de atuação.
Controlar e Acompanhar a capacitação das equipes da operação das instalações e do �

centro de operação da sua área de atuação.
Monitorar e avaliar o desempenho dos órgãos da sua área de atuação através do �

Sistema de Gestão da Operação.
Coordenar e articular o relacionamento operacional com os órgãos de manutenção, �

engenharia e construção, e efetuar a integração das programações oriundas dos 
diversos órgãos normativos relacionados com a sua área de atuação, estabelecendo 
diretrizes e prioridades para execução das atividades.
Assessorar o Gerente Regional com informações e dados do sistema eletroenergético �

regional e fazer a articulação regional nos assuntos coorporativos da área de operação.
Controlar e fazer gestões junto aos órgãos normativos e administrativos, no sentido de �

viabilizar os meios e os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao 
desenvolvimento das atividades executivas nas instalações e centros de operação de 
sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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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  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DROS   CROS

Órgão: CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SISTEMA SUL - CROS

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, comandar e executar as atividades de operação do sistema �

eletroenergético nas usinas e subestações de sua área de atuação.
Executar o relacionamento operacional com o ONS, com o COOS, com os demais �

Centros Regionais de Operação da Chesf, com os órgãos de manutenção e construção, 
com os Centros de Operação dos Agentes de Distribuição, de Geração, de Transmissão 
e Consumidores Livres de sua área de atuação.
Elaborar os programas e roteiros de manobras relativos a intervenções no sistema �

eletroenergético sob sua responsabilidade.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos de operação de sistema em �

sua área de atuação.
Elaborar os instrumentos de procedimentos operacionais de sistemas específicos de sua �

área de atuação.
Acompanhar o desempenho operacional dos equipamentos e sistemas elétricos em �

operação no sistema eletroenergético de sua área de atuação.
Executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua área de �

atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao sistema 
eletroenergético.
Coordenar o planejamento anual de intervenções e realizar o controle das intervenções �

no sistema eletroenergético, interagindo com os órgãos de operação, de manutenção e 
de construção em sua área de atuação.
Administrar a operação dos postos hidrométricos sob sua responsabilidade.�

Executar, analisar e controlar a operação do reservatório das usinas de sua área de �

atuação em conformidade com o programa de geração elaborado pelos órgãos 
normativos e dando observância às prescrições relativas a preservação e conservação 
do meio ambiente.
Telecomandar as instalações e operar remotamente as subestações teleassistidas de �

sua área de atuação.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar o sistema eletroenergético e �

operar remotamente as subestações teleassistidas de sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO   GRS  DROS   SSOS

Órgão: SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SALVADOR - SSOS

 Funções Básicas:
 

Supervisionar, controlar e executar as atividades de operação nas Usinas e subestações �

de sua área de atuação.
Executar os programas de manobras dos equipamentos e dispositivos de controle e �

proteção das usinas e das subestações de sua área de atuação.
Elaborar e executar os programas de manobras relativos aos serviços auxiliares das �

usinas e das subestações de sua área de atuação.
Analisar, implantar e controlar os instrumentos normativos do sistema, das usinas e �

das subestações nas instalações sob sua responsabilidade.
Elaborar, implantar e controlar os instrumentos operacionais específicos das usinas e �

das subestações sob sua responsabilidade.
Elaborar e executar os programas de pré-operacional nas usinas e subestações de sua �

área de atuação, atendendo aos normativos relativos à incorporação de novas obras ao 
sistema eletroenergético.
Executar a coleta de dados referentes à medição de faturamento bruta da geração em �

sua área de atuação.
Supervisionar, acompanhar e controlar o desempenho operacional dos equipamentos e �

dispositivos de supervisão, controle e proteção das usinas e das subestações sob sua 
responsabilidade.
Supervisionar, acompanhar e controlar a execução de serviços nas usinas e nas �

subestações sob sua responsabilidade.
Executar as atividades de coleta de amostras e de dados, inspeção e manutenção sob a �

responsabilidade da operação, em equipamentos e dispositivos de supervisão, controle 
e proteção nas instalações de sua área de atuação.
Autorizar e controlar o acesso de pessoal às áreas energizadas das usinas e das �

subestações sob sua responsabilidade.
Zelar pelo atendimento às normas de segurança do trabalho nas instalações de sua �

responsabilidade, e supervisionar o seu cumprimento por terceiros.
Manter as equipes de operação capacitadas para operar as usinas e as subestações de �

sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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  Diretoria Superintendência / 
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
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 DO  SMN     

Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO - SMN

 Funções Básicas:
 

Estudar, normatizar, metodizar, comandar, analisar, avaliar e estabelecer políticas e �

critérios para a manutenção dos ativos de geração, linhas de transmissão e 
equipamentos de subestações e suas instalações.
Planejar, estudar e atuar na gestão da manutenção dos ativos de geração, linhas de �

transmissão e equipamentos de subestações e suas instalações.
Planejar, metodizar, coordenar e articular as ações relacionadas à execução da �

manutenção dos ativos de geração, linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e suas instalações.

 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 Linhas 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 Transmissão 

COES
Centro de Reparo de Equipamentos de Subestações 

CORE
Divisão de Manutenção de Equipamentos de Transformação e Serviços Auxiliares 

DOMA
Divisão de Manutenção de Equipamentos de Manobras 

DOMM
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 DO  SMN  DMG    

Órgão: DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE GERAÇÃO - DMG

 Funções Básicas:
 

Estabelecer políticas e critérios de manutenção para as usinas geradoras, barragens e �

estruturas civis associadas.
Coordenar as ações do Sistema Organizacional de Manutenção da Geração, �

articulando-se com as Gerências Regionais de Operação e com os órgãos responsáveis 
pelo suprimento de meios da Companhia, de modo a obter o adequado suporte às 
atividades de manutenção do Sistema Elétrico de Potência.
Planejar, coordenar, normatizar, integrar, acompanhar, controlar, avaliar e auditar a �

manutenção, a adequação e a modernização das usinas geradoras, barragens e 
estruturas civis associadas.
Planejar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional dos equipamentos das �

usinas geradoras, instalações e estruturas civis associadas.
Planejar e coordenar o desenvolvimento de estudos e ensaios para avaliação do �

desempenho dos equipamentos e sistemas das usinas geradoras, barragens e 
estruturas civis associadas, para definir condições operacionais adequadas, e implantar 
melhorias, adequações e modernizações requeridas.
Definir políticas e critérios de dimensionamento, especificação e alocação de �

sobressalentes e reserva técnica, bem como da infraestrutura necessária para a 
realização da manutenção das usinas geradoras, barragens e estruturas civis 
associadas.
Desenvolver estudos visando à definição e à implantação de indicadores estatísticos de �

desempenho dos equipamentos das usinas geradoras, barragens e estruturas civis 
associadas, de modo a assegurar a melhoria dos processos de manutenção.
Coordenar, controlar e realizar a análise das ocorrências e o desempenho da �

manutenção da geração.
Coordenar e acompanhar o planejamento, estabelecer prioridades e controlar a �

execução dos orçamentos de custeio e investimento disponíveis ao Sistema 
Organizacional de Manutenção da Geração.
Coordenar o programa de treinamento das equipes de manutenção do Sistema �

Organizacional de Manutenção da Geração, de modo a obter o maior proveito dos 
recursos disponíveis. Executar auditoria nos processos de manutenção da Geração.

 Estrutura:



 

 Detalhe da Estrutura:

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
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 DO  SMN  DMG  DOCG   

Órgão: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL DE INSTALAÇÕES - DOCG 

 Funções Básicas:
 

Planejar, controlar, acompanhar e avaliar as atividades de manutenção, auscultação, �

adequação, reparo e modernização das instalações e estruturas civis de usinas e 
barragens, de subestações e de estações de telecomunicação.
Planejar os recursos, controlar, acompanhar e avaliar a execução dos orçamentos de �

custeio e investimento disponíveis para as atividades de manutenção das instalações e 
estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e de estações de 
telecomunicação.
Planejar, executar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional e a integração de �

novas instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e de 
estações de telecomunicação.
Planejar, executar, controlar e acompanhar os ensaios especiais para avaliação do �

estado e do desempenho das instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de 
subestações e de estações de telecomunicação.
Desenvolver estudos para definir as condições operacionais adequadas, avaliar o �

estado, o desempenho, a segurança e analisar as ocorrências, bem como, para 
implantar melhorias, adequações e modernizações nas instalações e estruturas civis de 
usinas e barragens, de subestações e de estações de telecomunicação.
Normatizar a manutenção, a auscultação, o reparo, os ensaios especiais e o �

pré-operacional e a integração de novas instalações e estruturas civis de usinas e 
barragens, de subestações e de estações de telecomunicação.
Definir critérios para dimensionamento, especificação e alocação da infraestrutura para �

a manutenção das instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de subestações 
e de estações de telecomunicação.
Planejar, controlar, acompanhar e avaliar a manutenção dos sistemas de climatização �

das instalações civis da Geração, Transmissão e Telecomunicação.
Executar a auditoria nos processos de Manutenção Civil da Geração, Transmissão e �

estações de Telecomunicação.
Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção civil das �

instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e de estações de 
telecomunicação.
Pesquisar, desenvolver e implantar novas tecnologias e metodologias visando ao �

aprimoramento dos níveis de qualidade e de segurança das atividades de manutenção 
civil das instalações e estruturas civis de usinas e barragens, de subestações e de 
estações de telecomunicação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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
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 DO  SMN  DMG  DOEG   

Órgão: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA GERAÇÃO - DOEG

 Funções Básicas:
 

Planejar, controlar, acompanhar e avaliar as atividades de manutenção, adequação e �

modernização dos equipamentos e sistemas elétricos de controle, proteção, supervisão 
e regulação das usinas geradoras.
Planejar os recursos, controlar, acompanhar e avaliar a execução dos orçamentos de �

custeio e investimento disponíveis para as atividades de manutenção sob 
responsabilidade da área elétrica de manutenção das usinas geradoras.
Planejar, executar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional e �

comissionamento de natureza elétrica dos equipamentos eletromecânicos e sistemas 
elétricos das usinas geradoras.
Planejar, controlar e acompanhar os ensaios de natureza elétrica para avaliação do �

estado e do desempenho operacional dos equipamentos eletromecânicos e sistemas 
elétricos de controle, proteção, supervisão e regulação das usinas geradoras.
Planejar, executar, controlar e acompanhar os ensaios especiais para avaliação do �

estado e do desempenho operacional dos equipamentos eletromecânicos e sistemas 
elétricos de controle, proteção, supervisão e regulação das usinas geradoras.
Desenvolver estudos para aperfeiçoamento de modelos e digitalização dos sistemas �

elétricos de controle, proteção, supervisão e regulação das usinas geradoras.
Desenvolver estudos para avaliação do estado e do desempenho operacional, bem �

como para definir e implantar melhorias, adequações, modernizações e procedimentos 
para execução de atividades de manutenção dos equipamentos e sistemas elétricos de 
controle, proteção, supervisão e regulação das usinas geradoras.
Analisar as ocorrências, definir e implantar as recomendações e as melhorias �

necessárias para bloqueio das falhas, aumento da eficiência dos processos de 
manutenção e desempenho operacional dos equipamentos e sistemas elétricos de 
controle, proteção, supervisão e regulação das usinas geradoras.
Normatizar os processos de manutenção elétrica dos equipamentos eletromecânicos e �

sistemas elétricos de controle, proteção, supervisão e regulação das usinas geradoras.
Desenvolver estudos para definir as condições operacionais dos equipamentos e �

sistemas elétricos de controle, proteção, supervisão e regulação das usinas geradoras.
Definir critérios para dimensionamento, especificação e alocação de sobressalentes e �

reserva técnica, bem como a infraestrutura para manutenção e ensaios de natureza 
elétrica dos equipamentos eletromecânicos e sistemas elétricos de controle, proteção, 
supervisão e regulação das usinas geradoras.
Planejar, controlar, acompanhar, executar e avaliar a manutenção dos instrumentos e �

equipamentos de ensaios dos sistemas elétricos de controle, proteção, supervisão e 
regulação das usinas geradoras.
Executar auditoria nos processos de Manutenção Elétrica da Geração.�

Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção elétrica das �

usinas geradoras.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

RN-04/2012 OI-72
    





   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
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Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO  SMN  DMG  DOMG   

Órgão: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA GERAÇÃO - DOMG 

 Funções Básicas:
 

Planejar, controlar, acompanhar e avaliar as atividades de manutenção, adequação e �

modernização de natureza mecânica dos equipamentos e sistemas eletromecânicos das 
usinas geradoras.
Planejar os recursos, controlar, acompanhar e avaliar a execução dos orçamentos de �

custeio e investimento disponíveis para as atividades de manutenção sob 
responsabilidade da área mecânica de manutenção das usinas geradoras.
Planejar, executar, controlar, acompanhar e avaliar o pré-operacional comissionamento �

de natureza mecânica dos equipamentos e sistemas eletromecânicos das usinas 
geradoras.
Planejar, controlar e acompanhar os ensaios e técnicas preditivas de natureza �

mecânica para avaliação do estado e do desempenho operacional dos equipamentos e 
sistemas eletromecânicos das usinas geradoras.
Planejar, executar, controlar e acompanhar os ensaios especiais para avaliação do �

estado e do desempenho operacional dos equipamentos eletromecânicos das usinas 
geradoras.
Desenvolver estudos para avaliação do estado e do desempenho operacional, bem �

como para definir e implantar melhorias, adequações, modernizações e procedimentos 
para execução de atividades de manutenção dos equipamentos eletromecânicos das 
usinas geradoras.
Analisar as ocorrências, definir e implantar as recomendações e as melhorias �

necessárias para bloqueio das falhas, aumento da eficiência dos processos de 
manutenção e desempenho operacional dos equipamentos das usinas geradoras.
Normatizar a manutenção e os ensaios de rotina de natureza mecânica dos �

equipamentos e sistemas eletromecânicos das usinas hidrelétricas e termelétricas.
Definir critérios para dimensionamento, especificação e alocação de sobressalentes e �

reserva técnica, bem como a infraestrutura para manutenção e ensaios de natureza 
mecânica dos equipamentos eletromecânicos das usinas geradoras.
Executar a auditoria nos processos de Manutenção Mecânica da Geração.�

Planejar, programar e executar o treinamento das equipes de manutenção mecânica �

das usinas geradoras.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SMN  DML    

Órgão: DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – DML

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar, integrar, normatizar, auditar, controlar, acompanhar e avaliar a �

manutenção, a adequação e a modernização e seus custos associados às linhas de 
transmissão, pórticos e barramentos de subestações.
Planejar, executar, controlar, acompanhar e avaliar a integração das novas linhas de �

transmissão, pórticos e barramentos de subestações.
Acompanhar e avaliar os ensaios especiais em linhas de transmissão, pórticos e �

barramentos de subestações.
Planejar, coordenar, integrar, desenvolver e implantar modelos e padrões para �

programação e avaliação da manutenção de linhas de transmissão, pórticos e 
barramentos de subestações.
Definir políticas e critérios para o dimensionamento, especificação e alocação de �

sobressalentes, bem como do instrumental e do ferramental para a manutenção de 
linhas de transmissão, pórticos e barramentos de subestações.
Desenvolver estudos, visando a definição e implantação de indicadores de �

desempenho, para melhoria dos processos de manutenção das linhas de transmissão, 
pórticos e barramentos de subestações.
Coordenar, integrar e acompanhar o processo de elaboração dos planos e programas �

de manutenção de linhas de transmissão, pórticos e barramentos de subestações.
Coordenar e acompanhar o planejamento, estabelecer prioridades e controlar os �

orçamentos de custeio e investimento do Sistema Organizacional de Manutenção de 
Linhas de Transmissão.
Definir políticas para o dimensionamento de pessoal e infraestrutura, atendimento a �

contingências, limites de segurança para trabalhos, auditorias técnicas e capacitação 
técnica do pessoal para atendimento a manutenção de linhas de transmissão, pórticos 
e barramentos de subestações.
Definir e acompanhar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento �

do Sistema Organizacional de Manutenção de Linhas de Transmissão.
Analisar, avaliar e controlar os relatórios mensais dos indicadores de gestão do �

Sistema Organizacional de Manutenção de Linhas de Transmissão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 
DML

Divisão de Manutenção e Análise do Desempenho de Linhas de Transmissão 
DODL

Divisão de Metodização de Linhas de Transmissão 
DOML
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 DO  SMN  DML  DODL   

Órgão: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DE LINHAS DE 
TRANSMISSÃO - DODL

 Funções Básicas:
 

Desenvolver estudos para avaliar o estado e o desempenho operacional visando �

planejar, especificar, controlar, acompanhar, avaliar a adequação e implantação de 
melhorias e modernizações das linhas de transmissão e barramentos de subestações.
Definir políticas e critérios para o dimensionamento e especificação de sobressalentes e �

reserva técnica de componentes de linhas de transmissão, pórticos e barramentos de 
subestações.
Pesquisar, desenvolver, implantar e acompanhar medidas de combate à corrosão dos �

componentes das linhas de transmissão, pórticos e barramentos de subestações.
Planejar os recursos e controlar, acompanhar e avaliar a execução do orçamento de �

investimento das atividades de manutenção do Sistema Organizacional de Manutenção 
de Linhas de Transmissão.
Desenvolver e implantar modelos e padrões para a programação e avaliação da �

manutenção de linhas de transmissão, pórticos e barramentos de subestações.
Definir e implantar as soluções de melhoria do sistema físico de linhas de transmissão, �

pórticos e barramentos de subestações com base nas necessidades identificadas e 
elaborar projetos básicos para contratação das atividades propostas.
Definir e implantar a manutenção de estradas de acesso, a recuperação de pé de torre �

e o tratamento anticorrosivo nas linhas de transmissão e pórticos de subestações.
Especificar, metodizar e acompanhar as atividades de controle de vegetação nas faixas �

de servidão das linhas de transmissão.
Atualizar, manter, homologar e consolidar as informações de linhas de transmissão, �

pórticos e barramentos de subestações dentro do banco de dados do Sistema 
Integrado de Gestão de Ativos – SIGA.
Desenvolver, especificar e acompanhar os ensaios especiais nas estruturas e �

componentes das linhas de transmissão, pórticos e barramentos de subestações.
Definir, acompanhar e atualizar os parâmetros e limites de carregamento das linhas de �

transmissão e barramentos de subestações.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

RN-04/2012 OI-72
    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO  SMN  DML  DOML   

Órgão: DIVISÃO DE METODIZAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - DOML 

 Funções Básicas:
 

Estudar, simular, normatizar, implantar, acompanhar e avaliar as técnicas de �

intervenção manutenção e reparo de linhas de transmissão e barramentos de 
subestações.
Definir critérios e acompanhar o dimensionamento, especificação e alocação de �

instrumental, ferramental, equipamentos, veículos especiais e instalações para 
manutenção de linhas de transmissão e barramentos de subestações.
Metodizar e implantar as técnicas de intervenção em linhas de transmissão e �

barramentos de subestações.
Pesquisar, desenvolver e implantar novas tecnologias, visando aprimorar os níveis de �

qualidade e segurança das atividades de manutenção de linhas de transmissão e 
barramentos de subestações.
Controlar a qualidade dos equipamentos, ferramentas e instrumentos, definindo, �

realizando e acompanhando a especificação, aquisição, ensaios, armazenamento, 
utilização, reparo, transporte e reserva técnica dos mesmos.
Supervisionar e coordenar serviços especiais de manutenção em apoio aos órgãos do �

Sistema Organizacional de Manutenção de Linhas de Transmissão.
Planejar, executar e acompanhar a capacitação técnica do pessoal de manutenção e �

definir critérios que estabeleçam perfil profissiográfico, modulação, quantificação e 
localização das equipes.
Desenvolver, especificar e acompanhar os ensaios especiais nos componentes �

energizados das linhas de transmissão e barramentos de subestações.
Planejar os recursos e controlar, acompanhar e avaliar a execução do orçamento de �

infraestrutura das atividades de manutenção do Sistema Organizacional de 
Manutenção de Linhas de Transmissão.
Planejar e normatizar o atendimento nas situações de contingência em linhas de �

transmissão e barramentos de subestações.
Analisar, controlar e emitir os relatórios mensais dos indicadores de gestão definidos �

para sua área de atuação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SMN  DMS    

Órgão: DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES - DMS

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar, integrar, normatizar, auditar, controlar, acompanhar e avaliar a �

manutenção, a adequação, a modernização de subestações e seus custos associados.
planejar, coordenar, integrar, executar, controlar, acompanhar e avaliar o �

pré-operacional de subestações.
Planejar, coordenar, integrar, desenvolver e implantar modelos e padrões para a �

programação, sistemas de informação e avaliação da manutenção de subestações.
Planejar, normatizar, executar, controlar, acompanhar e avaliar os ensaios especiais �

para avaliar o estado e o desempenho operacional dos equipamentos de subestações.
Desenvolver estudos para avaliar o estado, o desempenho operacional e as �

ocorrências, bem como para implantar melhorias, adequações e condições operacionais 
nas subestações.
Definir políticas e diretrizes e coordenar as ações centralizadas de apoio técnico no que �

concerne à execução de reparos e ensaios em equipamentos, instrumentos de testes e 
materiais de subestações.
Definir políticas e critérios para o dimensionamento, a especificação e a alocação de �

sobressalente e de reserva técnica, bem como do instrumental e do ferramental para a 
manutenção e reparo dos equipamentos de subestações.
Coordenar e acompanhar o planejamento, estabelecer prioridades e controlar a �

execução dos orçamentos de custeio e investimento do Sistema Organizacional de 
Manutenção de Subestações.
Desenvolver estudos, visando a definição e implantação de indicadores de �

desempenho, para melhoria dos processos de manutenção dos equipamentos de 
subestações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES 
DMS

Centro de Análise e Manutenção de Óleos 
COAM

Centro de Ensaios Elétricos do Sistema de Transmissão 
COES

Centro de Reparo de Equipamentos de Subestações 
CORE

Divisão de Manutenção de Equipamentos de Transformação e Serviços Auxiliares 
DOMA

Divisão de Manutenção de Equipamentos de Manobras 
DOMM
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 DO  SMN  DMS    COAM

Órgão: CENTRO DE ANÁLISE E MANUTENÇÃO DE ÓLEOS - COAM

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar, normatizar, executar, controlar, acompanhar e avaliar as ações, �

visando recuperar as características especifica das do óleo isolante, isolação sólida e 
outros materiais utilizados nos equipamentos do Sistema.
Planejar, programar, normatizar, executar, controlar, acompanhar e avaliar os ensaios �

especiais e de rotina em óleos isolantes, lubrificantes e outros materiais utilizados nos 
equipamentos do Sistema.
Efetuar estudos e desenvolver novos esquemas e métodos de ensaios aplicáveis aos �

materiais utilizados em equipamentos do Sistema.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SMN  DMS    COES

Órgão: CENTRO DE ENSAIOS ELÉTRICOS DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - 
COES

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar, normatizar, executar, controlar, acompanhar e avaliar os ensaios �

especiais e de rotina nos equipamentos do sistema de transmissão.
Planejar, programar, normatizar, executar e controlar os programas de inspeção �

termográfica nos equipamentos e instalações do Sistema.
Planejar, normatizar, executar, controlar, acompanhar, avaliar e definir políticas e �

critérios para o dimensionamento, a manutenção e a especificação dos instrumentos de 
testes e ensaios da Transmissão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SMN  DMS    CORE

Órgão: CENTRO DE REPARO DE EQUIPAMENTOS DE SUBESTAÇÕES - CORE

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar, normatizar, executar, controlar, acompanhar e avaliar os reparos �

de equipamentos de subestações.
Coordenar, controlar e acompanhar a gestão de contratos de reparos de equipamentos �

de subestações.
Desenvolver estudos, montagens especiais, confecção de peças e de ferramentas, �

visando o reparo de equipamentos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SMN  DMS  DOMA   

Órgão: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO E 
SERVIÇOS AUXILIARES - DOMA 

 Funções Básicas:
 

Planejar, acompanhar, controlar e avaliar a manutenção dos equipamentos de �

transformação, reatores, transformadores para instrumentos do sistema de 
transmissão, e dos sistemas de alimentação AC e DC das subestações e estações de 
telecomunicações.
Planejar, acompanhar, controlar e avaliar o pré-operacional.�

Normatizar a manutenção de equipamentos.�

Auditar tecnicamente os processos de manutenção.�

Treinar as equipes executivas nas atividades de manutenção.�

Avaliar as ocorrências, as condições operacionais, o desempenho dos equipamentos e �

implementar alterações em processos e ou projetos dos equipamentos para melhoria 
do desempenho operacional.
Desenvolver estudos para avaliação da adequabilidade e definir as condições �

operacionais dos equipamentos visando uma maior confiabilidade e aumento da vida 
útil.
Definir políticas e critérios para o dimensionamento, especificação e alocação da �

reserva técnica e sobressalentes, bem como, dos instrumentos e equipamentos para 
execução da manutenção.
Definir políticas e diretrizes para contratação e fiscalização de serviços de manutenção.�

Prestar assistência técnica aos serviços regionais de manutenção.�

Controlar, acompanhar e atualizar os sistemas de informação da manutenção.�

Planejar, acompanhar, controlar e avaliar os resultados das técnicas preditivas.�

Definir políticas e critérios para a substituição de equipamentos e componentes em �

final de vida útil, bem como especificar e adquirir novos equipamentos e componentes 
para possibilitar a substituição.
Prover aos órgãos regulamentadores e de operação as informações técnicas dos limites �

operacionais e de desempenho dos equipamentos.
Projetar modernização dos serviços auxiliares das subestações.�

Desenvolver/Aplicar novas tecnologias para manutenção.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SMN  DMS  DOMM   

Órgão: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS - DOMM 

 Funções Básicas:
 

Planejar, acompanhar, controlar e avaliar a manutenção dos equipamentos de manobra �

e regulação do sistema de transmissão.
Planejar, acompanhar, controlar e avaliar o pré-operacional.�

Normatizar a manutenção de equipamentos.�

Auditar tecnicamente os processos de manutenção.�

Treinar as equipes executivas nas atividades de manutenção.�

Avaliar as ocorrências, as condições operacionais, o desempenho dos equipamentos e �

implementar alterações de processos e ou projetos dos equipamentos para melhoria do 
desempenho operacional.
Desenvolver estudos para avaliação da adequabilidade e definir as condições �

operacionais dos equipamentos visando uma maior confiabilidade e aumento da vida 
útil.
Definir políticas e critérios para o dimensionamento, especificação e alocação de �

reserva técnica e sobressalentes, bem como, dos instrumentos e equipamentos para a 
execução da manutenção.
Definir políticas e diretrizes para contratação e fiscalização de contratos de �

manutenção.
Prestar assistência técnica aos serviços regionais de manutenção.�

Controlar, acompanhar e atualizar os sistemas de informação da manutenção.�

Planejar, acompanhar, controlar e avaliar os resultados das técnicas preditivas.�

Definir políticas e critérios para a substituição de equipamentos e componentes em �

final de vida útil, bem como especificar e adquirir novos equipamentos e componentes 
para possibilitar a substituição.
Prover aos órgãos regulamentadores e de operação as informações técnicas dos limites �

operacionais e de desempenho dos equipamentos.
Desenvolver/Aplicar novas tecnologias para manutenção.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

RN-04/2012 OI-72
    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO  SOC     

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 hídricos das bacias de interesse.�

Planejar, metodizar, coordenar e articular as ações relacionadas aos contratos do �

sistema de transmissão.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONTRATOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
SOC

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE TRANSMISSÃO E ESTUDOS ELÉTRICOS DA 
OPERAÇÃODCO

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 Operação
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

   

 Documento de Referência:



RN-04/2012 OI-72
    



   

Manual de Organização    

  Diretoria Superintendência / 
Coordenação

 Departamento /
Administração /

Gerência

  Divisão   Serviço /
Centro

 DO  SOC  DCO    

Órgão: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE TRANSMISSÃO E ESTUDOS 
ELÉTRICOS DA OPERAÇÃO – DCO

 Funções Básicas:
 

Coordenar a realização de estudos no âmbito da operação, referentes ao �

pré-operacional, planejamento e programação da operação elétrica do Sistema.
Coordenar e articular as ações relacionadas aos contratos do sistema de transmissão.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE TRANSMISSÃO E ESTUDOS ELÉTRICOS DA 
OPERAÇÃODCO

Divisão de Contratos de Transmissão 
DOCT

Divisão de Estudos Elétricos da Operação
DOEL
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 DO  SOC  DCO  DOCT   

Órgão: DIVISÃO DE CONTRATOS DE TRANSMISSÃO - DOCT

 Funções Básicas:
 

Elaborar, negociar e administrar os contratos do sistema de transmissão e prestação de �

serviços de transmissão.
Negociar a contratação de novas conexões e adequações nas conexões existentes.�

Analisar instrumentos regulatórios e contratuais, e elaborar pareceres relativos à �

gestão de contratos de transmissão.
Acompanhar os processos de autorização, implantação e liberação de novas obras, �

visando à atualização dos instrumentos contratuais.
Representar externamente a Empresa no que se refere aos aspectos contratuais da �

transmissão e assuntos afins.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

   

 Documento de Referência:

RN-04/2012 OI-72
    



   

Manual de Organização    
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 DO  SOC  DCO  DOEL   

Órgão: DIVISÃO DE ESTUDOS ELÉTRICOS DA OPERAÇÃO - DOEL

 Funções Básicas:
 

Elaborar estudos e análises referentes ao pré-operacional de instalações e ao �

planejamento da operação do sistema elétrico.
Estudar e definir configurações do sistema elétrico e estabelecer diretrizes e �

procedimentos para subsidiar a elaboração de instruções de operação.
Estudar o desempenho do sistema elétrico em condições normais e em ocorrências.�

Definir e participar da execução de ensaios de energização de equipamentos, visando �

aferir e validar os estudos realizados.
Estabelecer diretrizes e procedimentos para a concepção, avaliação e ajuste de �

esquemas especiais e dispositivos de controle do sistema elétrico.
Desenvolver modelos de equipamentos para estudos de regime permanente e de �

transitórios eletromagnético e eletromecânico da operação.
Desenvolver estudos para definir, avaliar e atualizar os ajustes dos sistemas de �

controles automáticos de geradores e equipamentos dos sistemas de transmissão.
Representar externamente a Empresa no que se refere a estudos elétricos da operação �

e assuntos afins.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SOC  DHE    

Órgão: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ENERGÉTICOS - 
DHE

 Funções Básicas:
 

Coordenar a atuação na gestão de recursos hídricos.�

Coordenar a realização de estudos no âmbito da operação, referentes ao planejamento �

e programação da operação energética.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ENERGÉTICOS
DHE

Divisão de Estudos e Planejamento Energético da Operação
DOEN 

Divisão de Gestão de Recursos Hídricos 
DORH
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 DO  SOC  DHE  DOEN   

Órgão: DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DA OPERAÇÃO – 
DOEN

 Funções Básicas:
 

Desenvolver estudos relativos ao acompanhamento das diretrizes e procedimentos �

para a otimização da operação energética.
Desenvolver estudos e ações relativas ao acompanhamento e atualização de modelos �

computacionais ligados à operação energética.
Elaborar o Programa Diário e Semanal da Produção.�

Participar da elaboração do Programa Mensal da Operação.�

Desenvolver gestões com as áreas de manutenção da geração e com o ONS visando a �

consolidação do programa de intervenções em unidades geradoras.
Interagir com entidades externas para tratar de assuntos relacionados com o �

planejamento energético, em especial no âmbito do ONS e da ABRAGE.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SOC  DHE  DORH   

Órgão: DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - DORH

 Funções Básicas:
 

Planejar e executar o monitoramento e acompanhamento hidrológico nas bacias �

hidrográficas de interesse.
Gerenciar o sistema de informações sobre recursos hídricos, definindo parâmetros e �

características das grandezas hidroclimatológicas e geomorfológicas.
Definir procedimentos e controlar a operação dos reservatórios do sistema, sobretudo �

em condições extremas e especiais.
Atuar nos assuntos regulatórios, estratégicos e institucionais de recursos hídricos.�

Elaborar estudos e pareceres necessários à gestão de recursos hídricos.�

Desenvolver e aplicar metodologias, estudos e modelos, definir políticas e diretrizes e �

elaborar previsões hidrometeorológicas relativos a recursos hídricos.
Elaborar programas de comunicação às entidades atuantes nas bacias hidrográficas, no �

que concerne aos efeitos da operação dos reservatórios.
Representar externamente a Empresa no que se refere à gestão de recursos hídricos.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SOC  DOS    

Órgão: DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA E INSTALAÇÕES - DOS

 Funções Básicas:
 

Normatizar, metodizar, comandar, controlar, supervisionar, analisar, avaliar o �

desempenho e efetuar a gestão da qualidade da operação do sistema eletroenergético 
e de suas instalações.
Padronizar os recursos de supervisão a serem disponibilizados para a operação de �

sistema e instalações e monitorar o desempenho dos mesmos.
Planejar, coordenar, acompanhar, avaliar e controlar as atividades técnico-operacionais �

dos órgãos normativos e executivos da operação de sistema e instalações.
Estabelecer e controlar a composição qualito-quantitativa do quadro de pessoal �

normativo e executivo da operação.
Estabelecer e controlar a gestão orçamentária dos órgãos normativo e executivo da �

operação.
Planejar, coordenar, executar, acompanhar, avaliar e controlar auditorias da ISO 9001 �

e de inspeções nos órgãos normativos e executivos da operação de sistema e 
instalações.
Promover o desenvolvimento e a Melhoria Contínua dos Processos da Operação de �

Sistema e Instalações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

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
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 DO  SOC  DOS    COOS

Órgão: CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA - COOS

 Funções Básicas:
 

Supervisionar a operação do Sistema Eletroenergético da Chesf, de modo a �

compatibilizar os dados e manter informada a gestão da operação da empresa, 
imediatamente após ocorrências no Sistema.
Tratar preliminarmente e disponibilizar as informações diárias referentes à Operação �

da Transmissão e Geração.
Coordenar, junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, Centros Regionais de �

Operação, Departamentos e Superintendências, a definição de prioridades e 
viabilização da execução de intervenções em equipamentos e linhas de transmissão, 
quando da necessidade de articulação entre as partes envolvidas.
Ser interlocutor, junto ao ONS, em situações de contingência ou de restrições �

operacionais que exijam posicionamento decisório, dos órgãos normativos da 
Transmissão e Geração.
Coordenar os Centros Regionais de Operação quanto a assuntos de interesse específico �

da operação da Transmissão e Geração.
Supervisionar e acompanhar em tempo real a indisponibilidade e violação dos limites �

operacionais dos ativos da geração e transmissão do Sistema Eletroenergético.
Supervisionar e acompanhar o desempenho dos sistemas de supervisão e controle �

disponibilizados para a Operação do Sistema nos Centros de Operação do Sistema da 
Chesf.
Coordenar a elaboração, divulgar e acompanhar o Planejamento Anual das Solicitações �

de Intervenções - PAI.
Acompanhar o processo de solicitação, autorização e realização das intervenções no �

Sistema Eletroenergético, de forma a identificar as não conformidades no processo e 
fazer gestões visando solucionar os problemas existentes.
Supervisionar, comandar e executar as atividades de operação do Sistema �

Eletroenergético nas Regionais da Chesf, quando de impedimento dos respectivos 
Centros Regionais de Operação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SOC  DOS  DOGQ   

Órgão: DIVISÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE DA OPERAÇÃO – DOGQ

 Funções Básicas:
 

Monitorar e avaliar o desempenho operacional do sistema eletroenergético da Chesf.�

Coordenar a elaboração de relatórios de análise de ocorrências no sistema �

eletroenergético Chesf.
Coordenar a prestação de informações e de dados, para atender a análise de �

ocorrências solicitadas pelo ONS, por distribuidoras de energia ou por outros 
acessantes do sistema elétrico Chesf.
Analisar e validar os registros do ONS e das distribuidoras de energia, referentes aos �

eventos no sistema elétrico passíveis de descontos nas receitas referentes à Rede 
Básica e às Demais Instalações de Transmissão.
Coordenar a Gerência de Riscos Operacionais de Desligamentos por Erro Humano e �

Acidentes nas instalações do sistema eletroenergético Chesf.
Acompanhar e avaliar o atendimento de solicitações de correção de não conformidades �

e de necessidade de melhorias no sistema eletroenergético Chesf, identificadas nos 
processos de execução e inspeção da operação.
Coordenar no âmbito da operação, a prestação de informações e de dados, referentes à �

operação do sistema eletroenergético Chesf, para atender fiscalizações da ANEEL e de 
agências regionais correlatas.
Coordenar no âmbito da operação, o controle, acompanhamento e avaliação das �

recomendações e determinações oriundas de Fiscalizações ANEEL, e de agências 
regionais correlatas, e de relatórios técnicos emitidos pelo ONS e Chesf.
Estabelecer, apurar e divulgar estatísticas e indicadores de qualidade do serviço de �

transmissão e geração de energia elétrica prestado pela Chesf.
Representar a Chesf em fóruns externos de interesse, no que se refere ao �

monitoramento e avaliação do desempenho e da qualidade operacional de sistemas 
eletroenergéticos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  SOC  DOS  DOMO   

Órgão: DIVISÃO DE METODIZAÇÃO E SUPORTE DA OPERAÇÃO - DOMO

 Funções Básicas:
 

Metodizar e normatizar a operação do Sistema Eletroenergético e de suas instalações.�

Gerenciar o processo de pré-operacional de novos empreendimentos dos órgãos �

executivos da operação do sistema e das instalações.
Coordenar, planejar e supervisionar a elaboração e o desenvolvimento de programas �

de treinamento do pessoal da operação, das atividades de pronto atendimento e do 
processo de certificação de operadores do sistema e instalações.
Formular e desenvolver processos operacionais e pesquisar novas tecnologias a serem �

aplicadas na operação do sistema e instalações.
Gerenciar os recursos de supervisão, comunicação e informática necessários a �

operação do sistema e instalações.
Controlar a atualização dos ativos do sistema de transmissão da Chesf constante do �

Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST.
Acompanhar a modernização e implantação da teleassistência nas instalações .�

Gerenciar a execução das atividades de manutenção realizadas pelas equipes de �

Operação nas instalações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  STC     

Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE 
CONTROLE - STC

 Funções Básicas:
 

Planejar, padronizar, controlar e avaliar o pré-operacional, a integração, manutenção e �

o reparo das Redes e Sistemas de Telecomunicações Locais e Corporativas, sob sua 
responsabilidade, do Sistema de Automação de Apoio à Operação do Sistema 
Eletroenergético, dos Sistemas Hidrometeorológicos, da Medição Operacional, da 
Medição de Faturamento, dos Sistemas de Proteção e Regulação e realizar estudos de 
graduação e ajustes associados.
Planejar, projetar e implantar os Sistemas Integrados de Telecomunicações Locais e �

Corporativas, Redes operacionais, Recursos Informáticos Industriais de Apoio à 
Operação nos Centros e Instalações, Automação remota das instalações, Sistemas 
Hidrometeorológicos, de Qualimetria e de Medição de Faturamento da Chesf.
Coordenar e integrar as ações de planejamento organizacional, capacitação e �

desenvolvimento tecnológico indicadas pelos requisitos de expansão dos sistemas 
integrados de redes (WAN e LANs Regionais), telecomunicações locais e corporativas, 
automação remota das instalações, e Sistemas Hidrometeorológicos, de Qualimetria e 
de Medição de Faturamento da Chesf.
Gerenciar os Planos de Frequências dos Sistemas de Telecomunicações da Chesf, de �

forma compatível com a legislação vigente e promover os entendimentos necessários 
com os órgãos governamentais vinculados ao Ministério das Comunicações, 
responsáveis pela outorga e exploração do Serviço Limitado.
Planejar, padronizar, controlar e avaliar a operação integrada dos Sistemas Industriais �

de Telecomunicações e de Automação de apoio à Operação.
Executar reparo centralizado em equipamentos e instrumentos das redes (WAN e LANS �

Regionais) e Sistemas de Telecomunicações, Automação de Apoio à Operação, 
Proteção, Regulação, Hidrometeorológico, Medição Operacional, Medição de 
Faturamento e executar os ensaios do Centro de Operação do Sistema - COOS. 
Institucionalizar, coordenar, integrar, controlar, acompanhar e avaliar os processos e �

os instrumentos normativos de gestão dos recursos humanos, financeiros e de 
informática no âmbito da Superintendência, assegurando a sua integração com os 
planos gerais da Companhia.

 Estrutura:



 

 Detalhe da Estrutura:

SUPERINTENDÊNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE CONTROLE 
STC

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO
DPA

Divisão de Apoio Tecnológico e Laboratório de Sistemas 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 Processo 
DOMC

Divisão de Sistemas de Proteção e Regulação 
DOPR

DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES 
DTL

Divisão de Engenharia de Expansão de Sistemas de Telecomunicações 
DOES

Divisão de Engenharia de Manutenção e Reparo de Telecomunicações 
DOMT

Centro de Reparo e Desenvolvimento de Telecomunicações 
CRTL

Divisão de Operação e Gerenciamento de Recursos de Telecomunicações 
DOOT

Centro de Operação e Supervisão de Telecomunicações 
CSTL
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 DO  STC  DPA    

Órgão: DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DA OPERAÇÃO - DPA 

 Funções Básicas:
 

Planejar a implantação e expansão dos sistemas industriais de automação para apoio à �

operação e à manutenção do sistema eletroenergético, hidrometereológico e de 
medição para faturamento de energia.
Coordenar o pré-operacional, a normatização, operação, manutenção e o reparo dos �

sistemas de proteção, de regulação, de medição operacional, de automação para apoio 
à operação e à manutenção do sistema eletroenergético, hidrometeorológico e de 
medição de faturamento de energia.
Acompanhar e avaliar o desempenho operacional dos sistemas de proteção e �

automação e sua influência sobre a qualidade da energia fornecida.
Planejar a implantação e a expansão dos sistemas informáticos industriais de apoio à �

operação nos centros de operação e nas instalações, bem como sua integração aos 
sistemas de automação.
Coordenar a elaboração, integração, controle, avaliação e acompanhamento dos planos �

e programas de trabalho dos sistemas organizacionais sob sua responsabilidade.
Realizar o planejamento organizacional, de recursos humanos, de capacitação, �

orçamentário e de materiais, dos sistemas organizacionais sob sua responsabilidade.
Acompanhar a licitação e supervisionar a administração de contratos de fornecimento �

de materiais e serviços, em sua área de atuação.
Avaliar novas tecnologias nas áreas de sistemas de proteção, regulação, automação, �

hidrometeorológicos e de medição, e promover sua disseminação na Chesf.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO
DPA

Divisão de Apoio Tecnológico e Laboratório de Sistemas 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 Processo 
DOMC

Divisão de Sistemas de Proteção e Regulação 
DOPR
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 DO  STC  DPA  DOAL   

Órgão: DIVISÃO DE APOIO TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS DE SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO – DOAL

 Funções Básicas:
 

Elaborar, controlar e integrar as bases de dados dos sistemas SCADA/EMS e �

Gerenciamento de Energia dos Centros de Controle da Operação.
Exercer as funções de Administrador de Base de Dados - DBA dos sistemas �

SCADA/EMS e Gerenciamento de Energia no nível 3 e nível 2, Medição de Faturamento 
, Qualimetria e Hidrometria.
Realizar o suporte de manutenção aos aplicativos associados aos sistemas SCADA/EMS �

e Gerenciamento de Energia tais como: Estimadores de Estado, Simuladores 
Operacionais (Simulop), Alarmes Inteligentes (Smart Alarm) e Visualizadores de 
Alarmes (Smart View).
Planejar e coordenar as atividades de manutenção dos equipamentos do sistema �

computacional do Centro de Operação do Sistema – COOS.
Planejar e coordenar as atividades de metrologia do Laboratório de Metrologia da Chesf �

(MetroChesf) junto ao INMETRO e Serviços Regionais de Proteção e Automação.
Planejar e executar as atividades de Verificação Metrológica das grandezas elétricas �

das subestações da Chesf.
Planejar e coordenar o processo de levantamento de necessidades e aquisições de �

instrumentos de testes para atendimento aos sistemas proteção, automação e 
regulação.
Coordenar os processos de reparo em instrumentos, equipamentos e dispositivos de �

proteção, automação e regulação.
Planejar a capacitação e o desenvolvimento dos recursos humanos nas áreas de �

metrologia elétrica, instrumentação e reparo de equipamentos e dispositivos de 
proteção, automação e regulação.
Elaborar as especificações técnicas para aquisição de instrumentos de testes para �

atendimento aos sistemas de proteção, automação e regulação.
Realizar o suporte de manutenção remota dos sistemas SCADA/EMS e Gerenciamento �

de Energia do nível 2 e 3.
Realizar o suporte de manutenção centralizado dos sistemas de Medição de �

Faturamento, Qualimetria e Hidrometria.
Realizar o suporte de manutenção remota dos sistemas de Medição de Faturamento, �

Qualimetria e Hidrometria.
Planejar e executar ensaios em equipamentos e sistemas digitais de Proteção, �

Regulação e Automação.
Realizar a manutenção remota e melhorias nos sistemas de Regulação de �

Transformadores do sistema elétrico.
Realizar a manutenção remota e melhorias dos sistemas de Regulação dos �

Compensadores Síncronos e Estáticos do sistema elétrico.
Planejar e executar a expansão da Rede de Hidrometria da Chesf.�

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão de Apoio Tecnológico e Laboratório de Sistemas de Proteção e Automação 
DOAL

Centro de Reparo, Metrologia e Ensaios da Proteção e Automação 
CRME



Centro de Suporte da Tecnologia de Automação
CSTA
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 DO  STC  DPA  DOAL   CRME

Órgão: CENTRO DE REPARO, METROLOGIA E ENSAIOS DA PROTEÇÃO E 
AUTOMAÇÃO – CRME

 Funções Básicas:
 

Planejar, coordenar e executar as atividades de Laboratório de Reparos da Proteção, �

Regulação e Automação.
Coordenar os processos de reparo externo em instrumentos, equipamentos e �

dispositivos de proteção, automação e regulação.
Planejar e executar ensaios em equipamentos e sistemas digitais de Proteção, �

Regulação e Automação.
Planejar, coordenar e executar as atividades de metrologia do Laboratório de �

Metrologia da Chesf – MetroChesf junto ao INMETRO.
Planejar, coordenar e executar as atividades de metrologia do Laboratório de �

Metrologia da Chesf – MetroChesf junto aos Serviços Regionais de Proteção e 
Automação.
Planejar e executar as atividades de Verificação Metrológica das grandezas elétricas �

das subestações da Chesf.
Planejar, coordenar e executar o processo de levantamento de necessidades e �

aquisições de instrumentos de testes para atendimento aos sistemas proteção, 
automação e regulação.
Elaborar as especificações técnicas para aquisição de instrumentos de testes para �

atendimento aos sistemas de proteção, automação e regulação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  STC  DPA  DOAL   CSTA

Órgão: CENTRO DE SUPORTE DA TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO – CSTA

 Funções Básicas:
 

Planejar, gerenciar e manter o Data Center da Tecnologia de Automação.�

Elaborar, controlar e integrar as bases de dados dos sistemas SCADA/EMS e Sistemas �

de Gerenciamento de energia dos Centros de Controle da Operação.
Exercer as funções de Administrador de Base de Dados - DBA dos sistemas �

SCADA/EMS e Gerenciamento de Energia no nível 3 e nível 2, Medição de Faturamento 
, Qualimetria e Hidrometria.
Realizar o suporte de manutenção aos aplicativos associados aos sistemas  �

SCADA/EMS e Gerenciamento de Energia tais como: Estimadores de Estado, 
Simuladores Operacionais (Simulop), Alarmes Inteligentes (Smart Alarm) e 
Visualizadores de Alarmes (Smart View).
Planejar e coordenar as atividades de manutenção dos equipamentos do sistema �

computacional do Centro de Operação do Sistema – COOS.
Realizar o suporte de manutenção remota dos sistemas SAGE do nível 2 e 3.�

Realizar o suporte de manutenção centralizado dos sistemas de Medição de �

Faturamento, Qualimetria e Hidrometria.
Realizar o suporte de manutenção remota dos sistemas de Medição de Faturamento, �

Qualimetria e Hidrometria.
Realizar o suporte de manutenção centralizado e remoto do sistema de monitoramento �

da proteção.
Realizar o suporte de manutenção centralizado e remoto do sistema de monitoramento �

de equipamentos de subestação.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Centro

 DO  STC  DPA  DOEM   

Órgão: DIVISÃO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO - DOEM

 Funções Básicas:
 

Promover a coordenação técnico-funcional do sistema organizacional de operação, �

manutenção e reparo de proteção, regulação, medição e controle de processo.
Planejar, programar, controlar e avaliar a execução do pré-operacional, manutenção, �

adequações e reparos de equipamentos dos sistemas de proteção, regulação, medição 
e controle de processo.
Elaborar modelos, estabelecer índices e avaliar o desempenho, nos aspectos �

estatísticos de mantenabilidade, confiabilidade e de disponibilidade dos equipamentos 
e sistemas de proteção, regulação, medição e controle de processo.
Interagir, no que concerne à engenharia de manutenção, com as unidades �

organizacionais responsáveis pelos projetos de novos sistemas e modernização de 
equipamentos e sistemas de proteção, regulação, medição e controle de processo.
Controlar, acompanhar e avaliar o desempenho e estado operacional dos dispositivos e �

equipamentos dos sistemas de proteção, regulação, medição e controle de processo.
Definir adequações e melhorias em equipamentos e dispositivos dos sistemas de �

proteção, regulação, medição e controle de processo.
Metodizar as atividades executivas e gerenciar o controle e atualização do sistema �

normativo de pré-operacional, manutenção e reparo de sistemas de proteção, 
regulação, medição e controle de processo.
Gerenciar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação de �

manutenção e reparo de sistemas de proteção, regulação, medição e controle de 
processo.
Definir, especificar, acompanhar e analisar os resultados de testes nas instalações e �

laboratórios visando o esclarecimento e avaliação do desempenho operacional dos 
equipamentos de controle, proteção, regulação e supervisão.
Manter, disseminar e gerenciar os catálogos técnicos, firmware e software dos sistemas �

de controle, proteção, regulação e supervisão referentes aos projetos em implantação e 
em operação, e às atividades de estudo e análise dos referidos sistemas.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  STC  DPA  DOMC   

Órgão: DIVISÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO - 
DOMC

 Funções Básicas:
 

Planejar, projetar, especificar, implantar e expandir os sistemas de medição para �

faturamento de energia, de medição de qualidade de energia, de controle de processo 
e hidrometeorológicos.
Planejar, projetar, especificar, implantar e expandir os sistemas informáticos �

industriais de apoio à operação, nos centros de operação e nas instalações, bem como 
sua integração aos sistemas de automação.
Planejar, comandar, controlar e avaliar a operação dos sistemas de medição �

operacional, de medição para faturamento, de medição de qualidade de energia, de 
controle de processo e hidrometeorológicos.
Definir quanto às necessidades qualito-quantitativas de canais de dados para �

atendimento aos sistemas de medição para faturamento, de medição de qualidade de 
energia, de controle de processo e hidrometeorológicos.
Especificar, desenvolver, integrar, comissionar e manter os softwares básicos, de �

suporte, de redes industriais, de interface homem-máquina e de aplicações dos 
sistemas de medição para faturamento de energia, de medição de qualidade de 
energia, de controle de processo e hidrometeorológicos.
Implantar a interligação dos sistemas de medição, controle de processo e �

hidrometereológicos com os demais ambientes computacionais da Chesf, com o 
Sistema Nacional de Supervisão da Operação Interligada - SINSC, e com os sistemas 
de informação e controle de processo das concessionárias e grandes consumidores 
atendidos pela Chesf.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  STC  DPA  DOPR   

Órgão: DIVISÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E REGULAÇÃO - DOPR

 Funções Básicas:
 

Normatizar e avaliar as atividades do pré-operacional, graduação, avaliação de �

desempenho e adequação dos sistemas de controle, proteção, regulação e supervisão.
Planejar, programar, controlar, avaliar e executar a graduação e o estabelecimento de �

modelos, critérios, padrões, instruções técnicas e diretrizes operativas para os sistemas 
de controle, proteção, regulação e supervisão.
Manter, disseminar e gerenciar os desenhos técnicos dos sistemas de controle, �

proteção, regulação e supervisão referentes aos projetos em implantação e em 
operação, e às atividades de estudo e análise dos referidos sistemas.
Especificar dispositivos para melhoria, modernização e adequação nos sistemas de �

controle, proteção, regulação e supervisão.
Analisar, emitir parecer técnico e estabelecer critérios básicos sobre projetos de �

sistemas de controle, proteção, regulação e supervisão sob os aspectos de filosofia, 
funcionalidade e requisitos operacionais.
Desenvolver projetos básicos e executivos para implantação de adequações e �

melhorias dos sistemas de controle, proteção, regulação e supervisão.
Definir, especificar, acompanhar e analisar os resultados de testes nas instalações e �

em laboratórios, visando o esclarecimento e avaliação do desempenho operacional dos 
sistemas de controle, proteção, regulação e supervisão.
Especificar os requisitos de supervisão das instalações necessários a avaliação do �

desempenho operacional dos sistemas de controle, proteção, regulação e supervisão.
Especificar, desenvolver, integrar, comissionar e manter os softwares básicos, de �

suporte, de redes, de interface homem-máquina e de aplicações dos sistemas de 
controle, proteção, regulação e supervisão.
Participar dos ensaios de testes de tipo e modelo de sistemas de proteção, controle e �

supervisão, objetivando avaliar o desempenho operacional dos ajustes.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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Órgão: DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES - DTL 

 Funções Básicas:
 

Coordenar o planejamento, projetos básicos/executivos e especificações técnicas de �

equipamentos e serviços sob sua responsabilidade envolvendo sistemas, 
equipamentos, suportes e dispositivos utilizados para a transmissão e recepção de 
sinais de informação de voz, dados e imagens, bem como gerência e supervisão. 
Coordenar a implantação dos Sistemas e Redes de Serviços de Telecomunicações, sob �

sua responsabilidade, inclusive de recursos, suportes e serviços contratados a 
terceiros.
Coordenar as ações pertinentes aos aspectos técnicos de empreendimentos de �

telecomunicações que sejam objetos de parcerias conjuntas com outras empresas ou 
de estabelecimento de novos negócios para a Chesf, envolvendo esta especialização.
Elaborar, controlar e acompanhar os contratos do sistema de telecomunicações e �

prestação de serviços de telecomunicações.
Gerenciar os Planos de Frequências dos Sistemas de Telecomunicações da Chesf, de �

forma compatível com a legislação vigente e promovendo os entendimentos 
necessários com os orgãos governamentais vinculados ao Ministério das Comunicações 
responsáveis pela outorga e exploração do Serviço Limitado.
Coordenar o planejamento, normatização, metodização, controle, análise de �

desempenho do Pré-operacional, Comissionamento, Integração, Operação, Manutenção 
e Reparo de Telecomunicações, envolvendo sistemas, equipamentos, suportes, 
dispositivos e redes de serviços, sob sua responsabilidade, utilizados para a 
transmissão e recepção de sinais de informação de voz, dados e imagens, bem como 
gerência e supervisão associada.
Coordenar o planejamento, estudo, normatização, metodização, comando, controle, �

análise da execução centralizada/descentralizada da operação e gerenciamento de 
recursos, suporte e facilidades disponibilizadas pelos Sistemas e Redes de Serviços de 
Telecomunicações Locais e Corporativas sob sua responsabilidade.
Estudar a utilização de novas tecnologias e padronizações, participar de programas de �

capacitação da indústria nacional e estabelecer intercâmbio técnico com empresas 
congêneres, órgãos de normatização técnica, centros de pesquisas, universidades e 
fabricantes no âmbito de Sistemas e Redes de Serviços de Telecomunicações.
Executar o controle, acompanhamento e avaliação do sistema de informação pertinente �

à coordenação interfuncional de telecomunicações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES 
DTL

Divisão de Engenharia de Expansão de Sistemas de Telecomunicações 
DOES

Divisão de Engenharia de Manutenção e Reparo de Telecomunicações 
DOMT

Centro de Reparo e Desenvolvimento de Telecomunicações 



CRTL
Divisão de Operação e Gerenciamento de Recursos de Telecomunicações 

DOOT
Centro de Operação e Supervisão de Telecomunicações 

CSTL
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 DO  STC  DTL  DOES   

Órgão: DIVISÃO DE ENGENHARIA DE EXPANSÃO DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES - DOES 

 Funções Básicas:
 

Planejar, normatizar e implementar as expansões, modernizações, ampliações, �

melhorias e reformas em Telecomunicações, envolvendo sistemas, equipamentos, 
suportes e dispositivos utilizados para a transmissão e recepção de sinais de 
informação de voz, dados e imagens, bem como a gerência e supervisão dos mesmos. 
Neste sentido, poderão ser aplicados recursos das seguintes tecnologias: Sistemas 
Ópticos, Sistemas Rádio, Equipamentos para Acessos com interligações físicas ou sem 
fio, interfaces eletro-ópticas, Redes de Comunicações de Dados em Longa Distância, 
Redes Locais e Redes Convergentes de instalações operacionais e administrativas sob 
sua responsabilidade, Sistemas de Ondas Portadoras em Linhas de Alta Tensão, 
Sistemas de Comunicações Móveis, Sistemas de Comutação Telefônica, Sistemas de 
Videoconferência relativos às instalações eletroenergéticas e aos ambientes 
corporativos, disponibilizados em auditórios e salas voltadas para esse fim, bem como 
Supervisão de Imagens para as instalações de interesse de Telecomunicação.
Planejar e implementar os dispositivos e aplicativos voltados para assegurar os �

requisitos de políticas de segurança e qualidade de serviço das informações de 
aplicações suportadas pela Rede de Longa Distância, pelas Redes Locais e Redes 
Convergentes de instalações sob sua responsabilidade, articulando, conforme 
necessário, junto ao Departamento de Infraestrutura Computacional e Redes (DIR) e 
demais usuários 
Interconectar a teleproteção ao Sistema Corporativo de Telecomunicações, garantindo �

o atendimento aos critérios de interoperabilidade, em concordância com as Normas, 
Recomendações e Especificações Técnicas aplicáveis.
Analisar e emitir parecer técnico relativo a projetos de telecomunicações de acessantes �

ao sistema Chesf, objetivando garantir a plena integração nas áreas de fronteira.
Estabelecer junto à Diretoria de Engenharia as necessidades e características técnicas �

dos núcleos ópticos dos cabos de fibras ópticas do tipo OPGW, ADSS e Dielétricos.
Planejar, de modo a assegurar a compatibilidade com os sistemas em operação, as �

ocupações dos planos de frequências dos sistemas de radiotransmissão e do sistema de 
ondas portadoras em linha de alta tensão, promovendo as devidas compatibilizações 
com a legislação vigente e regularizações junto aos orgãos governamentais vinculados 
ao Ministério das Comunicações responsáveis pela outorga de serviços de 
telecomunicações.
Desenvolver os projetos básicos e executivos das expansões, modernizações, �

ampliações, melhorias e reformas em Telecomunicações, incluindo a elaboração das 
especificações técnicas de equipamentos e de serviços, que sejam objetos de 
contratação diretamente pela própria empresa ou através de terceiros, como 
consequência de novos negócios que sejam consolidados pela empresa.
Realizar o gerenciamento técnico dos contratos de fornecimento de equipamentos, �

suportes locais e serviços pertinentes às expansões, modernizações, ampliações, 
melhorias e reformas em Telecomunicações, incluindo a execução de análise de 
propostas técnicas e emissão de relatórios, análise e aprovação de projetos, 
documentação técnica e desenhos de fabricantes e fornecedores, além da aprovação de 
roteiros e da execução de ensaios de tipo.
Gerenciar os programas de implantação de expansões, modernizações, ampliações, �

melhorias e reformas em Telecomunicações, sendo responsável pela execução das 
atividades de pré-testes e alinhamento, tanto local como em nível de sistema.
Executar o controle, a avaliação e o acompanhamento do sistema de informações �

pertinente às expansões, modernizações, ampliações, melhorias e reformas em 
Telecomunicações.

 Estrutura:



 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  STC  DTL  DOMT   

Órgão: DIVISÃO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 
TELECOMUNICAÇÕES - DOMT 

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar e controlar as atividades de Pré-operacional, Comissionamento, �

Integração, Manutenção e Reparo de Sistemas, Equipamentos, Suportes e Dispositivos 
de Telecomunicações e Teleproteção.
Elaborar normas, métodos, instruções e procedimentos para as atividades de execução �

de Comissionamento, Integração, Manutenções Programadas e Corretivas, Reparo de 
Sistemas, Equipamentos, Suportes e Dispositivos de Telecomunicações e Teleproteção.
Atuar, articulando junto à Divisão de Engenharia de Expansão de Sistemas de �

Telecomunicações (DOES) e Divisão de Operação e Gerenciamento de Recursos de 
Telecomunicações (DOOT), bem como junto ao Departamento de Infraestrutura 
Computacional e Redes (DIR), nas intervenções em dispositivos, nas análises e 
manipulações de software aplicativos voltados para as políticas de segurança e 
qualidade de serviço das informações de aplicações operacionais, suportadas pela Rede 
de Longa Distância, pelas Redes Locais e Redes Convergentes de instalações sob sua 
responsabilidade.
Efetuar a Avaliação de Desempenho de Equipamentos e Sistemas, bem como a �

Avaliação das Manutenções realizadas pelos orgãos regionais de Telecomunicações e 
pelo Reparo centralizado.
Coordenar e agilizar as providências pertinentes à manutenção dos Sistemas, �

Equipamentos, Suportes e Dispositivos de telecomunicações e teleproteção, 
objetivando viabilizar a ação de especialistas e/ou equipes complementares, 
contratação de materiais e serviços externos, treinamentos e reciclagens específicas, 
intercâmbio de informações com outros setores e/ou empresas que tenham atuação no 
segmento de Telecomunicações.
Atuar, articulando junto à Divisão de Operação e Gerenciamento de Recursos de �

Telecomunicações – DOOT, nas atividades de atualização e/ou Manutenção de 
Software aplicativo dos recursos de Gerenciamento, supervisão e Operação local e/ou 
remota associados aos suportes e serviços disponibilizados pelos Sistemas e Redes de 
Serviços de Telecomunicações.
Planejar e Executar Auditorias Técnicas relativas ao cumprimento das normas, �

instruções e procedimentos de execução de Manutenções em Sistemas, Equipamentos, 
Suportes e Dispositivos de Telecomunicações.
Desenvolver, Implementar e Manter Atualizado o Cadastro de Equipamentos e de �

Instalações associados aos Sistemas de Telecomunicações.
Acompanhar as Taxas de Falhas e suas evoluções objetivando estimar previamente às �

necessidades de substituições, bem como subsidiar o planejamento das expansões, 
modernizações, melhorias e reformas de Telecomunicações e processos aquisitivos 
conseqüentes.
Acompanhar o desenvolvimento e executar o controle, a avaliação e o monitoramento �

de desempenho do Sistema de Informação pertinente à Manutenção e Reparo de 
Telecomunicações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:

Divisão de Engenharia de Manutenção e Reparo de Telecomunicações 
DOMT

Centro de Reparo e Desenvolvimento de Telecomunicações 



CRTL
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 DO  STC  DTL  DOMT   CRTL

Órgão: CENTRO DE REPARO E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕS - 
CRTL

 Funções Básicas:
 

Executar a Manutenção e Reparo centralizado de Módulos, Equipamentos e Sistemas de �

Telecomunicações, além de coordenar as ações de reparo descentralizado realizadas 
pelos órgãos regionais de Telecomunicações.
Desenvolver e/ou adaptar projetos e circuitos eletrônicos / digitais específicos, �

necessários ao atendimento de requisitos dos serviços disponibilizados pelas Redes e 
Sistemas de Telecomunicações Locais e Corporativas da Chesf.
Coordenar a integração técnica com fornecedores de serviços e suporte nas atividades �

de execução de Reparo em Módulos, Equipamentos e Instrumental de 
Telecomunicações contratados a terceiros.
Estabelecer critérios de dimensionamento, coordenar a elaboração de planos de �

aquisição, substituição, treinamento e alocação de instrumental necessário às 
atividades de Manutenção e Reparo de Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações.
Controlar a utilização do Instrumental vinculado ao segmento de Telecomunicações da �

Chesf, mantendo atualizado o seu Cadastro e correspondente divulgação e acesso às 
informações no âmbito da Empresa.
Apoiar as atividades de Comissionamento, Manutenção e Reparo executadas pelos �

órgãos regionais de Telecomunicações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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 DO  STC  DTL  DOOT   

Órgão: DIVISÃO DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES - DOOT

 Funções Básicas:
 

Planejar, programar e controlar as atividades de Pré-operacional, Comissionamento e �

Integração de Software aplicativo para Gerenciamento, Supervisão e Operação de 
Instalações, Sistemas e Redes de Serviços de Telecomunicações, sob sua 
responsabilidade.
Elaborar normas, métodos, instruções e procedimentos para as atividades de controle e �

execução da Operação de Instalações, dos Sistemas e Redes de Serviços de 
Telecomunicações, sob sua responsabilidade.
Gerenciar o atendimento operacional e a gestão de facilidades proporcionadas pelos �

recursos, suportes e serviços de telecomunicações disponibilizados para os usuários, 
tanto nas instalações eletroenergéticas quanto em ambientes corporativos.
Coordenar, articulando junto Divisão de Engenharia de Expansão de Sistemas de �

Telecomunicações (DOES) e Divisão de Manutenção e Reparo de Telecomunicações 
(DOMT), bem como junto ao Departamento de Infraestrutura Computacional e Redes 
(DIR) e demais usuários, as políticas de segurança e qualidade de serviço das 
informações de aplicações suportadas pela Rede de Longa Distância e pelas Redes 
Locais de instalações sob sua responsabilidade.
Efetuar a Avaliação do Desempenho, da Execução da Operação, do Controle da �

Qualidade e do Provisionamento de recursos e facilidades dos Sistemas e Redes de 
Serviços de Telecomunicações.
Elaborar estudos de contingências e análises do desempenho operacional dos Sistemas �

e Redes de Serviços de Telecomunicações.
Coordenar e/ou executar em conjunto com a Divisão de Manutenção e Reparo de �

Telecomunicações – DOMT, as atividades de atualização e/ou Manutenção de Software 
aplicativo dos recursos de Gerenciamento, Supervisão e Operação local e/ou remota 
associados aos suportes e serviços disponibilizados pelos Sistemas e Redes de 
Telecomunicações, sob sua responsabilidade.
Acompanhar o desenvolvimento e executar o controle, a avaliação e o monitoramento �

de desempenho do Sistema de Informação pertinente à Operação de 
Telecomunicações.
Elaborar, padronizar, administrar e acompanhar os contratos de Serviços de Telefonia �

Fixa Comutada e Serviço Móvel Pessoal, utilizados pela Companhia.
Coordenar os processos de contratação de recursos, serviços e facilidades de �

Telecomunicações externos, para suporte à operação eletroenergética e às aplicações 
corporativas da Companhia, atuando junto às Operadoras no sentido de assegurar o 
atendimento à Qualidade de Serviço contratada.
Prospectar externamente à empresa, levantar informações internas e definir �

necessidades de serviços e facilidades voltados para o atendimento às instalações do 
Sistema Eletroenergético e usuários corporativos, objetivando subsidiar o 
planejamento das expansões, modernizações, melhorias e reformas de 
Telecomunicações e processos aquisitivos consequentes.
Gerenciar as ocupações dos Planos de Frequências dos sistemas de radiotransmissão e �

do sistema de ondas portadoras em linha de alta tensão, acompanhando a legislação 
vigente e assegurando as regularizações das estações junto à ANATEL – Agência 
Nacional de Telecomunicações.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:



Divisão de Operação e Gerenciamento de Recursos de Telecomunicações 
DOOT

Centro de Operação e Supervisão de Telecomunicações 
CSTL
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 DO  STC  DTL  DOOT   CSTL

Órgão: CENTRO DE OPERAÇÃO E SUPERVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – CSTL

 Funções Básicas:
 

Executar a operação e o gerenciamento dos suportes e serviços disponibilizados pelas �

Redes e Sistemas de Telecomunicações Corporativas da Chesf, sob sua 
responsabilidade, através dos recursos implantados para auxílio à gerência, 
supervisão, controle e comando centralizado, além de coordenar as ações realizadas 
pelos Núcleos Regionais de Operação de Telecomunicações.
Coordenar os processo de intervenções nos Sistemas e Redes de Serviços de �

Telecomunicações Corporativas, sob sua responsabilidade, seja para as ações de 
manutenção e reparo, alterações de facilidades e/ou redirecionamento de vias e rotas, 
seja para ampliação das instalações de Telecomunicações que se encontrem 
operacionais.
Efetuar o acionamento de equipes próprias e de empresas contratadas para suporte �

operacional, para ações de manutenção e reparo nos Sistemas e Redes de Serviços de 
Telecomunicações, sob sua responsabilidade, bem como nas infra-estruturas 
associadas.
Efetuar o relacionamento operacional com os órgãos executivos da Operação �

Eletroenergética da Chesf, com o Centro de Supervisão de Telecomunicações do ONS e 
com as empresas interligadas aos Sistemas e Redes de Serviços de Telecomunicações 
privados da Empresa.
Efetuar a relacionamento operacional direto com outras empresas, inclusive �

Operadoras de Telecomunicações, no que diz respeito à disponibilidade e qualidade dos 
suportes e serviços de Telecomunicações pactuados, bem como quanto às utilizações 
da infra-estrutura de Telecomunicações da Chesf, frutos de parcerias desenvolvidas em 
empreendimentos conjuntos e/ou novos negócios estabelecidos.

 Estrutura:

 

 Detalhe da Estrutura:
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PR - 023/2013 Recife, 15 de Março de 2013.

Fundação Chesf de Assistênciae Seguridade Social

limo. Sr.
Dr. João Bosco de Almeida
Diretor Presidente da CHESF

Assunto: Resposta à CE-PR-045/2013

Senhor Presidente,

Em atendimento à correspondência em referencia, apresentamos abaixo as
informações solicitadas, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2011:

a) Nome: FACHESF Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social

b) Razão Social: FACHESF Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social

c) CNPJ: 42.160.192/0001-43

d) Demonstrativo Anual

d.1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes

o valor total da folha de pagamentos, em 2012, é de R$ 676..4 17.623,43

d.2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes
.::

Grupo Valor R$
Partici pantes Ativos - Empregados da

720.154,57
Fachesf
Participantes Assistidos da Fachesf 6.806.520,11
Participantes Ativos - Funcionários da

62.403.890,86
Chesf
Participantes Ativos - Autopatroci nados 1.374.893,40

TQTAl R$ 71.305.458,94

~__ ~~\ ' 'r-DÕCMA~~")Ff-'l
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Patrocinadora Fachesf

70.927.447,99

d.3. Valor total das contribuições pagas pela Patrocinadora

Grupo Valor R$

Patrocinadora Chesf
725.969,11

TOTAL R$ 71.653.417,10

d.4. Valor total de outros recursos repassados pela Patrocinadora

Grupo Valor R$
a) Descontos na Folha dos Funcionários da Chesf 64.400.099,23

Amortização de Empréstimos 33.610.549,28
Mensalidades do Plano de Saúde da Fachesf 26.005.547,25
Mensalidades do Seguro de Vida da Fachesf 4.784.002,70

b) Repasse conforme Convênio entre CHESF e FACHESF 80.655.690,85
Plano de Assistência Patronal da Chesf - PAP 67.104.629,17

Reembolso das despesas administrativas oriundas
7.526.611,81

do Plano de Assistência Patronal da Chesf - PAP
Reembolsodas despesas administrativas geradas

6.024.449,87
pelos Ambulatórios Médicos da Chesf.

c) Participação no seguro. vida dos, funcionários da
8.484.748,47

Chesf
d) Amortizações de contratos entre a Chesf e a Fachesf 145.841.862,80

d.5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam
contribuições: .

a) Repasse da Chesf decorrente dos valores descontados em folha de pagamento
dos seus funcionários oriundos de produtos administrados pela Fachesf
(Empréstimos a Participantes, Plano Fachesf-Saúde, Seguro de Vida);

b) Repasse da Chesf conforme Convênio de Reciprocidade com a Fachesf
CC-03.2.365-041 ;

c) ,Participação da CHESF na mensalidade de seguro de vida dos seus
funcionários, repassada à FACHESF para cobertura da fatura de seguro.

d) Repasse da Chesf decorrente das amortizações dos contratos com a Fachesf,
conforme abaixo relacionados:

CL-05.1.415-052
Contratos de Aluguel de Imóveis da FACHESF

CL-05.1.416-053
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Fundação Chesf de Assistênciae Seguridade Social

Contratos referentes ao saldamento de obrigações da
Patroc inadora Chesf com relação aos Planos de
Benefícios Previdenciários da FACHESF.

CF-01.1 .266.01 7

CF-03.1.337.013

d.6. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal

Segmentos de Aplicações Financeiras Valor R$

TíTULOS PÚBLICOS
3.366.827.210,8
8

CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS 36.921.243,24
INVESTIMENTO AÇÕES 453.656.371,33

FUNDOS DE INVESTIMENTO
1.596.744.560,8

, 7
INVESTIMENTOS IMOBILlARIOS 41.629.539,4

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 282.294.777,05
OUTROS REALIZÁVEIS 0,00

TOTAL
5.778.073.702,7
7

As aplicações financeiras da FACHESF são regulamentadas pela
Resolução CMN 3792 de 24/09/2009

..

d.7. Manifestação da Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC

A Secretaria de Previdência Complementar - SPC não emite manifestação a
respeito do Balanço das Entidades. Após encaminhamento da documentação que
compõe o Balanço Contábil a referida Secretaria emite, apenas protocolo
eletrônico de confirmação do recebimento.

d.S.Avaliação da política de investimentos da Fundação, evidenciando o retorno
das aplicações, bem como sua conformidade com a Resolução CMN
379212009

Diante do novo ambiente para investimentos no Brasil, com taxa de juros reais

abaixo de 4% ao ano, a Fachesf manteve as análises em investimentos
alternativos, destacando-se as seguintes decisões, em 2012:
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Fundação Chesf de Assistênciae Seguridade Social

Aumento das aplicações em através de fundos de investimentos
em participações e fundos de investimentos em empresas emergentes -
totalizando, ao final de 2012, R$ 216 milhões de capital comprometido, sendo
R$ 92 milhões alocados no plano BD, R$ 41 alocados no BS e R$ 9 milhões
alocados no plano CD;
Aumento das aplicações em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
(FIDC), totalizando ao final do ano R$ 60 milhões de capital comprometido,
sendo R$ 6 milhões alocados no plano BD, R$ 2 milhões alocados no BS e R$
3 milhões alocados no plano CD; e

Aplicações em Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) tendo sido alocados
R$ 17 milhões no plano BD, R$ 11 no BS e R$ 29 milhões no plano CD;

Está sendo finalizado o processo de reestruturação do segmento de renda variável,
aprovado pelo Comitê de Investimentos, visando uma maior diversificação em
estratégias maisaderentes ao novo momento da economia brasileira e do mercado de
capitais, .corn gestores especialistas nas estratégias denominadas "VALOR",
"DIVIDENDOS? e "ATIVISTA,,2.;

Foram iniciados os aportes de recursos para o investimento na 2aexpansão do
Shopping Center Tacaruna. Este investimento foi aprovado pelo Comitê de
Investimentos da Fachesf visando manter a participação atual da Fachesf naquele
empreendimento (em torno de 10%);

Os edifícios André Falcão e COS foram vendidos à Chesf, com isso menos de 1% dos
recursos dos planos estão alocados diretamente em imóveis. Esta alocação está em
linha com a estratégia da Fachesf de priorizar investimento em imóveis indiretamente,
através de Fundos de Investimentos Imobiliários e demais instrumentos do mercado
de capitais.

Em decorrência do processo de avaliação de gestores de recursos e considerando os
critérios para substituição de gestor e resgate de recursos aprovados pelo Comitê de
Investimentos da Fachesf, houve a substituição de um gesto r do segmento de renda
variável, uma vez que esse gesto r não cumpriu as metas definidas pela Fachesf.

1 Modalidade de investimento em que o investidor se torna sócio de empresa privada não
negociada em bolsa;

2 "VALOR" é um termo técnico que significa dizer que o gestor do fundo vai procurar comprar
ações de empresas com alto potencial de valorização, ainda não percebido pelo mercado.
"ATIVISTA" é um termo técnico que significa dizer que além do alto potencial de valorização ainda
não percebido pelo mercado o gesto r do fundo vai participar da governança da empresa, através.
dos conselhos de administração e ou fiscal;
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Gestêo dos

. A gestão dos investimentos dos planos de benefícios administrados pela Fachesf

. encontra-se estruturada de acordo com as Políticas de Investimentos desses planos.

Os principais aspectos dessa estrutura contemplam:

I. Diversificação:

Em relação aos gestores das carteiras e fundos, sendo adotada a
gestão interna - equipe da própria Fachesf e a gestão
tercei rizada com institu ições especial izadas nas respectivas
estratég ias;
Em relação aos ativos e veículos de investimentos;

11. Alocaçãodos ativos de acordo com as necessidades dos passivos atuariais
dos respectivos planos de benefícios;

111. Central ização dos serviços de Custódia e Controladoria;

IV. Monitoramento do risco de mercado pelo - - (8-
da "Divergência não Planejada (DnP) e do risco de crédito através

da classificação de risco ("Rating") das operações.

Com essa estrutura, a Fachesf procura diversificar o risco de gestão, aumentar a
expectativa de retorno dos investimentos, otimizar. a relação custo x benefício com a
administração de recursos e possibilitar um maior intercâmbio de informações e de
tecnologia com o mercado financeiro e de capitais.

dos

Os investimentos· dos planos de benefícios administrados pela Fachesf vêm
apresentando excelentes resultados.

Nos últimos 10 (dez) anos, a rentabilidade dos investimentos" alcançou o patamar de
467%, enquanto que a Meta Atuaria!' atingiu 237% e a Caderneta de Poupança
rendeu apenas 117%.

3 8enchmark Value-af-Risk (8- VaR): Representa a perda máxima esperada por desvalorização dos
ativos em relação a um indicador de referência, no prazo e intervalo de confiança definidos.

4 Essa rentabilidade é praticamente a mesma para os três planos (BO, BS e CO) uma vez que. a
segregação real dos ativos por plano de benefício ocorreu há pouco mais de 1 ano;
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Fundação Chesf de Assistênciae Seguridade Social

I(f HISTÓRICO DE RESULTADOS

{(IO

4.'iO

.-. 400

ê ~o
ao

" 300

:5! 250:ã
~

alO

! 150

100

50

Ogrüico IIlOStra que nosúltimos lOmos os
iDrestimeutos àosPlanosdeBeuefíA.:iDsad:mio.istra.do
pe1aFadlesfreudmm466,701Jlt; NeueJIUI5JIWperí040 ~
a Meta AtII.aJ'id(IGPM+6%ao 1IlID) foide 237,3(i ; /

lL......-
/' ...".

.." ----...... --~ ---:::
i'"""

4.&&.70

237.36

116.i14

o

,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
_1Wtta AtlW1l1{IGP,_~I -Remablldlllo all11\JadI

garante

Avaliando o ano de 2012, a rentabilidade geral dos investimentos dos planos de
benefícios administrados pela Fachesf, atingiu o patamar de26%6, ficando 10,25%
acima da metaatuarial. O Plano BD obteve a rentabilidade de 25,84%, 10,11%
acima da meta atuarial; o Plano BS 25,49%, 9,80%acima da meta atuarial; e o Plano
CD 25,86%, 10,13 %acima do índice de referência'.

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

No segmento de Renda Fixa estão alocados cerca de 76% do total dos recursos dos
planos. Esses recursos estão aplicados predominantemente (cerca de 95% do total dos
recursos do segmento) em títulos públicos federais. A rentabilidade desse segmento
foi de 28,71 %. Essaexcelente rentabi Iidade ocorreu em face da estratégia da Fachesf,

5 A Meta Atuarial é a rentabilidade mínima necessária para que o plano de benefício se mantenha
em equilíbrio, atendidas as demais premissas atuariais;

6 No caso do Plano CD esta rentabilidade foi de 25,86%; Como a alocação dos recursos por
segmento (renda fixa, renda variável, etc), em % do total de cada plano, é muito próxima para os
três planos, a rentabilidade dos investimentos individualmente por plano também é muito próxima;

7 índice de Referência é o objetivo de rentabilidade do plano, Para o plano CD esse índice foi
definido como sendo IGPM + 6% ao ano, '
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Fundação Chesf de Assistênciae Seguridade Social

especialmente para o plano CO, de alocar os recursos em títulos públicos federais
(cerca de 95% do total da renda fixa) e "Marcar a Mercado'lB esses títulos.

Segmento de Renda Fixa - 2012

Plano
Rentabilidade
Nominal Real *

BO 28,90% 12,79%
BS 28,71 % 12,62%
CO 27,53% 11,58%
* Em relação ao IGPM + 6% a.a.

No segmento de Renda Variável estão alocados cerca de 14% do total dos recursos
dos planos. Esses recursos estão aplicados em ações negociadas na Bolsa de Valores
de São Paulo, através de Carteiras administradas internamente pela equipe da Fachesf
e em Fundos terceirizados com gestores especialistas em determinadas estratégias.
Apesar do lbovespa" ter tido uma variação de apenas7,40%, a rentabilidade dos
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Fachesf, nesse segmento,
foi de 16,90%. Esse excelente resultado deveu-se à estratégia da Fachesf de
reestruturar o segmento de renda variável, realocando recursos dentro do próprio
segmento, de modo a diversificar as aplicações em fundos terceirizados com políticas
de investimentos focadas nas estratégias denominadas "VALOR" e "ATIVISTA"lO.

Segmento de Renda Variável - 2012

Plano
Rentabilidade
Nominal Real *

BO 16,96% 2,34%
BS 17,02% 2,39%
CO 16,63% 2,05%
* Em relação ao IGPM + 6% a.a.

No segmento de Investimentos Estruturados estão investidos cerca de 3,5% do total
dos recursos dos três planos (BO, BS e CO). Nesse segmento estão alocados os

8 Marcar a Mercado é um termo técriico que significa dizer que o preço dos títulos considerado no
cálculo da rentabilidade é o mesmo preço pelo qual o referido título está sendo negociado

, (comprado e vendido) na data considerada;

9 tbovespa é O principal indicador do mercado de ações no Brasil;

10 "VALOR" é um termo técnico que significa dizer que o gestor do fundo vai procurar comprar
ações de empresas com alto potencial de valorização. "ATIVISTA" é um termo técnico que significa
dizer que além do alto potencial de valorização o gestor do fundo vai participar da governança da
empresa, através dos conselhos de administração e ou fiscal;
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Fundação Chesf de Assistênciae Seguridade Social

investimentos em ações de empresas, através de Fundos de Investimentos em
Empresas Emergentes - FIEE e Fundos de Investimentos 'em Participações - FIP; e
investimentos em imóveis através de Fundos Imobiliários - FII. Uma das características

" dos FIEE e FIP é que, com algumas exceções, as ações das empresas investidas não
são negociadas em bolsa. Portanto essas ações não têm valor de mercado, salvo
quando há uma negociação, reestruturação societária ou venda da participação do
fundo na empresa. Por essa razão a rentabilidade desses fundos somente é conhecida
após o desinvestimento. No Plano CD estão alocados apenas os fundos que estão
marcados a mercado. A rentabilidade dos investimentos dos planos de benefícios
administados pela Fachesf nesse segmento foi de 23,52%. No caso do Plano CD a
rentabilidade desse segmento de investimentos estruturados foi de 82%.

Segmento de Investimentos Estruturados - 2012

Plano
Rentabi Iidade
Nominal Real *

BD 18,36% 3,56%
BS 16,70% 2,11 %
CD 82,20% 59,17%
* Em relação ao IGPM + 6% a.a.

No segmento de imóveis a rentabilidade consolidada foi de 19,04%. Avaliando por
plano, a rentabilidade do único imóvel do Plano CD (salas no Ed. Empresarial Center I
- Recife) foi de 5,90%. Esse baixo valor reflete o período em que o imóvel ficou
desocupado. Para o Plano BD no qual estava alocado o Ed. Sede da Chesf (vendido à
Chesf em dezembro/2012) e estãoalocados o Shopping Center Tacaruna e os Imóveis
de uso próprio da Fachesf, a rentabilidade do segmento foi de 23,08%. Este excelente
resultado foi em decorrência da reavaliação do Shopping Center Tacaruna.. Para o
Plano BS, a rentabilidade do único imóvel Ed. COS (vendido à Chesf em
dezembro/2012) foi de 7,10%.

Segmento de Imóveis - 2012

Plano
Rentabi Iidade
Nominal Real *

BD 23,13% 7,74%
BS 7,10% -6,18%
CD 5,79% -7,43%

* Em relação ao IG PM + 6% a.a.

No segmento de Operações com Participantes a rentabilidade foi praticamente a

mesma para os três planos, encerrando o ano em 13,40%, ficando 0,89 pontos
percentuais abaixo da Meta Atuarial. Este fato ocorreu em face do saldo devedor dos
empréstimos ser corrigido pelo IGPM do mês anterior acrescido de 0,5%. Como no
período de janeiro a dezembro de 2012 o IGPM acumulado foi maior do que no
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Fundação Chesf de Assistêncla'e Seguridade Social

período de dezembro 2011 a novembro de 2012, a Carteira de Empréstimo
superou a Meta Atuarial no ano de 2012.

Segmento de Operações com Participantes - 2012

Plano
Rentabi Iidade
Nominal Real *

BD 12,94% -1,18%
BS 13,47% -0;71 %
CD 14,07% -0,19%
* Em relação ao IGPM + 6% a.a.

I(f HISTÓRICO DE RESULTADOS "-VI
UJ

I
U
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Segmento de Aplicação

Taxa Interna de Retorno - Curto Pra,zo

Rentabilidade Acumulada em 2012-28,71%

16,90°;&

23,52°;&

19,040;&

Renda Var-iável

Investimentos Estrururados

Operações com Participantes

Rentabilidade Total Consolidada

l-Ieta Atuarial (IGPM+60Al ao ano)

eDI
Ib&fespa'"

dos no do CD

o valor da Cota do plano CD é impactado por vários 'fatores, alguns positivos outros
negativos. Como positivo podemos citar a rentabilidade dos investimentos. Corno
negativo podemos citar uma provisão para perda judicial. Além disso, existe ainda a
influencia de outros ativos do plano, como por exemplo, contrato com a
Patrocinadora Chesf, no caso do plano BD. Assim fica claro que a rentabilidade dos

, investimentos é diferente da rentabilidade das Cotas, apesar de ser o mais forte
componente de impacto positivo.

Em face do excelente resultado dos investimentos, no período de junho de 2001 a

dezembro de 2012 o valor da cota do plano CD passou de R$ 1,00 para R$ 6,59, o
que representa uma rentabilidade de 559%. Isso signigica que para cada R$ 1,00
colocado no Plano CD em junho de 2001 o Participante desse plano passou a ter R$
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Fundação Chesf de Assistência'e Seguridade Social

6,59 em dezembro de 2012. Esse mesmo R$ 1,00 colocado na Caderneta de
Poupança passaria a valer apenas R$ 2,44 no mesmo período.

"Avaliando apenas o ano de 2012, a rentabilidade das Cotas do Plano CD atingiu o
expressivo valor de '25,65%. Isso significa que o saldo da reserva de poupança
individual de cada Participante do Plano CO, existente em janeiro de 2012,
multiplicou-se por 1,2565 em dezembro de 2012, sem contar com as contribuições
da patrocinadora e do participante feitas ao longo do ano. Poucos investimentos no
mercado financeiro e de capitais apresentaram esse excelente desempenho .
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Atenção: Rentabilidadepusadanão garante rentabilidade fatura.

d.9.Recursos humanos cedidos pela patrocinadora

a) Luiz da Penha Souza da Silva, mat. 104.914

A cessão do profissional listado acima foi efetivada por meio de correspondência
entre a Chesf e Fachesf.

e) Conclusões contidas no Parecer da Auditoria Independente

o parecer da Auditoria Independente, correspondente ao exerclclo social de
2012, foi emitido e apresentado à Fachesf sem quaisquer restrições de opiniões,
conforme anexo I.
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f) Conclusões do último estudo atuarial

o Parecer Atuarial dos planos de benefícios previdenciários administrados pela
Fachesf, emitido em 18/01/2013 pela Mercer Human Resource Consulting
Limitada, consultoria atuarial responsável pelos planos, tem por objetivo
demonstrar a situação atuarial do Plano Benefícios - BD, do Plano Saldado de
Benefícios - BS e do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida - CD,
posicionados em 31/12/2012, a serem referendados na atualização dos contratos
dos compromissos atuariais firmados entre a Fachesf e a CHESF.

Após o cálculo das provisões matemáticas, considerando a posição do patrimônio
líquido em 31/12/2012, foram verificados os resultados de cada um dos planos de
benefícios.

o Plano BD,. antes da revisao dos contratos apresentava superávit de R$
210.297.897,51, tendo como principal motivo a rentabilidade superior a meta
atuarial, obtida pelo aplicação dos recursos garantidores do Plano. Após a revisão
dos contratos o resultado é redimensionado para R$ 28.360.936,72, sendo que a
parcela de superávit no valor de 17.392.262,21 não foi utilizada para redefinição
do contrato de dívida, por ser relativa ao compromisso dos Participantes que na
data da implantação do Plano CD eram Ativos e optaram na ocasião por não

. migrar para o mesmo.

o Plano BS está em posiçao superavitária em 31/12/2012, na ordem de R$
375.503.846,87, devido ao resultado positivo em relação às hipóteses adotadas.
Salienta-se que o valor do excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor das
Provisões Matemáticas foi utilizado para constituição da Reserva de Contingência,
limitado a 25% do total das Provisões Matemáticas dos Benefícios Definidos.

o Plano CD encontra-se superavitário em R$ 32.563.165,10, proveniente da
rentabilidade do Plano ter sido superior a meta atuarial adotada avaliação dos
benéficos constituídos na modalidade Benefício Definido.

g) Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base
no disposto no art. 25 da lei Complementar 108/2001, demonstrando o tipo de
fiscalização efetuada, a data em que ocorreu, as principais constatações e as
providencias adotadas para sanear as irregularidades verificadas.

Em relação ao artigo 25 da citada Lei, anualmente a Fachesf passa por supervisão
e fiscalização sistemática da equipe de Auditoria da Chesf, bem como de
Auditores Independentes contratados por esta Fundação, sempre atendendo de
maneira satisfatória todas as solicitações das auditorias.
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Fundação Chesf de Assistênclae Seguridade Social

Em anexo encaminhamos o Relatório de Auditoria RA-AUD-04/2013, de
27.02.2013, no qual constam as conclusões dos trabalhos de auditoria realizados
pela patrocinadora Chesf em 2012, relativo à Concessão e ao Pagamento de
Benefícios.

Vale ressaltar que, conforme cronograma dos órgãos reguladores e fiscalizadores,
a Fachesf recebe equipes de auditores-fiscais, principalmente, do Ministério da
Previdência Social - MPAS, da Receita Federal do Brasil - RFB, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, além das fiscalizações indiretas quando
do atendimento às solicitações de órgãos reguladores e fiscalizadores dessa
Companhia. "

Sem mais, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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Diretor-Presidente

CI/PR~026/2013

Chesf CORRESPONDÊNCIA INTERNA Data: 28.02.2013

Destinatário: Remetente:
Facbesf.- DA

Rcf.: RA-AUD-04/2013, de 27.02.2013.

Prezado Senhores,

Encaminhamos anexo, para conhecimento, pronta referência e providências

julgadas necessárias, o Relatório de Auditoria Interna RA-AUD-04/2013, resultante dos

trabalhos realizados na Fachesf, segmento Concessão e Pagamento de Benefícios.

Lembramos o prazo de trinta dias para resposta, conformedetermina a Decisão

de Diretoria n." DD-150/1989, de 25.09.1 98

Atenciosamente,

cc: AUO

Presidêncla-. Ediflcio AIIdr6 Falcão - Sala A-307 - Ramais 2222 - 2952



CORR.ESPONDÊNCIA INTERNA
C I-AU 0-1 0/2013

Ch f.f"·:::.' DATA: 27.02.2013

DESTINATÁRIO: REMETENTE:

DIRETOR-PRESIDENTE AUDITORIA INTERNA

Assunto: RelatóriodeAuditoria- RA-AUD-04/2013

Encaminhamos, anexo, para conhecimento e pronta referência de
V.Sª, O Relatório de Auditoria RA-AUD-04/2013, desta data, resultante de trabalhos
realizados na Fachesf, segmento Concessão e Pagamento de Beneficios.

Solicitamos a V.Sª que o mencionado Relatório seja enviado à
Presidência da Fachesf e à Diretoria Administrativa da Chesf para as providências
que se fizerem necessárias, ao mesmo tempo em que recomendamos o
encaminhamento das respostas no prazo de trinta dias, contados do seu
recebimento.

Atenciosamente,

f) # ,.
p~ Roberto Caldas

Auditoria Interna
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27.02.2013Chesf RELATÓRIO DE AUDITORIA

Atividades: Concessão e Pagamento de Beneficias

Local I Área: Fachesf I Beneficias

Introdução

Apresenta-se, a seguir, o resultado dos trabalhos de auditoria realizados na Fundação
Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf), relativamente à concessão e ao
pagamento de benefícios aos participantes assistidos e/ou pensionistas, desenvolvidos
pelos Auditores Custódio Pereira e Eduardo Câmara.

Objetivos

Verificar se a concessão de benefícios aos assistidos e pensionistas, assim como o
resgate de reserva de poupança estão sendo processados de acordo com os critérios e
limites estabelecidos pelo Estatuto e pelos Regulamentos dos Planos de Benefício
Definido (80), Regulamentos 001 e 002, de Benefício Saldado (BS) e de ContribuiçãO
Definida (CO), administrados pela Fundação, avaliando a segurança e a confiabilidade
do processo de concessão e de pagamento.

Verificar se os pagamentos de benefícios aos assistidos e pensionistas vêm sendo
realizados de acordo com os procedimentos estabelecidos nos Normativos Internos
vigentes.

Avaliar a eficácia do recadastramento dos assistidos e pensionistas da Fundação.

Verificar se as contribuições dos participantes ativos, assistidos e da patrocinadora
estão sendo efetuadas em consonância com os regulamentos dos Planos de
Benefícios.

Certificar a implementação das recomendações/determinações, em trabalhos
anteriores, realizados por esta Auditoria Interna, mais recentemente o Relatório de
Auditoria RA-AUD-1112011.

Escopo

Os Planos, objetos de exame, foramo de Beneficio Definido - BD (Regulamentos 001
e 002),0 de Benefício Saldado - BS e o de ContribuiçãO Definida - GD. Os Planos GO
e BS foram criados em junho de 2001 a fim de adequar a Fundação às normas
ímpostaspeta Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, e pela Lei Complementar
nº 109, de 29.05.2001, que alteraram as regras da Previdência Social e o regime de
Previdência Complementar. Atualmente, o único Plano aberto a novas adesões é o

PlanoCD. ~.'.
Com relação à concessão de benefícios, a abrangência deste trabalho foi definida
considerando a última auditoria realízada neste segmento, visando dar continuidade ao
período anteriormente examinado. O período agora considerado para seleção e análise
dos benefícios foi o de janeiro/2011 a setembro/2012. Nesse período foram concedidos
576 benefícios, distribuídos por 376 matrículas, tendo sido selecionadas 38 para exame
(Anexo 11),correspondendo a 10% do total. ~ &\ \ Y ~
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Com relação ao resgate de reserva de poupança, o período considerado para seleção
foi também o de janeiro/2011 a setembro/2012_ Nesse período ocorreram 171 resgates
de reserva de poupança, tendo sido selecionadas 09 para verificação (Anexo 111),
aproximadamente 5% do total.

Para análise dos pagamentos aos assistidos e pensionistas. assim como para
verificação do recadastramento, foi considerado o ano de 2012_

Considerações Iniciais

No mês de setembro de 2012 a Fundação possuía 7_744 benefícios ativos em sua
folha de pagamento, concedidos a assistidos e pensionistas, assim distribuídos por
Plano:

Plano de Benefício Quantidade de Benefícios Percenlual de Benefícios

BO - Regulamento 01
BO - Regulamento 02
CO
BS

655
5_780

742

567

8,46%

74,64%

9,58%

7,32%

TOTAL 7.744 100%

r--------------·----- ----------------.- ...------_..--.------
! Distribuição dos Benefícios por Plano

I
I

'" PlilnoBS

O resgate da reserva de poupança, ou resgate por desligamento, é o instituto que
faculta ao participante o recebimento integral ou parcial do valor decorrente do seu
desligamento do Plano de Benefício. Com relação ao quantitativo e aos valores
resgatados, observou-se uma considerada evolução no ano de 2011, conforme
demonstram os gráficos a seguir:

t!lP/ilIlO 60 -/~cglll':lI11elllo 001

!'dPlano 6D - ReHulame'llo 002

o PIDlloCD

Evolução dos Resgastes de Reserva de
Poupança (2001 a set/2012) em Quantidade

l~U -.

100

~IJ t
!o r

2001 1002 1003 1004 2005 10015 2007 2008 1009 zoro 201l 2012
i')

~JÔ .~ ..

(*) Até setembro/2012.
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Resultados

A Consolidação de Auditoria CA-OS-47/2012, Anexo I, parte integrante deste
Relatório de Auditoria, apresenta as não conformidades detectadas,
independentemente da sua relevância, materialidade ou impacto nas atividades dos
órgãos envolvidos.

Considerando as manifestações das áreas, contempladas na referida Consolidação,
estão destacados no presente Relatório, de forma sintetizada, os itens que requerem
providências adicionais para solução definitiva das não conformidades apontadas.

Evolução dos Resgastes de Reserva de
Poupança (2001 a set/2012) por Plano em R$

1. Recadastramento dos Assistidos e Pensionistas (subitem 1.4 da CA-OS-
4712012, SA-47/2012-09)

A Fachesf desenvolveu e colocou em prática a partir de 2009 um sistema biométrico
para recadastrar os assistidos e pensionistas de forma contínua e anual. O
procedimento do recadastramento anual funciona conforme a seguir:

A convocação para o recadastramento é feita através de correspondências
endereçadas a todos os assistidos e pensionistas por mês de aniversário.

De forma presencia I para aqueles que residem nas capitais e regiões metropolitanas
onde a Fachesf dispõe de postos de atendimento, mediante a coleta da impressão
digital.

Para os demais residentes, distantes da área de atuação da Fachesf, o
recadastramento é feito através da assinatura de um formulário encaminhado com a
correspondência, a ser devolvido à Fachesf com firma rec-onhecida.

Para aqueles que se encontram impossibilitados de locomoção por motivo de doença,
o processo é feito através de procuração ou visita da assistente social da Fachesf.

-------------.-111

16.000.000

14.000.000
_o. --- -.--.-.-- ..------------cl----

12.000.C·00

10.000.000

03.000.000

5.000.C:00
...------

4.000.000

2..000.000

o ---~.~-~~~~~~~~~~~~,~=R~
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(110) Até setembro/2012.
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Quando não há atendimento no prazo determinado, uma nova correspondência
é enviada. Persistindo a ausência o pagamento é retido até que as pessoas se
manifestem. Nesse instante o pagamento é liberado.

O procedimento adotado para solucionar os pagamentos retidos passa pelo
envio da relação para as agências de origem para tentativa de localização das
pessoas, consulta ao convênio para verificar a situação junto ao INSS,. telegrama e
tentativa por telefone.

Adicionalmente, foi informado à Auditoria através da Correspondência Fachesf/PR-
024/2011, encaminhada em 09.05.2011, que a convocação para o recadastramento é
realizada, anualmente, sempre pela data de aniversário, inclusive para aqueles
retardatários e que fazem o recadastramento em data posterior ao aniversário, mesmo
que o fato ocasione mais de um registro no ano.

A consulta ao INSS sobre a situação dos assistidos e pensionistas ficará restrita para
confirmação de óbito.

Para verificação do procedimento de recadastramento anual dos assistidos /
pensionistas emitiu-se a SA-47/2012-09 solicitando os seguintes esclarecimentos:

b) verificou-se que 137 assistidos / pensionistas não possuíam data de
recadastramento indicada no arquivo fornecido pela Gerência de Manutenção de
Benefícios (BGM). Sendo assim, solicitou-se justificar o motivo da ausência dessas
datas, assim como informar se houve recadastramento em 2011 e 2012;

Considerando a manifestação inicial do auditado, quando da reunião de encerramento,
foram solicitados esclarecimentos sobre as seguintes questões: i) 20 matrículas de
assistidos I pensionistas constantes do arquivo de recadastramento fornecido pela
BGM em 10.12.2012, não possuíam o registro da data de início do pagamento da
pensão lançada no sistema de Cadastro da Fachesf, conforme consulta realizada em
12.12.2012; ii) no arquivo dos assistidos/pensionistas fornecido pela Fachesf
(competência 09/2012), dos 137 com ausência de data de recadastramento, 67
possuíam Datas de Início de Benefícios (DIBs) anteriores a 2012, em desacordo com a
informação da BGM de que todos os benefícios teriam sido incluídos em 2012 e por
esse motivo estariam sem recadastramento; e iii) o assistido de matrícula 182.788
apesar de constar no arquivo de recadastramento fornecido pela BGM em 10.12.2012,
no sistema de Cadastro da Fachesf (ccnscíta realizada em 12.12.2012) constava sua
situação funcional como "desligado" sem benefício correspondente.

d) informar se os 83 assistidos 1 pensionistas que possuíam data de retenção de
benefícios no arquivo fornecido pela Gerência de Manutenção de Beneficias (BGM),
permanecem com os benefícios retidos.

Após a manifestação inicial do auditado, quando da reunião de encerramento, foram
solicitados esclarecimentos sobre as seguintes questões: para 3 assistidos I
pensionistas de matrículas 007.935 (ID 01), 025.895 (ID 00) e 026.760 (10 01) não
havia indicação da data do óbito no sistema de Pagamento de Benefício (SPB), apesar
de o sistema indicar que a retenção do benefício se deu por motivo de falecimento.

Para o assistido / pensionista de matrícula 046.736 (10 00) existia a informação no
sistema que o óbito ocorreu em 09.10.2012, contudo a retenção ocorreu somente em

12/2012. 4 I 0;\V ~ f
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Os assistidos I pensionistas de matrículas 007.749 (10 04), 026.212 (10 00), 091.928
(10 00) e 171.549 (10 00) não constavam com o benefício retido no sistema. Portanto,
para esses casos solicitou-se o encaminhamento de documentos que evidenciassem a
liberação dos benefícios.

f) informar o motivo do bloqueio dos 10 benefícios Iistados a seguir ter ocorrido após
mais de 14 meses da data do recadastramento, considerando o arquivo fornecido pela
Gerência de Manutenção de Benefícios (BGM).

Matrícula ID Nascimento Recadastramento
Inrcio

Ratençlo

002020 01 23/06/1932 07/06/2010 09 2011

018414 01 22/10/1928 10/0112011 11 2012
..

022896 00 18/0611932 26/0512009 09 2010

023353 01 28/10/1945 11/0512010 11 2011
055670 01 23/10/1956 29/0412011 11 2012

068691 00 10/07/1930 25/0112011 08 2012

187372 00 12/08/1956 26/0512011 09 2012

218723 00 20108/1961 25/0112011 09 2012

999148 00 23/10/1943 04/01/2011 11 2012

999539 01 25/08/1914 14/0412011 09 2912

Após a manifestação inicial do auditado, quando da reunião de encerramento. foram
solicitados esclarecimentos sobre a ausência de bloqueio tempestivo dos beneficios
sem recadastramento.

Manifestação do Auditado

A Fachesf através de Nota Notes datada de 11,12.2012, informou que:

b) todos foram incluídos no ano de 2012, assim só serão convocados para realização
do recadastramento a partir de 2013;

Em 28.01.2013, por meio da correspondência PR-007/2013, a Fachesf
acresoentou/complementou sua resposta:

L Estaremos contactando com o responsável pela atualização do Cadastro Único.
Como já ressaltamos anteriormente, nossa referência de informação éo Sistema
de Folha de Pagamento que comporta todas as informações dos Assistidos I
Pensionistas. Estamos anexando comprovante de que todos são inclusões de
2012 e que por este motivo só serão convocados em 2013.

ii. Seguem os esclarecimentos complementares juntamente com a documentação
em anexo.

iiL Conforme já ressaltado, estamos contactando com o responsável pela
atualização do Cadastro Único. Entretanto, informamos que trata-se de Assistido
falecido na Ativa, cuja pensão foi incluída em nosso sistema em
Oezembro/2012, com OIB 08/09/2012, conforme documento em anexo. Dessa
forma só será convocada em 2013.

d) estes estão retidos em virtude de não terem comparecido ao Recadastramento no
ano da retenção. Existem os casos de retenção por falecimento e pendências junto ao
INSS os quais salientamos ao lado do nome; €J\ \ ~
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Em 28.01.2013, por meio da correspondência PR-007/2013, a Fachesf
acrescentou/complementou sua resposta:

"10 Parágrafo ~ Os falecidos que são retidos por óbito e não constam com data
alimentada no sistema referem~se a Informação recebida por emails, manifestações,
etc ... para os quais bloqueamos o pagamento, porém ficamos no aguardo da certidão
de óbito para conclusão do benefício. Segue documentação.

Parágrafo - Recebemos a informação da Agência Paulo Afonso em 30/11/2012 e
efetuamos os devidos acertos na folha de dezembro/2012. Segue documentação.

Parágrafo - Segue informações e documentos em anexo:

171.549 - Aniversariante de Outubro; Não compareceu à convocação; Foi retido em
Novembro; e liberado em Dezembro, conforme reeadastramento realizado.

091.928 - Aniversariante de Julho; Não compareceu à convocação; Foi retido em
Agosto; e liberado em Dezembro, conforme recadastramento realizado.

007.749~04 - Aniversariante de Setembro; Não compareceu à convocação; Foi retido
em Outubro; e liberado em Dezembro, conforme recadastramento realizado.

026.212 - Aniversariante de Outubro; Não compareceu à convocação; Foi retido em
Novembro; e liberado em Dezembro, conforme recadastramento realizado."

f) antes de fazer a retenção, a Fachesf utiliza todos os meios disponíveis, na tentativa
de localizar, às vezes existem dificuldades em manter contato, normalmente quando se
trata de pessoas acamadas sem condições de locomoção, ou residentes no interior,
com difícil acesso a comunicação. Nesses casos a retenção pode ocorrer com mais de
12 meses, pois a mesma só é aplicada após esgotadas todas as possibilidades de
evitá-Ia.

Em 28.01.2013, por meio da correspondência PR-007/2013, a Fachesf
acrescentou/complementou sua resposta:

"Resposta da BGM: Quanto às matriculas apresentadas, conforme pode ser
observado, o recadastramento 2012 segue rigorosamente a questão de que os
Assistidos Pensionistas que não compareceram ao recadastramento no mês de
aniversário, tiveram seu pagamento retido no mês posterior. Com exceção das
matriculas 002.0~20~01t 022.896 e 023.353-01 que se referem ao recadastramento de
2011 e 2010, que só foram retidas após O~ meses do mês de aniversário, para as quais
justificamos que o processo de recadastramento se aprimorou desde sua implantação.

É certo também que, os Assistidos I Pensionistas podem antecipar seu
comparecimento em virtude de viagens, cirurgias, ete, bem como, nos contactar para
comunicar o impedimento (que podem ser os mesmos motivos) e solicitar que não
retenha seu pagamento. Nestes casos, desde que comprovadamente, poderemos adiar
a retenção e estabelecer um novo prazo. Ou ainda, poderemos apresentar as
alternativas existentes para realização. A procuração é uma delas."

Posicionamento dos Auditores

Respostas Parcialmente Satisfatórias

Justificativa (letra "b")

i) resta providenciar a atualização do sistema de cadastro único da Fachesf de forma a
contemplar as datas de início de pagamento das 20 pensões mencionadas; ii) resta

6 €J\\: I ~r
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encaminhar documentos comprobatórios sobre a situação de homecare da assistida de
matrícula 015.172, além da ausência de recadastramento em 12/2012 e retenção em
01/2013, para o assistido de matrícula 053.139 e, ainda, para o participante de
matricula 105.651 foi informado pela BGM que o benefício foi retido em 12/2012,
contudo, verificou-se que o mesmo se encontrava em homecare não sendo justificável
a retenção; e iii) o sistema de cadastro único da Fachesf não estava atualizado.

Recomendações

Diretoria de Benefícios da Fachesf: i) providenciar a atualização tempestíva das
informações constantes do sistema de cadastro único da Fachesf; e ii) encaminhar
cópia de documentos comprobatórios: a) da situação de homecare da assistida de
matrícula 015.172; b) do recadastramento em 12/2012 elou da retenção em 01/2013,
para o assistido de matricula 053.139; c) para o participante de matricula 105.651,
verificar seo beneficio foi retido conforme informado pela 8GM e, caso esteja,
regularizar a retenção indevida do beneficio em 12/2012, pois o mesmo se encontrava
emhomecare não sendo justificável a retenção.

Justificat.iva (letra "d")

Ausência de registro da data do óbito no sistema de Pagamento de Beneficio para os
assistidos I pensionistas de matrículas 007.935 (10 01), 025.895 (10 00) e 026.760 (ID
01); e ii) ausência de documentos que demonstrem os acertos reractonados aos
valores pagos indevidamente ao assistido de matricula 046.736 nos meses de outubro
e novembro de 2012.

Recomendações

À Diretoria de Benefícios da Fachesf: i) providenciar assim que confirmado os registros
da data de óbito dos assistidos I pensionistas de matrículas 007.935 (1001), 025.895
(10 00) e 0.26.760 (10 01) no sistema de Pagamento de Benefício; e ii)encaminhar
cópia de documentos comprobatórios dos acertos relacionados aos vatores pagos
indevidamenle ao assistido de matrícula 046.736 relativos aos meses de outubro e
novembro de 2012.

Justificativa (Jetra "f"]

Ausência de bloqueio tempestivo de benefícios sem recadastramento no mês sequinte
ao aruversárío.

Recomendação

À Diretoria de Beneficias da Fachesf: implementar controles que possibilitem o
bloqueio ternpesttvo de benefícios dos assistidos I pensionistas que não se
recadastrarem no mês de aniversário.

2. Beneficias

Solicitaram-se esclarecimentos quanto às questões a seguir apontadas, relativas às
concessões de benefícios:

Subitem 1.6 da CA-OS-4712012, SA-47/2012-12

f) Para o assistido de matricula 045..446, os juros devidos por atraso no recolhimento
das contribuições, segundo o subitem 14.12 do Reg~lamento 01 ~o Plano BD. ~evem I

7 ~\~ ~ ~ ~



RA~AUD-04/2013

ser aplicados à taxa de 1e a.m. Verificou-se, contudo, que o cálculo estava sendo feito
considerando juros simples e não juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que se
aplicado resultaria num valor maior a ser cobrado ao participante por inadimplemento
das contribuições. Também foi solicitado esclarecer quais os índices do IGPM
utilizados para correção das contribuições devidas, demonstrando os cálculos, em
virtude dos índices utilizados pela AUO terem apresentado outros resultados.

E, ainda, solicitou-se esclarecer a correção dos 18 salários mais recentes, pois o
Regulamento prevê a correção monetária para os 24 meses mais antigos excluídos os
12 mais recentes. Além disso, solicitou-se informar onde estava definido que os
salários de participação do Reg. 01 do Plano BO devem ser corrigidos pelos mesmos
índices da previdência oficial.

Após a manifestação inicial do auditado, quando da reunião de encerramento, foram
solicitados esclarecimentos sobre as seguintes questões: i) quanto aos índices de
IGPM utilizados para correção das contribuições devidas pelo participante e pela
patrocinadora, e os índices encontrados pela AUD, estão divergentes dos valores
constantes da planilha "RE045446.xls"; ii) ausência no regulamento, ou documento
equivalente; do procedimento de correção dos salários de participação, o qual prevê
correção para todos os 36 últimos salários, ou seja, idêntico ao do INSS para o cálculo
do salário real de benefício; iii) quanto à correção dos salários de participação, a
resposta da Gerência de Concessão de Beneficios - BGC refere-se ao subitem 13.4 do
Regulamento 001 - Plano BO, o qual trata do índice de reajuste a ser utilizado sobre os
valores das suplementações de aposentadoria e não sobre o salário de participação.

Além disso, o IGPM utilizado para o mês de set/201 O, conforme informado pela BGC,
foi de 0,15%, quando o correto seria 1,15% correspondente ao IGPM do mês de
setl2010.

Manifestação do Auditado

A Fachesf através da Correspondência Interna nO BGC-352/2012, de 20.12.2012, e
nota notes da BGM, de 17.12.2012, informou que:

f) Quanto ao assistido de matrícula 045.446 aplicamos a metodologia dos juros
simples, para a cobrança das contribuições em atraso, por ter sido esta a interpretação
que a Fachesf sempre teve do subitem regulamentar 14.12, mesmo porque nunca
houve orientação diferente dos órgãos fiscalizadores.

Segue abaixo os índices do IGPM utilizados para o cálculo da diferença de
contribuição :

MESES 09/2009 10/2009 1112009 1212009 01/2010 02/2010 03/2010
IGPM 0,42 0,05 0.10 -0,26 0,63 1,18 0,94

MESES 04/2010 OS/2010 0612010 07/2010 08/2010 0912010 10/2010
IGPM 0,77 1,19 0,85 0,15 0,77 0,15 1,01

MESES 11/2010 12/2010 0112011 02/2011 03/2011

IGPM 1,45 0,69 0,79 1,00 0,62

Quanto à utilização dos 18 salários de participação para o cálculo da renda inicial deste
benefício, observamos que o participante gozava do benefício de aposentadoria por
invalidez, tanto do INSS como da Fachesf, sendo reconhecida a sua alta médica por
este Instituto, fato que possibilitou o seu retorno ao quadro da patrocinadora. Trabalhou
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18 meses e desligou-se aderindo ao POVP. Como só dispúnhamos dos 18 salários,
eles foram utilizados.

Sobre a correção dos 36 últimos salários de contribuição em substituição à correção
dos 24 primeiros e não dos 12 últimos, em 1988 através da Constituição Federal o
INSS foi obrigado a corrigir todos os 36 últimos salários, o que só fez em 1991 quando
da edição da Lei 8.213/2001, que regulamentou o ato constitucional. A Fachesf
acompanhou este procedimento sem a respectiva mudança regulamentar.

Convém observar que nunca houve revisão ou atualização para o Regulamento 001.
Atualmente está na Previc, para análise e aprovação, uma versão contemplando os
Regulamentos 001 e 002, que contém todas as modificações acontecidas ao longo dos
anos de sua existência.

O item regulamentar que respalda a correção dos beneficios do Regulamento 001
pelos mesmos critérios do INSS é o 13.4 que diz: "Os valores das suplementações de
aposentadoria serão reajustados nas épocas e proporções em que forem reajustadas
as aposentadorias pagas pelo INPS".

Em 28.01.2013, por meio da correspondência PR-007/2013, a Fachesf
acrescentou/complementou sua resposta:

i) O motivo da diferença está no deflacionamento dos índices, ou seja, nos meses de
ago (-0,36%) e dez (-0,26%) de 2009, nos quais os respectivos índices foram
negativos, deflacionamos, fato este motivou a diferença dos índices encontrados pela
auditoria.

ii) A falta de atualização do Regulamento 001 ocasiona um descompasso entre ele e o
que praticamos. Neste caso, a utilização de um menor número de meses para
estabelecimento do SRB. Assim não fosse como poderíamos calcular o SRB do
participante que não dispunha de mais de três anos no Plano?

iii) O item que fala do cálculo do SRB é o 6.1 do Regulamento 001: "6.1. Para os que
ao se aposentarem em serviço regular e efetivo no mantenedor ou na Fachesf obtém-
se o salário real de benefício observadas as mesmas regras de cálculo do salário-
beneficio, sem considerar-se, entretanto, a limitação de contribuição previdenciária
(atualmente de 10 vezes o maior salário-mínimo vigente no País)."

Quanto ao IGPM de setembro de 2010, está posto equivocadamente sendo o seu valor
correto 1,15% conforme anotado pela auditoria sem repercussões no cálculo.

Posicionamento dos Auditores

Respostas Parcialmente Satisfatórias

Justificativas

i) utilização de indices de IGPM equivocados (deflacionados) para correção das
contribuições devidas pelo participante e pela patrocinadora; ii) ausência no
regulamento, ou documento equivalente, do procedimento de correção dos salários de
participação, o qual prevê correção para todos os 36 últimos salários, ou seja, idêntico
ao do INSS para o cálculo do salário real de benefício; e iii) as respostas da BGC não
se referiram à correção dos salários de participação do Reg. 001 Plano BO questionado

pela Audítona ~ ~\\- ~
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Recomendações

À Diretoria de Benefícios da Fachesf." i) orientar os responsáveis pelo cálculo da
correção de contribuições atrasadas para atentarem quanto à correta aplicação dos
índices de atualização; e ii) envidar esforços para a formalização do procedimento
adotado pela Fundação no quê diz respeito à correção dos salários de participação do
Reg. 001 Plano BD.

Subitem 1.7 da CA-OS-47/2012, SA-47/2012-13

c) verificou-se que no cálculo da suplementação da assistida de matrícula 078.360,
vinculada ao Plano BD (reg. 002), foram desconsideradas partes das contribuições
efetuadas nos meses de jull2010 e dez/2010, por se tratarem de diferenças de
remuneração recebidas, relacionadas a meses anteriores, ainda não identificadas pela
Chesf. Diante dessa situação, a Fachesf decidiu considerar no cálculo da
suplementação os valores que correspondiam às parcelas remuneratórias normais
mensais, sendo assim, a suplementação inicial provisória foi de R$ 8.280,84 e, caso
considerasse as diferenças recebidas naqueles meses, sem rateio, o valor da
suplementação inicial seria R$ 9.923,54.

Nesse contexto, questionou-se a Fachesf sobre as medidas tomadas para fins de
regularização dessas pendências, assim como, quais as tratativas adotadas junto à
Chesf, na tentativa de evitar possíveis demandas judiciais a respeito.

Após a manifestação inicial do auditado, quando da reunião de encerramento, foram
solicitados esclarecimentos quanto às seguintes questões:

i) Não existem evidências de que a correspondência CE-DAH-003/2011, de
08.04.2011, tenha sido encaminhada em resposta aos questionamentos contidos na
Correspondência PR-003/2012, de 19.01.2012. As datas dos referidos documentos
demonstram que o posicionamento do DAH (Chesf) foi anterior ao encaminhamento da
correspondência da Fachesf.

ii) Resta a informação e apresentação de Ata de Reunião da Diretoria Executiva da
Fachesf que tenha discutido e definido os procedimentos a serem adotados quanto aos
questionamentos apontados na Correspondência Interna na BGC-220/2012, de
17.08.2012, .relativos à cobrança das contribuições e aplicação de juros, correção
monetária e multa.

d) verificou-se que no cálculo da suplementação do assistido de matrícula 100.129,
vinculado ao Plano BD (reg. 002), foi desconsiderada parte da contribuição efetuada no
mês de jull2010, por se tratar de diferença de remuneração recebida relacionada a
meses anteriores, ainda não identificados pela Chesf. Diante dessa situação, a Fachsst
decidiu considerar no cálculo da suplementação os valores que correspondiam às
parcelas remuneratórias normais mensais, sendo assim, a suplementação inicial
provisória foi de R$ 7.031,62 e, caso considerasse as diferenças recebidas naquele
mês, sem rateio, o valor da suplementação inicial seria R$ 7.115,63.

Nesse contexto, questionou-se a Fachesf sobre as medidas que foram tomadas para
fins de regularização dessas pendências, assim como, quais as tratativas que foram
adotadas junto à Chesf, na tentativa de evitar possíveis demandas judiciais a respeito.

Após a manifestação inicial do auditado, quando da reunião de encerramento, foram
solicitados novos esclarecimentos sobre essas questões, ..
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f) demonstrar a composrçao das bases de cálculo utilizadas para definição da
suplementação do assistido de matrícula 100,129 nos meses de julho e outubro/2010,
tendo em vista que: i) nos cálculos não foi considerado o provento de cód. 1816 no
valor de R$ 11.827,15 constante da ficha financeira de jul/2010. Quanto a este
provento solicitou-se informar sua descrição; e ii) a base de cálculo encontrada pela
AUD diverge da base de cálculo considerada para ambos os meses (jul e out/2010).

Após a manifestação inicial do audítado, quando da reunião de encerramento, foram
solicitados novos esclarecimentos sobre essas questões.

Manifestação do Auditado

A Fachesf através da Correspondência Interna nO BGC-356/2012, de 28.12.2012, e
nota notes da BGM, de 27.12.2012, informou que:

Sobre c, d, f): Em função de pagamentos acumulados realizados pela Chesf nos
últimos anos, fato que faz crescer desproporcionalmente os Salários de Participação
referentes a esses meses, fato que causaria grande impacto atuarial nas reservas, a
Diretoria Executiva da Fachesf resolveu expurgar estes valores até uma melhor
de~inição por parte da Patrocinadora sobre estas verbas.

Inúmeras correspondências e tentativas foram feitas, culminando com a
correspondência FPR n'O 003/2012, de 19/0112012, enviada à Diretoria Administrativa
da Chesf questionando sobre a natureza desses aportes. Em resposta, a DA
encaminhou a correspondêncía CE - DAH - 003/2011 explicando a finalidade desses
pagamentos e da sua retroatividade. Com base nesta resposta a Diretoria Executiva da
Fachesf nos autorizou, em decisão tomada na 777a Reunião Ordinária de 01/06/2012,
a refazer estes cálculos com base no novo histórico previdenciário (novos Salários de
Participação).

Atualmente estamos recalcufando as contribuições para envio à Chesf para
recolhimento, bem como ao Participante; para em seguida providenciar a implantação
defi nitiva destes valores.

Em 28.01.2013, por meio da Correspondência PR-007/2013. a Fachesf
acrescentou/complementou sua resposta:

Justlficativa complementar da Fachesf, referentes as letras "l" e "ll" decorrentes das
letras "c", "d" e "f" : Vide, anexo, Ata 777a a ser retificada pela Diretoria Executiva em
relação a redação do item 9, e que adotou também algumas providências em face do
tempo demandado em receber a resposta da Chesf; e Ata 780a que trata da CI-BGC nO
220/2012 em relação a ação complementar da Fachesf para fazer o acerto financeiro
das contribuições da parte da Patrocinadora.

Ficará pendente a entrega da Ata retificadora.

Esclarecimento do fato: A CE-DAH - 003, de 08/04/2011 foi a resposta da carta DB -
005, de 18/01/2011, reiterada pela carta OS - 021! de 05104/2011 e não a resposta da
Fachesf PR - 003, de 19/01/2012 como está na Ata 777<1da Diretoria Executiva da
Fachesf. Esclarecemos que o Presidente da Fachesf enviou à Diretoria Administrativa
da Chesf a correspondência PR-003, de 19/01/2012 fazendo menção à carta
CE - DAH - 003, de 08/04/2011, colocando seu entendimento e procurando se
certificar se estava correto, no que se refere ao tratamento a ser dado aos casos de
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inclusão de diferenças salariais nos salários de participação. Continuamos no aguardo
da resposta da Diretoria Administrativa da Chesf.

Posieionamento dos Auditores

Respostas Insatisfatórias

Justificativas

Sobre o, d, f); i) resta o encaminhamento de cópia retificadora da Ata de Reunião da
Diretoria Executiva da Fachesf de nº 777 contemplando o ajuste necessário, e cópia da
Ata de nQ 780 com o posicionamento a respeito dos questionamentos da BGe
apontados na Correspondência Interna na BGC-220/2012, de 17.08.2012, relativos à
cobrança das contribuições e aplicação de juros, correção monetária e multa,
respectivamente; e ii) ausência de entendimentos da Chesf com a Fachesf sobre a
definição quanto à regularização dos diversos casos relacionados a diferenças salariais
recebidas pelos empregados.

Recomendações

À Diretoria Administrativa da Chesf. definir em conjunto com a Fachesf o tratamento a
ser dado quanto à inclusão de diferenças salariais nos salários de participação dos
Planos BD eCO.

Ao Presidente da Fachesf: i) encaminhar cópias das Atas de Reunião dê n2Z 777 e 780,
contemplando o ajuste e o posicionamento necessários; e ii) definir em conjunto com a
Chesf o procedimento para inclusão de diferenças salariais nos salários de participação
dos Planos BO e CO, informando a esta AUD a solução encontrada.

Subitem 1.8 da CA-OS-47/2012, SA-47/2012-14

a) verificou-se que no cálculo do benefício de pensão da matrícula 160.083 (10. 06),
vinculado aos Planos CD e as, foram desconsideradas partes das contribuições
efetuadas em alguns meses, por se tratar de diferenças de remuneração recebida,
relacionadas a meses anteriores. Diante dessa situação a Fachesf decidiu considerar
no cálculo da suplementação, os valores que correspondiam às parcelas
remuneratórias normais, mensais, sendo assim, o benefício de pensão provisório foi de
R$ 16.031,14 (benefício de risco) e, caso considerasse as diferenças recebidas
naqueles meses, sem rateio, o valor da suplementação inicial seria R$ 17.428,16 {[(R$
26.036,99 - R$ 3.241,46) * 0,9] - R$ 3.087,81}.

Nesse contexto, questionou-se a Fachesf sobre as medidas tomadas para fins de
regularização dessas pendências, assim como, quais as tratativas que foram efetuadas
junto à Chesf, na tentativa de evitar possíveis demandas judiciais a respeito.

Após a manifestação inicial do auditado, quando da reunião de encerramento, foram
solicitados esclarecimentos quanto às seguintes questões:

i) Não existem evidências de que a correspondência CE-DAH - 003/2011, de
08.04.2011, foi encaminhada em resposta aos questionamentos contidos na
Correspondência PR-003/2012, de 19.01.2012. As datas dos referidos documentos
demonstram que o posicionamento do OAH (Chesf) foi anterior ao encaminhamento da
correspondência da Fachesf.

ii) Resta a informação e apresentação de Ata de Reunião da Diretoria Executiva da
Fachesf que tenha discutido e definido os procedimentos a serem adotados quanto aos
questionamentos apontados na Correspondência Interna nO 8GC-220/2012, de
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17.08.2012, relativos à cobrança das contribuições e aplicação de juros, correção
monetária e multa;

I) na determinação do benefício do Plano CD do assistido de matrícula 162.051,
constante do documento "Cálculo de Beneficio do Plano CO e Plano BS", foi
considerado o benefício de risco por ser superior à renda mensal calculada
atuarialmente equivalente. Ocorre que o valor definido para o benefício de risco foi de
R$ 7.409.'0, implantado na folha de pagamento desde 07/2012; porém, o valor
calculado pela AUD foi de R$ 4.421,97, considerando como índice de atualização o
IGPM do período e os valores obtidos do SRB, do Benefício Previdenciário (BP) e do
Beneficio Saldado (88), conforme expressão a seguir:

- BenefiCIO de Risco em R$ = (SRB - BP) * TECrrC - BS ::: (9..363.48 - 3.444.70) * 1 ~
1.496.81 = R$ 4.421,97.

Após a manifestação inicial do auditado, quando da reunião de encerramento, foram
solicitados esclarecimentos quanto às seguintes questões: apesar da resposta
encaminhada pela BGM para regularização da divergência identificada pela AUD. resta
a apresentação de documentos que demonstrem a decisão da Diretoria Executiva da
Fachesf quanto à alteração do benefício para a folha de janeiro/2013 e a respectiva
ficha financeira (01/2013). assim como informar qual a forma adotada pela Fundação
para o recebimento dos valores pagos a maior;

o) verificou-se que no cálculo do beneficio de pensão da rnatrlcula 118.419 (10. 01).
vinculado ao Plano CO, foram desconsideradas partes das contribuições efetuadas em
alguns meses, por se tratar de diferenças de remuneração recebidas, relacionadas a
meses anteríores (dez12009 e juIl2010). Diante dessa situação, a Fachesf decidlu
considerar no cálculo da suplementaçac, os valores que correspondiam às parcelas
rernuneratórias normais, mensais. sendo assim, o benefício de pensão provisório foi de
R$ 12.676,80 {beneficio de risco) e. caso considerasse as diferenças recebidas
naqueles meses, sem rateio, o valor da suplementaçãoinicial seria de R$ '13.947,88
[(R$ 26.780,24 - R$ 3.533,77) * 0,6].

Nesse contexto, questionou-se a Fachesf sobre as medidas tomadas para fins de
regularização dessas pendências, assim como, quais as tratativas adotadas junto à
Chesf, na tentativa de evitar possíveis demandas judiciais a respeito.

Após a manifestação inicial do audltado, quando da reunião de encerramento, foram
solicitados novos esclarecimentos sobre essas questões.

Manifestação do Auditado

A Fachesf através da Correspondência Interna nO BGC-017/2013, de 04.01.2013, e
nota Notes da BGM, de 03.01.2013. informou que:

a} A justificativa para este caso é semelhante à dada na CI-BGC 35612012 para os ~
casos levantados pela SA-4712012-13 a qual reproduzimos sem os anexos: "Em função ., .
de pagamentos acumulados realizados pela Chesf nos últimos anos, fato que faz
crescer desproporcionatmente os Salários de Participação referentes à esses meses,
fato que causaria grande impacto atuarial nas reservas, a Diretoria da Fachesf resolveu
expurgar estes valores até uma melhor definição por parte da Patrocinadora sobre
estas verbas.
Inúmeras correspondências e tentativas foram feitas, culminando com a
correspondência FPR nO003/2012, de 19/01/2012, enviada à Diretoria Administrativa
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da Chesf questionando sobre a natureza desses aportes. Em resposta a DA
encaminhou a correspondência CE - DAH - 003/2011 explicando a finalidade desses
pagamentos e da sua retroatividade. Com base nesta resposta a Diretoria Executiva da
Fachesf nos autorizou, em decisão tomada na 777a Reunião Ordinária de 01/06/2012,
a refazer estes cálculos com base no novo histórico previdenciário (novos Salários de
Participação) .

Atualmente estamos recalculando as contribuições para envio à Chesf e ao
Participante para recolhimento. Feito isto, providenciaremos a implantação definitiva
destes valores.

Em 28.01.2013, por meio da correspondência PR-00712013, a Fachesf
acrescentou/complementou sua resposta:

Vide, anexo, Ata 777a a ser retificada pela Diretoria Executiva em relação à redação do
item 9, e que adotou também algumas providências em face do tempo demandado em
receber a resposta da Chesf; e Ata 780a que trata da CI-BGC 220/2012 em relação à
ação complementar da Fachesf para fazer o acerto financeiro das contribuições da
parte da Patrocinadora.

I) Ao realizarmos a revisão do Beneflcio constatamos que estava errado. Em vez dos
R$ 7.409,10 concedidos o valor correto seria R$ 4.421,97. Como houve um mês
(fevereiro/2011) em que não houve contribuição do participante, só havendo o
recolhimento respectivo no mês seguinte, o seu histórico previdenciário teve de ser
refeito. Para estes casos usam-se os dados de uma tabela Excel para se calcular o
valor do beneficio. De alguma maneira os dados não foram processados por completo.
Estamos apurando o que aconteceu. Essa divergência gerou uma diferença a ser
devolvida pelo participante de R$ 26.032,55 e renda atualizada para R$ 4.467,07.
Encaminhamos o caso a Diretoria de Benefícios que levou ao conhecimento da
Diretoria Executiva cuja decisão foi a alteração do benefício para a folha de
Janeiro/2013 e a DB ficou responsável por conversar com o participante uma melhor
forma de pagamento do débito;

Em 28.01.2013, por meio da correspondência PR-007/2013, a Fachesf
acrescentou/complementou sua resposta:

Para fins de comprovação da revisão e implantação do novo benefício, anexamos a
documentação respectiva.

o) Já respondida conforme consta do item "a" desta correspondência;

Em 28.01.2013, por meio da correspondência PR-007/2013, a Fachesf
acrescentou/complementou sua resposta:

Vide, anexo, Ata 777a a ser retificada pela Dlretoría Executiva em relação à redação do
item 9, e que adotou também algumas providências em face do tempo demandado em
receber a resposta da Chesf; e Ata 780a que trata da CI-BGC nO220/2012 em relação a
ação complementar da Fachesf para fazer o acerto financeiro das contribuições da
parte da Patrocinadora.

Posicionamento dos Auditores

Resposta Parcialmente Satisfatória (letra "I")
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Justificativa

Para regularização da divergência identificada pela AUD, resta a apresentação de
documentos que demonstrem a decisão da Diretoria Executiva da Fachesf quanto à
alteração do benefício para a folha de janeiro/2013, e a respectiva ficha financeira
(01/2013), assim como, informar qual será a forma adotada pela Fundação para o
recebimento dos valores pagos a maior conforme Carta BGC-015/2013.

Recomendações

A Diretoria de Benefícios da Fachesf. i) apresentar cópia da decisão da Diretoria
Executiva quanto à alteração do benefício e a respectiva ficha financeira para a folha
de janeiro/2013; e ii) informar qual será a forma adotada pela Fundação para o
recebimento dos valores pagos a maior, encaminhando cópia da Carta BGC-015/2013
para a AUD.

Respostas Insatisfatórias (letras "a" e "o")

Justificativa

i) resta o encaminhamento de cópia retificadora da Ata de Reunião da Diretoria
Executiva da Fachesf de nº 777 contemplando o ajuste necessário, e cópia da Ata de
nQ 780 com o posicionamento a respeito dos questionamentos da BGC apontados na
Correspondência Interna BGC-220/2012, de 17.08.2012, relativos à cobrança das
contribuições e aplicação de juros, correção monetária e multa, respectivamente; e ii)
ausência de entendimentos da Chesf com a Fachesf sobre qual o procedimento que
será adotado para regularização dos diversos casos relacionados a diferenças salariais
recebidas pelos empregados.

Recomendações

À Diretoria Administrativa da Chesf definir em conjunto com a Fachesf quais serão os
procedimentos para inclusão de diferenças salariais nos salários de participação dos
Planos BD e CD.

Ao Presidente da Fecnest: i) encaminhar cópias das Atas de Reunião de n05777 e 780,
contemplando o ajuste e o posicionamento necessários; ii) definir em conjunto com a
Chesf quais serão os procedimentos para inclusão de diferenças salariais nos salários
de participação dos Planos BO e CO, informando a esta AUO a solução encontrada.

3. Certificação do RA-AUD-11/2011, de 30.06.2011

Todas as recomendações pendentes de certificação foram analisadas com a emissão
das SA-47/2012~02 e SA-47/2012-03, e comprovadamente implementadas, conforme
descrito no item 2 da CA-OS-47/2012, Anexo I deste Relatório.

4. Outras Providências

Adicionalmente às recomendações aqui registradas, ressalta-se a necessidade da .~.
Diretoria de Benefícios da Fachesf observar os registros contidos nos posicionamentos
dos auditores referentes à letra "p" do item 1.8 e à letra "c" do item 3 da Consolidação
de Auditoria CA-OS-47/2012, Anexo Ideste Relatório.

~ G\-~
I t

15



RA-AUO-04/20 13

5. Considerações Finais

:;.::.Na análise dos 09 resgates de poupança selecionados, constatou-se que os
valores repassados aos assistidos corresponderam ao estipulado nos
respectivos regulamentos das planos de benefícios .

., Considerando o universo de participantes ativos verificou-se que, por
amostragem. as contribuições dos participantes e da patrocinadora estavam em
consonância com os respectivas regulamentos dos planos de benefícios.

};- Com base nos exames realizados, pode-se constatar a fragilidade dos controles
relativos aos cálculos efetuados manualmente, sem o auxilio de sistema, quando
da concessão dos beneficios ou da atualização. de valores.

); Percebeu-se uma melhora nos procedimentos do recadastramento, contudo,
ainda se faz necessário um acompanhamento efetivo da Fundação,
principalmente, para o aprimoramento dos controles sobre a tempestividade da
retenção de benefícios.

:;...Merece destaque a ausência de solução conjunta entre a Chesf e a Fachesf
quanto à definição de como devem ser consideradas, para efeito de benefício,
as diferenças salariais pagas a empregados, relacionadas a exercícios
anteriores.

Custódio Pereira
Mat.: 228.354 Mat.: 214.973

De acordo:

fl~ ~e LJ., 8.ll~.
Paulo Roberto Caldas

Auditoria Interna
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEI'ENDENTl-:S SOBREAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores e Conselheiros da
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social -Fachesf
Recife - PE

Examinamos as demonstraçõescontábeis da Fundação Chesf de Assistência c Seguridade Social - Fachesf
(Entidade), referentes aos planos de benefícios prevldenciários, que compreendem o balançopatrirnonial
consolidado e individual por plano de benefícios em31 de dezembro de2012 e as respectivas demonstrações
consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, bem como as
demonstrações individuais por plano de benefícios do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de
gestão admlntstrativa e das obrigações atuariais para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explícativas.

Responsabilidadeda adrníulstração sobre as demonstraçõescontábcis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessasdemonstrações
contáheís consolidadas de acordo com aspráticas contábeis adoradasno Brasil aplicáveis aentidades reguladas
pela Superintendência Nacionalde Previdência Complementar -PREVIC, e pelos controles internosque ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente secausada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
(J objetivo deobter segurança razoável de que as demonstraçõescontáheis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidênciaa respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis, Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindoa avaliação dos riscos dedistorção relevante nas demonstraçõescontábeis.
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábels da entidade para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias. mas não para fins de expressar
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui. também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabílidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstraçõescontábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que ti evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriadapara fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações contábels
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefícios acima
referidas apresentam adequadamente. em todos os aspectos relevantes,a posição patrimcnial efinanceira
consolidada ela FundaçãoChesf de Assistência e Seguridade Social - Fachcsf eindividual por plano de
benefícios em :n de dezembro de2012 e o desempenho consolidado e por planode benefícios de suas
operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas cnntáhels adoradas noBrasil
aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar -PREVIC.

Ênfase

a) Plano Fachesf-Saúde

Conforme comentado na nota explicativa 2.2, a Fachesf administra umplano de saúde,denominado Fachesl-
Saúde, registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na modalidade de autogestào, fazendo
parte do conjunto deentidades fechadas de previdência complementar que, nos termos do artigo76 da Lei
Complementar nU 109/2001, foram autorizadas a continuar oferecendo aos seus participantes benefícios de
assistência à Sa\l~~
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FUNDAÇÃO CHI:Sf'

DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL
Ill\CHI;SF

Os atos e fatos administrativos da gestão assistencial estão apresentados numaúnica rubrica totalizadora,

demonstrada ao final de cada grupo contábil patrirnonial ede resultados.

As demonstrações contábets em~nele dezembro de 2012, relacionadas ao plano de assistência à saúde estão
apresentadas separadamente, em atendimento às exigênciasda Agência Nacional deSaúde Suplementar - ANS.
Sobre essas demonstrações, emitimos relatório com base em nossa auditoria,conduzlda de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, datado de 24.01..2013, o qual apresenta ressalva quanto aos
controles internos econtábeis das contas médicas a pagar, que não permitem o registrocontábil no momento
da apresentação dessas contas,em atendimento aoprincipio da competência, e quanto ao escalonamento da
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA.

b) Plano de Assistência Patronal> PAP - Convênio de Reciprocidade Chesf
A Fachesf administra Convênio de Reciprocidade com a Patrocinadora Chesf cujo objeto trata da
operacionallzação pela Fachesf de benefícios oferecidos pela Chesf aos seus empregados (plano de assistência
patronal à saúde, apólice de seguro de vida, reembolso de custo com creche,reembolso das despesas
administrativas), todos constantes da política de recursos humanos da Chesf

Considerando a natureza desse Convênio, os respectivos fatos sãocontabilizados no Plano de Gestão
Adrninistrativo-Assistencial, porém nãohá qualquer relação como Plano de Saúde executado pela Entidade, ou
seja, a Fachesf operacionaliza os benefícios que compõem o Convênio e a Patrocinadora Chesf efetua o repasse
para cobertura financeira. Dessa forma, nasdemonstrações contábeis da Gestão Assistencial - ANS, em
separado. constam somente informações dos eventos relacionados ao Plano de Saúde Fachesf-Saúde, registrado
junto à Agência sob o número 31.723-3.

A fiscalização da PREVIC concluída em dezembro2011 - Relatório n° (}03/2011/ERPE/PREVIC - considerou
como prestação deserviço fora do objeto, aqueles prestados a usuáriosdo PAP Chesf nâo participantes dos
planos de benefícios daFachest; ou que ingressaram no plano após a edição da Lei Complementar n!! 109/2001,
determinando a apresentação de plano de adequação. Determinou ainda, a interrupção da assistência
financeira (adiantamentos) concedida ao assistido daFachesf, que ao se aposentar perde o direitoao PAPo
contando exclusivamente com o planoFachesf-Saúde, cujo procedimento ainda persiste facelimlnar judicial
obtida pela Associação dos Aposentados, Pensionistas e Empregados da Chesfe da Fachesf - Aposchesf.

c) Redução de custos na Patrocinadora Chesf
Conforme comentado na nota explicativa 14, por decorrência de recentes mudanças estruturais ocorridas no
setor elétrico nacional,a Patrocinadora, visando adequação, prepara-se parairnplementar medidas de redução
de custos, onde se inclui um Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário - PIDV. A Administração da
Fachesf avalia que as medidas a serem implementadas pela Patrocinadora não afetarão o repasse de recursos
de contribuições e de amortizações de contratos dos planos previdenciários, e que não há previsão de
ajustamentos orçamentários significativos na operacionalização do Plano de Assistência Patronal - PAI>e do
reembolso de despesas administrativas. Os compromissos econômicos, financeiros e atuariais dos seus planos
de benefícios previdenciáríos já contemplam a realização de todos os benefícios a serem pagos, não havendo
dúvidas quanto a solvência elíquídez dos mesmos em função de novas aposentadorias.

Recife - PE, 24 de janeiro de 2013.
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