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CORRESPONDÊNCIA ENTRE A INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU  

Nº 24/2015 E OS ITENS DO RAINT 2016 
 

IN 24/2015 RAINT 

Art. 15 CONTEÚDO ITEM  TÍTULO 

Inc. I 

Descrição dos trabalhos de auditoria 

interna realizados de acordo com o 
PAINT 

II 

TRABALHOS DE AUDITORIA 

REALIZADOS DE ACORDO COM O 
PAINT 2016 

Inc. II 

Análise consolidada acerca do nível de 
maturação dos controles internos do 
órgão ou entidade, com base nos 

trabalhos realizados, identificando as 
áreas que apresentaram falhas 
relevantes e indicando as ações 
promovidas para regularização ou 
mitigação dos riscos delas decorrentes 

VI 
ANÁLISE DO NÍVEL DE MATURAÇÃO 
DOS CONTROLES INTERNOS 

Inc. III 

Descrição dos trabalhos de auditoria 

interna realizados sem previsão no 
PAINT, indicando sua motivação e 
seus resultados 

III 
TRABALHOS DE AUDITORIA 
REALIZADOS NÃO PREVISTOS NO 
PAINT 2016 

Inc. IV 

Relação dos trabalhos de auditoria 
previstos no PAINT não realizados ou 

não concluídos, com as justificativas 
para a sua não execução e, quando 
aplicável, com a previsão de sua 
conclusão 

IV 
TRABALHOS DE AUDITORIA 
PREVISTOS MAS NÃO REALIZADOS 
OU NÃO CONCLUÍDOS EM 2016 

Inc. V 

Descrição dos fatos relevantes que 
impactaram positiva ou 

negativamente nos recursos e na 
organização da unidade de auditoria 
interna e na realização das auditorias 

VII 
FATOS RELEVANTES COM IMPACTO 
SOBRE A AUDITORIA INTERNA 

Inc. VI 

Descrição das ações de capacitação 
realizadas, com indicação do 

quantitativo de servidores 
capacitados, carga horária, temas e a 
relação com os trabalhos 
programados 

VIII AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

Inc. VII 

Quantidade de recomendações 

emitidas e implementadas no 

exercício, bem como as vincendas e 
as não implementadas na data de 
elaboração do RAINT, com a inclusão, 
neste caso, dos prazos de 
implementação e as justificativas do 
gestor 

V 
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NO 
EXERCÍCIO 

Inc. VIII 
Descrição dos benefícios decorrentes 
da atuação da unidade de auditoria 
interna ao longo do exercício 

IX 
BENEFÍCIOS DECORRENTES DA AÇÃO 
DA AUDITORIA INTERNA 
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

RAINT - 2016 
 

 
 

I.  INTRODUÇÃO 
 
Este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, que tem como 

principal finalidade relatar as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna da 
Eletrobras no exercício de 2016, foi elaborado em conformidade com o disposto 

na Instrução Normativa nº 24, de 17/11/2015, da Secretaria Federal de 
Controle Interno – SFC. 

 
 

II.  TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS DE ACORDO COM O 
PAINT 2016 

 
 

II.1. Relatório 1/2016 – Gestão do Negócio de SPE – Linha Verde 
Transmissora de Energia – LVTE 

 
Escopo: Análise do impacto do atraso na obtenção de licenças ambientais sobre 

o cronograma de investimentos e sobre os custos financeiros associados à 

prorrogação de empréstimos ponte, verificação da elevação do volume de 
investimentos inicialmente previsto para o projeto, valores financiados, bem 

como possíveis mudanças no cenário macroeconômico. 
 

 

II.2. Relatório 2/2016 – Controles Antifraude 
 
Escopo: Verificação se a empresa considera o potencial para fraude na 

avaliação dos riscos à realização dos seus objetivos; se as principais ações 

implementadas visam detecção, tratamento e prevenção das fraudes em 
processos da empresa; dos controles de compliance na empresa; do 

acompanhamento do processo de ouvidoria; e das ações decorrentes das 
comissões de sindicância. 
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II.3. Relatório 4/2016 – Projeto SOx - Testes dA Administração nos 
Controles Internos- 2015/2016 

 

Escopo: Apresentação dos resultados obtidos após o encerramento dos testes 
da administração nos controles internos relativos ao período de 2015; análise 

os resultados obtidos em comparação com os resultados dos testes da 
administração nos controles internos dos períodos anteriores. 
 
 

II.4. Relatório 5/2016 Gestão de Investimentos Corporativos – 
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - 
Eletrobras CGTEE 

 

Escopo: Verificação da formalização, gestão e equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos de fornecimento de carvão mineral e de fornecimento de cal 

virgem, suas modificações e aditamentos, formas de fiscalização, controle de 
qualidade do produto, glosas e demais itens relevantes, no período dos últimos 

5 anos, pela Companhia; acompanhamento das ações empreendidas com vistas 
ao atendimento das recomendações da Superintendência de Auditoria da 

Eletrobras, quando da emissão do relatório de auditoria n.º 36/2014; análise 
dos contratos de comercialização de compra de energia elétrica entre a 

Eletrobras CGTEE e Eletrobras Eletronorte e dos contratos de comercialização 
de cinzas e sulfito de cálcio, por solicitação do Presidente da Eletrobras CGTEE 

na reunião de abertura do trabalho. 
 

 

II.5. Relatório 7/2016 – Folha de Pagamento e Adicionais 
Trabalhistas 

 

Escopo: Análise da consistência da Folha de Pagamento, no tocante à sua 
regularidade e adequação das retenções e recolhimentos trabalhistas; 

verificação da adequação administrativa, procedimental, normativa e legal da 
contabilização da folha mensal de pagamento dos salários, horas–extras e 

sobreavisos; verificação da regularidade dos processos de recrutamento, 
seleção e demissão, bem como das eventuais alterações quantitativas e 

qualitativas do Quadro de Pessoal; e análise da consistência dos atos de cessão 
e requisição de pessoal. 
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II.6. Relatório 8/2016 – ELETROS – Gestão de Recursos 
 

Escopo: Avaliação dos Controles internos adotados na gestão do passivo dos 

planos de benefícios da Eletros; análise do equilíbrio financeiro/atuarial 
referente ao Plano BD; controles de inclusão, exclusão e alteração da folha; 

avaliação dos fundamentos garantidores de que o passivo dos Planos de 
Benefícios da Eletros estejam corretamente precificados e utilizando premissas 

aderentes ao contexto atual; avaliação do Plano BD, frente às regras de 
solvência das EFPC. 

 
 

II.7. Relatório 9/2016 - Seguros de Bens Patrimoniais 
 
Escopo: Verificação da adequabilidade de seguros para os bens patrimoniais da 

empresa e da compatibilidade do montante da cobertura com o valor real e 
atualizado dos bens, bem como da adequada contabilização desses seguros; 

verificação da existência de renovação dos seguros nos seus respectivos 
vencimentos. 
 
 

II.8. Relatório 10/2016 - Comunicação Institucional 
 

Escopo: Verificação dos procedimentos adotados na gestão da comunicação 
institucional da Holding, em aderência à legislação vigente, melhores práticas 

adotadas e políticas internas; verificação dos controles internos que permeiam a 
gestão de processos e as ações da comunicação institucional da Eletrobras, tais 

como a comunicação interna e externa, a publicidade e eventos de divulgação 
da marca e o os atuais projetos de comunicação das diferentes mídias; e 

verificação dos riscos inerentes ao processo. 
 

 

II.9. Relatório 11/2016 – Gestão do Plano de Proteção e 
Recuperação de Saúde da Eletrobras Distribuição Rondônia 

 

Escopo: Análise da integridade do cadastro de beneficiários do Plano de 
Proteção e Recuperação de Saúde – PPRS; verificação dos controles internos 

adotados para concessão do benefício; análise da conformidade dos 
pagamentos realizados; aderência às normas referentes a percentuais de 

coparticipação, carências, limites de utilização e de reembolso; observância à 
legislação regulatória para operadoras de planos de saúde; verificação das 

contingências resultantes de autuações da Agência Nacional de Saúde 
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Suplementar – ANS; adimplência em relação ao ressarcimento da utilização do 
SUS; e avaliação da autogestão por RH, em detrimento a outras formas de 

gestão, sob a ótica econômico-financeira. 
 

 

II.10. Relatório 12/2016 - Terceirização 
 

Escopo: Verificação do nível de gestão da terceirização de serviços em curso na 
Holding no tocante aos seus valores éticos; da política de delegação de 

autoridade; dos riscos inerentes às suas atividades (incluindo riscos de fraude); 
da falha na identificação e no monitoramento das atividades de controle 

realizadas pelos prestadores de serviços; e do nível de comunicação com os 
prestadores. 

 
 

II.11. Relatório 13/2016 - Gestão de Patrocínios 
 
Escopo: Verificação dos procedimentos adotados na contratação e na gestão de 

contratos e sua compatibilidade com a legislação vigente; da regularidade 
relacionada à liberação dos recursos; dos controles internos adotados; da 

aderência a critérios de sustentabilidade ambiental; das ações relativas à 
eficiência operacional e à redução de custos; e dos riscos inerentes ao processo. 

 
 

II.12. Relatório 14/2016 - Contas a Pagar 
 
Escopo: Análise da adequabilidade dos procedimentos adotados nos 

pagamentos aos fornecedores; da adequabilidade dos pagamentos efetuados, 
respeitando a cronologia dos fatos; da ocorrência de pagamentos fora do prazo 

de vencimento; do descumprimento de prazos que tenham acarretado juros e 
multas; da adequabilidade do cálculo de juros e multas; da verificação da 

segurança quanto à inclusão e à exclusão de dados no Sistema de Contas a 
Pagar; e avaliação dos controles internos críticos do processo. 
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II.13. Relatório 15/2016 - Aplicação dos Recursos de Financiamentos 
em Obras Estruturantes do Sistema Elétrico da Companhia 
Energética de Roraima - CERR 

 

Escopo: Verificação do cumprimento das cláusulas contratuais de financiamento 
e dos convênios para realização de obras em consonância com os dos Planos de 

Usos dos Recursos; dos procedimentos e conformidade dos aportes, liberações 
e aplicações dos recursos; e análise das prestações de contas, controles 

internos e dos resultados obtidos da utilização dos recursos. 
 

 

II.14. Relatório 16/2016 - Contas a Receber 
 

Escopo: Análise da adequabilidade dos procedimentos e controles internos 
adotados na gestão do Contas a Receber da Eletrobras; avaliação da segurança 

quanto à inclusão e à exclusão de dados no Sistema de Contas a Receber, bem 
como do estoque de inadimplência por idade e dos créditos não recebidos que, 

eventualmente podem ser baixados como perda (despesa dedutível); e risco do 
processo e se o mesmo encontra-se mapeado pela área de gestão de riscos 

corporativos. 
 

 

II.15. Relatório 17/2016 - Gestão de Serviços Gerais 
 

Escopo: Análise dos procedimentos adotados na gestão de contratos de serviços 
gerais de apoio às atividades meio e fim da organização, visando observar a 

adequação dos controles internos à legislação vigente; aferição da qualidade 
dos serviços prestados; e verificação se o processo encontra-se mapeado pela 

área de gestão de riscos da empresa. 
 

 

II.16. Relatório 18/2016 - Segurança da Informação 
 

Escopo: Análise dos procedimentos adotados na gestão dos contratos afetos a 
Tecnologia da Informação e sua compatibilidade com a legislação vigente; dos 

procedimentos referentes à segurança da informação, no tocante aos seus 
controles internos e eficiência operacional empresarial; da aderência a critérios 

de sustentabilidade ambiental; e das ações relativas à eficiência operacional e à 
redução de custos. 
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II.17. Relatório 19/2016 - Bens da União sob Administração da 
Eletrobras - BUSA 

 
Escopo: Verificação da adequabilidade dos procedimentos adotados na gestão 

dos Bens da União sob Administração da Eletrobras – BUSA; da aderência a 
critérios de sustentabilidade, onde aplicável; e do nível da gestão de risco do 

processo e dos controles internos adotados. 
 

 

II.18. Relatório 20/2016 - Gestão de Programas Setoriais - PROCEL 
 

Escopo: Avaliação da gestão, sob os princípios da legalidade, eficiência e 
universalidade dos processos responsáveis pela execução e operacionalização 

de programas setoriais; e avaliação da adoção da regularidade normativa pela 
Eletrobras. 

 
 

II.19. Relatório 21/2016 - Gestão Estratégica - CMDE 
 
Escopo: Levantamento dos resultados e metas de gestão entre a Eletrobras e 

cada uma de suas empresas, conforme respectivos CMDEs; avaliação dos 
controles internos dos procedimentos fixados para o acompanhamento do 

desempenho empresarial de cada empresa, de forma a permitir a adequada 
coordenação por meio dos indicadores e metas pré-estabelecidos, visando 

melhora de forma contínua e crescente da eficiência operacional empresarial; e 
mapeamento do processo e a avaliação dos riscos atrelados ao evento. 

 
 

II.20. Relatório 23/2016 - Convênios de Responsabilidade Social 
 
Escopo: Análise dos procedimentos adotados na formalização e na gestão de 

convênios de responsabilidade social e sua compatibilidade com a legislação 
vigente; verificação da regularidade dos procedimentos internos relacionados à 

análise das prestações de contas e à liberação dos recursos; verificação dos 
controles internos adotados; aderência a critérios de sustentabilidade 

ambiental; e ações relativas à eficiência operacional e à redução de custos. 
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II.21. Relatório 24/2016 - Gestão de Investimentos Corporativos na 
Amazonas Distribuidora de Energia S/A 

 

Escopo: Apurar causas e responsabilidades em relação ao registro de provisões 
de créditos de ICMS, com incremento de R$ 292 MM em relação ao período 

anterior, e mais R$ 174 MM em outras despesas financeiras, considerando que 
o prejuízo da Amazonas-D de 703 MM impactou de forma a levar o resultado 

consolidado a prejuízo; atestar e validar os valores pleiteados pela Amazonas 
Distribuidora de Energia S/A no que tange a Adiantamentos Para Futuro 

Aumento de Capital (AFAC), formalizados à Holding; e analisar o processo de 

gestão de óleo combustível realizada pela Distribuidora no que tange a 
procedimentos e controles internos utilizados para medição, estocagem em 

tanques, prevenção de fraudes, dentre outros. 
 

 

II.22. Relatório 26/2016 - Administração Fiscal e Planejamento 
Tributário 

 
Escopo: Verificação da adoção das práticas de governança fiscal e tributária, 

tendo como premissa o princípio da eficiência; do nível de gestão do 
planejamento tributário da empresa, observando a redução do pagamento de 

tributos por meio da elisão fiscal e o preciso cumprimento das obrigações 
acessórias; e levantamento das multas e sanções aplicadas (ou passíveis de 

aplicação) e suas causas, tendo em vista a redução de desembolsos. 
 

 

II.23. Relatório 28/2016 - Gestão Orçamentária - PPA 
 

Escopo: Verificação do cumprimento das metas estabelecidas no instrumento 
anual que programa as ações do governo a serem executadas para tornar 

possível a concretização das metas previstas no Plano Plurianual – PPA, em 
observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias; se o PPA apresenta orçamento 

da receita e se esta é compatível com a capacidade de arrecadação; da aferição 

da qualidade dos relatórios de avaliação do cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidas no PPA e, quando for o caso, a tomada de decisão para correção 

de eventuais desvios; verificação dos controles internos adotados; e 
implementação das ações contidas no Plano de Providências do Relatório 

39/2015, de 14/12/2015. 
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II.24. Atendimento às Demandas de Órgãos de Controle à Eletrobras 
 

Escopo: Atendimento das solicitações de informações do TCU, da CGU e do 
MME, bem como verificação da observância às suas determinações e 

recomendações. Recebimento de demandas de órgãos de controle, repassando-
as às áreas responsáveis pelos processos pertinentes. Verificação da adequação 

e da qualidade das informações e envio ao requerente. Realização do 
acompanhamento das ações decorrentes de determinações e recomendações 

daqueles órgãos. 
 

 

II.25. Acompanhamento das Ações Decorrentes de Recomendações 
da Auditoria Interna 

 
Escopo: Acompanhamento da implementação de ações corretivas vinculadas às 

não-conformidades apontadas nos Relatórios de Auditoria Interna. Verificação, 

com as áreas envolvidas, das ações empreendidas com vistas à correção das 
não-conformidades apontadas, até a efetiva implementação das soluções. 

 
 

II.26. Acompanhamento de Recomendações e Determinações do 
TCU e CGU às Empresas do Sistema Eletrobras 

 

Escopo: Acompanhamento da implementação de ações vinculadas às 
determinações e recomendações do TCU e CGU. Verificação, com as empresas 

do Sistema Eletrobras, das ações empreendidas com vistas ao atendimento das 
determinações e recomendações do TCU e da CGU. 

 
 

II.27. Análise de Minutas de Normas 
 
Escopo: Análise e comentários das minutas dos instrumentos normativos 

emitidos pela Eletrobras, sob aspectos de controle, antes da sua aprovação. 
 

 

II.28. Planejamento e Gestão da Auditoria 
 

Escopo: Desenvolvimento das ações de planejamento e gestão da Auditoria. 
Execução dos trabalhos de administração, planejamento e gestão, tais como: 
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elaboração do PAINT e do RAINT; acompanhamento do orçamento da área; 
elaboração de manuais e procedimentos internos; planejamento de 

treinamentos das equipes; análise de solicitações de viagens ao exterior; e  
ações referentes ao acompanhamento da execução do PAINT, dentre outros. 

 
 

II.29. Ações Pertinentes à Prestação de Contas do Exercício Anterior 
 
Escopo: Desenvolvimento das ações sob responsabilidade da Superintendência 

de Auditoria na elaboração do processo de prestação de contas referente ao 
exercício de 2015. Análise dos normativos; interação com o grupo de trabalho 

designado para produção de documentos referentes às demais áreas da 
empresa; elaboração de documentos informativos e parecer; interação com 

CGU e TCU para fins de entrega do Relatório de Gestão e do processo de 
prestação de contas. 

 
 

 

III.  TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS NÃO PREVISTOS NO 
 PAINT 2016 

 

III.1. Relatório 3/2016 – Gestão de Contratos da Hogan Lovells 
 

Realizado por solicitação do Conselho de Administração da Eletrobras, com o 
objetivo verificar se a gestão dos contratos com a Hogan Lovells está em 

conformidade com a legislação e as normas vigentes. 

 
Teve como escopo aferir todos os pagamentos feitos à contratada Hogan Lovells 

em relação aos contratos ECE-1075/2015 e ECE-1113/2015; e examinar o 
atendimento dos escopos definidos em cada contrato.  

 
Para consecução do trabalho, foram considerados todos os pagamentos 

referentes a serviços prestados ou reembolso de despesas efetuadas à 
contratada, bem como às subcontratadas especificadas nos citados 

instrumentos contratuais relativos ao período entre 07/01/2016 até 
18/04/2016. 

 
 

O Relatório apresenta as seguintes conclusões: Falta de conferência da minuta 
do contrato ECE-1113/2015, visto que foram encontradas diferenças nos 

somatórios dos valores na tabela de preços; a Eletrobras anuiu compromisso de 
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pagamento a serviços adicionais, além do inicialmente previsto no contrato 
ECE-1113/2015 e, além disso, a Cláusula 4.1.2 do contrato entre a Hogan 

Lovells e a Kroll no qual a Holding participa como interveniente anuente 
estabelece pagamento de valores “por sujeito” não instituindo um limite; 

pagamentos sendo efetuados sem entrega de nenhum produto (relatório) 
contratual; pagamento de reembolso de despesas referente ao contrato ECE-

1075/2015 proporcionalmente superior aos serviços prestados; o contrato ECE-
1075/2015 continuava em aberto, pendente de elaboração do Termo de 

Rescisão.  
 

Esse trabalho teve continuidade ao longo do exercício de 2016, sendo que seus 

resultados foram objeto de memorandos dirigidos ao Conselho de 
Administração da Eletrobras. 

 
 

III.2. Relatório 6/2016 – Eleição para Representante dos 
Empregados no CAE - Avaliação de Abertura de Processo de 
Sindicância 

 

O trabalho de auditoria teve por objetivo avaliar, em atendimento à demanda 
do Conselho de Administração da Eletrobras, a necessidade e a motivação para 

a realização de um processo apuratório da veracidade das alegações ajuizadas 
pelos empregados integrantes da chapa cujo registro de candidatura fora 

indeferido, bem como, não obstante improcedentes, se constituem afronta à 
reputação do empregado integrante da chapa homologada pela Comissão 

Eleitoral.  
 

Teve como escopo: a análise de toda a documentação formal constante do 
processo eleitoral instaurado para eleger o Representante dos Empregados no 

Conselho de Administração da Eletrobras – CAE; a averiguação da observância 
aos artigos constantes do Edital de Convocação, dos critérios estabelecidos para 

julgamento, do cumprimento dos prazos e dos procedimentos adotados pela 
Comissão Eleitoral e; a avaliação do cabimento de abertura de processo de 

sindicância apuratória, se configuradas explicitamente improcedentes e 

afrontosas à reputação do empregado integrante da chapa homologada pela 
Comissão Eleitoral as alegações ajuizadas. 

 
Com base nas informações contidas no relatório, a Auditoria Interna concluiu 

que não há fundamentação para as alegações de: direitos cerceados; 
exiguidade inapropriada do tempo para inscrição das chapas no processo 

eleitoral; conhecimento prévio de informações sobre o processo eleitoral em 
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caráter de informações privilegiadas, violando o Princípio da Isonomia; intenção 
evidente da Comissão Eleitoral em prestigiar uma chapa em detrimento a outra; 

suspeição revelada pela Comissão Eleitoral, sob a justificativa de suposta busca 
incessante por impugnação da candidatura de chapa específica, sem 

fundamento editalício ou normativo que regem a eleição; e controversa lisura 
do processo eleitoral pela parcialidade da Comissão, fazendo alusão à 

perpetuação no poder, interpostas pelos empregados que tiveram o 
requerimento de inscrição de candidatura indeferido. 

 
Foi destacado que todo ano estão previstas eleições para representantes dos 

empregados no Conselho de Administração da Eletrobras, ocorrendo as 

inscrições sempre no mesmo período anual, sendo os editais públicos e de livre 
acesso aos empregados pela intranet corporativa. 

 
Não obstante o tom das alegações interpostas pelos empregados que tiveram o 

requerimento de inscrição de candidatura indeferido tenha excesso de 
veemência inapropriado, utilizando argumentos que não se sustentam com 

evidências, e que constrangem os integrantes da Comissão Eleitoral e os 
empregados cuja inscrição da candidatura fora homologada, entende-se que 

não é o caso de instauração de sindicância apuratória, sendo mais apropriada a 
abertura de Processo de Apuração Ética, por ferir princípios éticos previstos no 

Código de Ética do Sistema Eletrobras, nos termos da Resolução n.º 10/2008, 
da Comissão de Ética Pública, para a apuração de atos e fatos. 

 
 
III.3. Relatório 22/2016 – Avaliação dos Controles Internos da 

Secretaria-Geral da Eletrobras 
 

O trabalho de auditoria teve por objetivo a avaliação da conformidade dos 
controles internos da Secretaria-Geral da Eletrobras, no que tange às 

providências de formalização, registro e arquivamento das Atas de Reunião do 
Conselho Fiscal da Eletrobras (CFE), em atendimento à demanda do próprio 

Conselho Fiscal, registrada na ata do CFE da reunião de 15.09.2016. 
 

Seu escopo consistiu na verificação dos controles internos relacionados à 
formalização de atas de reunião do Conselho Fiscal da Eletrobras e respectivos 

termos de posse, atestando se os documentos estão datados, assinados e 
numerados por páginas, bem como se estão evidenciados os registros em Junta 

Comercial e se estão apropriados os procedimentos de acostamento em livros, 
arquivamento e guarda dentro da Empresa. 
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O Relatório conclui que, com vistas à observância das boas práticas de 
governança corporativa, a Secretaria-Geral da Eletrobras deve promover 

esforços no sentido de aprimorar os controles internos relacionados a seus 
processos, principalmente, no que tange às recomendações relacionadas à 

organização de seus arquivos e a guarda dos livros de atas. 
 

 

III.4. Testes de Controles Internos - Eletronuclear 
 

Trabalho realizado com o objetivo de executar teste de auditoria Walkthrough 
em 4 processos de pagamentos realizados na Eletrobras Eletronuclear, 

verificando e identificando evidências de execução dos controles internos SOX 
de elaboração, trâmite, aprovação e registro dos pagamentos em atendimento à 

solicitação da auditoria independente (KPMG) visando o arquivamento do 20F 
das empresas Eletrobras. 

 
Seu escopo consistiu na análise da adequabilidade dos procedimentos e 
controles internos adotados quanto aos pagamentos efetuados e sua 

compatibilidade com a legislação vigente e, ainda, em apoiar a Auditoria 

Independente (KPMG) na condução de realização de testes de auditoria 
Walkthrough em 4 processos de pagamentos realizados na Eletronuclear, 

selecionados a partir de uma amostra apresentada pelo próprio auditor 
independente. 

 
Os resultados do trabalho foram apresentados à Eletronuclear pela carta CA – 

65/2016, de 11/10/2016. Concluiu-se que o fluxo de pagamento foi respeitado, 
ou seja, todos os pagamentos possuíam certificação técnica (boletins de 

medição), certificação comercial e slip de pagamento aprovado pelos gestores 
responsáveis. Os testes foram considerados, portanto, eficazes sob estes 

aspectos. 

 
 

III.5. Aplicação de Recursos Ordinários em AFAC às Empresas de 
Distribuição 

 

Trabalho realizado por solicitação da Diretoria da Eletrobras, para fins de 
validação dos testes de Auditoria Interna das Empresas de Distribuição, 

aplicados à rubrica ‘Fornecedores e Tributos’, informada à Eletrobras, a título de 
Obrigações Anteriores ao Regime Especial de Prestação de Serviços vencidas e 

não pagas. 
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Teve como escopo a análise de planilha de valores devidos apresentada à 
Eletrobras e sua correspondência com os valores registrados constantes da 

documentação física (notas fiscais e/ou faturas emitidas pelos fornecedores); a 
verificação do período correspondente aos fatos geradores das despesas; e a 

identificação da existência de segregação de função tanto na autorização dos 
pagamentos (NF’s e/ou faturas) quanto nas respectivas conferências / 

fiscalização dos valores e documentação vinculada (memorando de autorização 
de pagamentos, notas fiscais, espelhos / capas de lançamentos em sistema, 

faturas e/ou boletos bancários), por meio de aposição de data, carimbo e 
assinaturas dos responsáveis competentes. 
 

Os resultados foram apresentados por meio de memorandos a Diretorias, 

individualizados por empresa analisada, e de forma consolidada pelo 
memorando CA-155/2016, de 28/10/2016, à Presidência da Eletrobras. 
 

 

III.6. Relatório 25/2016 – Avaliação dos Controles Internos da 
Secretaria-Geral da Eletrobras – CAE e DEE 

 

O trabalho de auditoria teve por objetivo a avaliação da conformidade dos 

controles internos da Secretaria-Geral da Eletrobras – PRS, no que tange às 
providências de formalização, registro e arquivamento das Atas de Reunião do 

Conselho de Administração da Eletrobras (CAE) e das Atas de Reunião da 
Diretoria Executiva da Eletrobras (DEE), em atendimento à demanda do 

Conselho Fiscal, registrada na ata do CFE n.º 444 da reunião de 15 e 
16.09.2016. 
 

Seu escopo consistiu na verificação dos controles internos relacionados à 

formalização de atas de reunião do Conselho de Administração da Eletrobras e 
respectivos termos de posse, das atas de reunião da Diretoria Executiva da 

Eletrobras, atestando se os documentos estão datados, assinados e numerados 
por páginas, bem como se estão evidenciados os registros em Junta Comercial 

e se estão apropriados os procedimentos de acostamento em livros, 
arquivamento e guarda dentro da Empresa. 
 

O Relatório conclui que “Com vistas à observância das boas práticas de 

governança corporativa, a Secretaria-Geral da Eletrobras deve promover 
esforços no sentido de aprimorar os controles internos relacionados a seus 

processos, principalmente, no que tange às recomendações relacionadas as 
atas de reuniões do Conselho de Administração e de Diretoria Executiva que 

ainda não estão assinadas. Pode-se verificar durante o trabalho que existem 

atas sem assinatura desde 2015”. 
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III.7. Relatório 27/2016 – Apuração de denúncia na Eletronuclear 
 

O trabalho de auditoria teve por objetivo apurar supostas irregularidades na 
utilização de serviços de engenharia contratados pela Eletrobrás Termonuclear 

S.A. – Eletronuclear, conforme solicitação da Diretoria de Conformidade, 
através da Ouvidoria Geral e com autorização do Sr. Presidente Dr. Wilson 

Ferreira Júnior, para responder denúncia recebida pelo Of.AR-105/2016 do 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica nos Municípios de 

Paraty e Angra dos Reis - STIEPAR. 
 

Seu escopo consistiu na avaliação se as reformas realizadas nos dois imóveis 
funcionais da Vila Residencial de Mambucaba, em Angra dos Reis, pertencentes 

à Eletronuclear, foram executadas em aderência com as normas internas da 
empresa e em consonância com a legislação vigente. 
 

Consta do Relatório a conclusão de que a denúncia formulada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica nos Municípios de Paraty e Angra 
dos Reis – STIEPAR não procede. 
 
 

 

III.8. Avaliação das Soluções para Fraquezas Materiais da 
Certificação SOX 

 

A KPMG, como certificadora do Sistema Eletrobras, apontou a existência de 6 

fraquezas materiais em diversas áreas da Eletrobras Holding sendo elas: 
Compliance, Contencioso, Depósitos Judiciais, Fechamento Contábil, Gestão de 

SPE’s e Partes Relacionadas. Com o objetivo de remediar essas fraquezas 
materiais, a Divisão de Gestão do Ambiente de Controles Internos – PAGC, 

junto com a consultora Deloitte, elaborou Planos de Ação. 
 

A partir desses Planos de Ação, foi solicitado a cada gestor responsável pelos 
processos envolvidos na composição dessas fraquezas materiais a apresentação 

de ações para mitigação das deficiências identificadas. 
 

A Auditoria Interna – CAI foi convidada, em reunião de DEE realizada no dia 22 
de fevereiro de 2016, a contribuir com uma avaliação das atividades propostas 

pelos gestores que constam dos 6 Termos de Abertura de Projeto - TAP  então 
existentes na Eletrobras, auxiliando assim a sua Diretoria Executiva na tomada 

de decisão. 
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O trabalho teve como escopo a avaliação das atividades previstas no Projeto de 

Ações para Solução das Fraquezas Materiais visando a Certificação SOx 
2014/2015 referente à área de Compliance da Eletrobras Holding. Para sua 

consecução, foram consideradas as seguintes premissas: coesão (analisar a 
conformidade do que foi apontado como fraqueza material e o que foi 

apresentado como Plano de Ação para eliminá-las); conteúdo (avaliar se as 
atividades abrangem todas as etapas necessárias para realização da ação); e 

efetividade (atestar se as fraquezas serão eliminadas de acordo com as ações 
sugeridas pela área de Controles Internos da empresa). 

 

Apresenta a seguinte conclusão: a mitigação da fraqueza material apontada 
estará garantida com a execução integral do projeto proposto. Contudo, está 

condicionada a um redobrado esforço no aculturamento interno, orientação e 
monitoramento do Compliance, sob o patrocínio da Diretoria Executiva, para 

que as atividades apresentadas no TAP – Compliance, uma vez realizadas 
dentro do prazo previsto no cronograma, ao final estejam em absoluta 

conformidade com as boas práticas de governança corporativa e a legislação em 
vigor. 

 
Os resultados estão detalhados na Informação Técnica 01/2016. 

 
 

III.9. Atendimento ao Acórdão 1328/2012 
 
A Auditoria Interna da Eletrobras realizou análise das ações que vêm sendo 

realizadas a fim de atender a recomendação 9.2.8 do Acórdão 1328/2012: 
“aperfeiçoe o processo de auditoria interna para que sejam executados 

trabalhos de fiscalização nos controles gerais e de aplicação associados ao 
sistema integrado de gestão, à semelhança das orientações do Cobit 4.1, ME2.1 

- Monitoramento da Estrutura de Controles Internos”. 
 

Os resultados estão detalhados na Informação Técnica 08/2016. 

 
 

III.10. Metodologia para a Definição da Criticidade das 
Recomendações dos Trabalhos da Auditoria Interna 

 

 
A Auditoria Interna da Eletrobras realizou trabalho para estabelecer uma 

metodologia para a definição da criticidade das recomendações dos trabalhos de 
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auditoria, visando aperfeiçoar seus relatórios e, consequentemente, a qualidade 
dos subsídios que são fornecidos à alta administração. 

 
Os resultados estão detalhados na Informação Técnica 10/2016. 

 
 

III.11. Participação nos Trabalhos de Auditoria de Integridade 

Realizados pela CGU 
 

Pelo Ofício nº 17238/2016/GAB/RJ/Regional /RJ-CGU foi solicitado à Eletrobras 

compor a equipe da Controladoria Geral da União - CGU, para executar trabalho 
de auditoria para a avaliação do grau de maturidade dos programas/medidas de 

integridade no âmbito da Eletrobras Holding. 
 

Tem como escopo: recepcionar e distribuir o questionário de avaliação do 
programa de integridade da CGU para as várias unidades da Eletrobras; avaliar 

as informações recebidas/respondidas  por intermédio das unidades da 
empresa; e atribuir o grau de maturidade às questões com base nas evidências.  

 
Em 31/12/2016 o trabalho estava em andamento, com previsão de término em 

janeiro de 2017. 
 

 
 

IV.  TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS MAS NÃO REALIZADOS 
OU NÃO  CONCLUÍDOS EM 2016 

 
Em 2016 houve 12 dias úteis de paralisação e greve de empregados da 

Eletrobras, o que corresponde a 1.440 homens-hora de técnicos da auditoria. 
Além dessa redução de recursos, houve a saída de 2 auditores, o que 

corresponde a 2.190 homens-hora. Deixaram, portanto, de ser utilizados 3.630 
homens-hora dos inicialmente previstos.  

 
 

Foi necessária uma concentração de esforços para a execução plena do PAINT, 
entretanto deixaram de ser realizados 4 itens, que perfazem 1.650 homens-

hora:  
 

 “Relações Institucionais com Partes Interessadas - Escritório de Brasília e 
Sucursais (Item III.11 do PAINT 2016), que tinha como objetivo verificar a 

adesão à legislação aplicável e às políticas e normas vigentes que amparam 



 

 

CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO - CAE 

 

AUDITORIA - CAI 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

 

RAINT - 2016 
 

 

 

 

 19/38 

o processo de gestão das partes relacionadas (stakeholders) e da estrutura 
de apoio administrativo necessário ao cumprimento das suas atribuições, 

com previsão de aplicação de 300 homens-hora. 
 

 “Fundos Setoriais” (Item III.19 do PAINT 2016), cujo escopo era analisar a 
gestão, sob a ótica de controles internos, dos recursos oriundos de fundos 

setoriais sob administração da Eletrobras – (CDE, RGR, CCC) - incluindo 
captação, administração e utilização, com previsão de 525 homens-hora. 

Será realizado em 2017, a partir de janeiro. 
 

 “Benefícios assistenciais” (Item III.25 do Paint 2016), cujo escopo era 

analisar a regularidade dos controles internos adotados nos processos que 
tratam dos benefícios concedidos pela Eletrobras aos empregados e 

dependentes, tais como reembolsos de assistência médica e odontológica 
operacionalizado por meio do convênio com a Eletros, dos reembolsos de 

auxílio educação e auxílio creche e dos pagamentos de auxílio alimentação e 
vale transporte, com previsão de aplicação de 450 homens-hora. Será 

realizado em 2017, a partir de janeiro. 
 

 “Revisão Tarifária na Geração” (Item III.30 do Paint 2016), cujo escopo era 
avaliar os procedimentos adotados pela Eletrobras, durante cada ciclo, da 

revisão tarifária de suas concessões de geração de energia, com vistas à 
sustentabilidade do negócio, com previsão de 375 homens-hora. 

 
 

Com relação a trabalhos não concluídos, o correspondente a “Formação e 

Gestão do Contencioso” (Item II.29 do PAINT 2016) e “ Processos de 
Contratação” (Item II.27 do PAINT 2016) estavam em execução em 

31/12/2016, com previsão de término em janeiro de 2017. 
 

Além desses, um dos trabalhos de “Gestão do Negócio de Sociedades de 
Propósito Específico – SPE”, (Item II.15 do PAINT 2016) referente à “Jirau 

Power Plant Operational”, estava em execução em 31/12/2016, com previsão 
de término em fevereiro de 2017. 
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V.  RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NO EXERCÍCIO 
 

No exercício de 2016 foram emitidas 150 recomendações, referentes ao 

respectivo PAINT. De acordo com o último acompanhamento de ações 
decorrentes de recomendações de auditoria interna, data base 31/12/2016, 

tem-se: 
 

STATUS DE ATENDIMENTO Nº % 

Implementadas 72 48% 

Em andamento 68 46% 

Não iniciadas 8 5% 

A verificar no próximo ciclo (*) 2 1% 
 

(*) Correspondem a recomendações de Relatórios emitidos a 

partir de 16 dezembro de 2016 e que não entraram no último ciclo 
de acompanhamento. 

 

As informações sobre a implementação de ações decorrentes das 

recomendações da Superintendência de Auditoria, detalhadas por Relatório, 
constam do Anexo deste RAINT. 
 

 

 

VI.  ANÁLISE DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES 
INTERNOS 

 

Pela Resolução Nº 554/2011, de 22/6/2011, a Diretoria Executiva da Eletrobras 

atribuiu à Superintendência de Auditoria - CA a responsabilidade de coordenar 

os trabalhos de realização dos testes da administração dos controles internos na 
Eletrobras e demais empresas envolvidas no processo para a Certificação SOX. 

Para a certificação de 2016, as empresas do escopo são: Eletrobras Holding, 
Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Eletronuclear, Eletrobras 

Eletrosul, Eletrobras Furnas e EDE Amazonas Energia, bem como, EDE Alagoas, 
EDE Piauí, EDE Rondônia, CGTEE e Eletrobras Amazonas GT, essas em caráter 

preventivo, tendo como finalidade fortalecer o ambiente de controles internos 
dessas empresas, assim com a possibilidade de inclusão das mesmas no escopo 

das próximas certificações. 
 
 

Em 6/1/2017 foi finalizado o primeiro ciclo dos testes da administração nos 

controles internos relativos ao período de 2016. O quadro a seguir mostra um 
comparativo entre os resultados obtidos no primeiro ciclo de testes para os 

períodos de 2015/2016 e 2016/2017: 
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Testes da Administração 1º Ciclo - Comparativo 

Empresas 

Certificadas 

2015/2016 2016/2017 
 

Controles  Eficaz Ineficaz % Controles  Eficaz Ineficaz % Variação 

E. Holding 172 147 25 15% 170 154 16 9% ↓ 

E. CHESF 112 103 9 8% 141 133 8 6% ↓ 

E. Eletronorte  124 98 26 21% 105 86 19 18% ↓ 

E. Eletronuclear 133 115 18 14% 128 114 14 11% ↓ 

E. Eletrosul 128 128 0 0% 160 157 3 2% ↑ 

E. Furnas 180 152 28 16% 211 161 50 24% ↑ 

EDE. Amazonas 

Energia 
100 70 30 30% 99 77 22 22% ↓ 

CELG-D 127 64 63 50% - - - - - 

Total 1076 877 199 18% 1014 882 132 13% ↓ 

 

Quando comparamos os dois períodos, nota-se que apesar de algumas 
empresas reduzirem o percentual de Gaps de um ano para o outro, o maior 

impacto na variação total nos dois períodos ocorreu pela saída da empresa 
CELG-D no escopo de certificação SOX 2016, pois a mesma contribuiu para 

quase um terço das deficiências identificadas no exercício anterior. 

 
 

No que concerne aos normativos internos, em 31/12/2016 havia 82 normas em 
vigor na Eletrobras. Constatou-se que no exercício de 2016 foi atualizada a 

Política Ambiental das Empresas Eletrobras e foi atualizada a norma de 
Veículos. 

 
No final do exercício estavam em fase de elaboração ou revisão as normas: 

Celebração de Convênios, Patrocínios, Gestão de Convênios, Representação da 
Eletrobras em Órgão de Governança de Sociedade e Participação, Gestão de 

Riscos, Apuração de Irregularidades e Atribuição de Responsabilidades, Viagem 
ao Exterior, Seguros Patrimoniais, Administração e Movimentação de Bens 

Patrimoniais, Acesso, Trânsito e Permanência nas Dependências da Empresa, 
Distribuição e Administração de Equipamentos Portáteis de Dados, Voz e 

Imagem, Utilização dos Serviços de Copa, Cozinha e Restaurante, Gestão do 

Estoque do Almoxarifado Central, Expatriação, Contratação de Bens, Materiais, 
Obra e Serviços no Exterior, Marca da Eletrobras, Auditoria Interna, Gestão do 

Acervo Bibliográfico, Organização de Sistemas de Gestão, Gestão do Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA, Despesas de Pronto 
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Pagamento, Pagamentos por Cheque, Contas Bancárias, Gerenciamento do 
Fundo de Descomissionamento das Usinas de Angra I e Angra II – FDES, 

Gestão do Contas a Pagar , Orçamentos do Programa de Dispêndios Globais 
PDG e de Investimentos – OI, Guarda de Ativos Financeiros, Ombudsman de 

Relações com Investidores, Remuneração dos Acionistas, Elaboração do Edital 
de Convocação e da Proposta da Administração, Documentos Normativos, 

Estruturação Organizacional, Cobertura Parcial de Despesas com Assistência a 
Saúde, Controle de Apuração de Frequência e Horas Extraordinárias, Cessão e 

Requisição Pessoal, Ajuda de Custo a Pessoal em Processo de Transferência, 
Reembolso de Despesas com Assistência Escolar, CIPA, Adicional por Tempo de 

Serviço, Décimo Terceiro Salário, Regime de Sobreaviso de Trabalho, Licença de 

Pessoal, Desligamento de Pessoal, Reembolso de Despesas com Benefício de 
Cuidador Social, Segurança do Trabalho nas  Dependências da Empresa, 

Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional durante as Inspeções Físicas de 
Obras, empreendimentos e Serviços de Projetos, Controle de Acesso e 

Segregação de Função no SAP-ERP, Uso e administração de estações de 
trabalho, Uso dos Dispositivos Móveis Corporativos. 

 
 

Com relação aos trabalhos de Auditoria Interna, quando da sua execução os 
controles internos são também sistematicamente avaliados e refletem-se nas 

conclusões dos respectivos relatórios. Foram emitidas às áreas auditadas 
recomendações para sanar as não conformidades observadas no exercício de 

2016, cujos atendimentos são verificados nas ações de acompanhamento de 
implementação de ações corretivas periodicamente efetuadas. 

 

Dos trabalhos de auditoria realizados em 2016, finalizados no próprio exercício 
e relacionados no presente RAINT, destacaram-se como mais relevantes os 

seguintes: Auditoria em Sociedades de Propósito Específico - Relatório de 
Auditoria N.º 1/2016 (SPE Linha Verde); Auditorias de Gestão de Investimentos 

Corporativos – Relatório de Auditoria N.º 5/2016 (CGTEE), Relatório de 
Auditoria N.º 11/2016 (Gestão do Plano de Proteção e Recuperação de Saúde 

da CERON), Relatório de Auditoria N.º 15/2016 (Aplicação dos recursos de 
financiamentos em obras estruturantes da CERR) e Relatório de Auditoria N.º 

24/2016 (Amazonas Distribuidora de Energia); Auditoria de Gestão dos 
Contratos de Metas e Desempenho Empresarial (CMDE) - Relatório de Auditoria 

N.º 21/2016; Auditoria dos Controles de Compliance a Lei anticorrupção, 
Comissão de Ética e Ouvidoria - Relatório de Auditoria N.º 2/2016 (Controles 

Antifraude); Auditoria na Folha de Pagamento - Relatório de Auditoria N.º 
7/2016 (Folha de Pagamento e Adicionais Trabalhistas); Auditoria em Fundos de 

Pensão - Relatório de Auditoria N.º 8/2016 (Eletros – Gestão de Recursos); e  
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Projeto SOX - Relatório de Auditoria N.º 4/2016 (Testes de Administração nos 
Controles Internos). 

 
A seguir, são apresentadas, resumidamente, as principais fragilidades 

encontradas e as ações implementadas para mitigá-las. 
 

 
 Auditoria em Sociedades de Propósito Específico - Relatório de Auditoria N.º 

1/2016 (SPE Linha Verde)   
 

Principais fragilidades: 

 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 
Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 

 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

Após a conclusão das análises o relatório de auditoria foi encaminhado ao 
Conselho de Administração e à Presidência da Eletrobras. 

 
 

 Auditorias de Gestão de Investimentos Corporativos – Relatório de Auditoria 

N.º 5/2016 (CGTEE)  
 

Principais Fragilidades: 
 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

 

Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 
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[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

 

 Relatório de Auditoria N.º 11/2016 (Gestão do Plano de Proteção e 
Recuperação de Saúde da CERON)   

 
Principais Fragilidades: 

 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 
 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

 

 Relatório de Auditoria N.º 15/2016 (Aplicação dos recursos de financiamentos 
em obras estruturantes da CERR)   

 
Principais fragilidades: 

 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 
 

O relatório de auditoria foi encaminhado a CERR, ao Conselho de Administração 
e a Presidência da Empresa. 

 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 
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 Relatório de Auditoria N.º 24/2016 (Amazonas Distribuidora de Energia)  
 

Principais fragilidades: 
 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 
 

Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 
 

Por tratar-se de trabalho especial de auditoria demandado pelo Conselho de 
Administração da Eletrobras – CAE, notadamente para se apurar causa e 

responsáveis em processos de negócios, o relatório final foi encaminhado 
diretamente à referida instância e para a Presidência da Holding, para as 

determinações necessárias, tendo sido solicitado da Amazonas Distribuidora de 
Energia S/A as ações planejadas para atendimento das recomendações 

constantes do relatório, pelo que será monitorado pela Superintendência de 
Auditoria periodicamente. 

 

 
 Auditoria de Gestão dos Contratos de Metas e Desempenho Empresarial 

(CMDE) - Relatório de Auditoria N.º 21/2016 
 

Principais fragilidades: 
 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 
 

Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 
 

Em 22 de julho de 2016, a 165ª AGE da Eletrobras não aprovou a prorrogação 
das concessões das 06 (seis) Distribuidoras, decidindo pela transferência do 

controle acionário até 31 de dezembro de 2017. 
 

Em complemento à Portaria n° 388 publicada em 28/06/2016, as Portarias MME 
n° 420, 421 422, 423, 424 e 425, de 03/08/2016, designaram, 

respectivamente, as empresas Amazonas Energia (AM), Eletroacre (AC), Ceron 
(RO), Cepisa (PI), Ceal (AL) e Boa Vista (RR) como responsáveis pela Prestação 
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do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas a garantir a 
continuidade do mesmo. 

 
A ANEEL, por meio da Nota Técnica no 331/2016, de 13 de setembro de 2016, 

estabeleceu as condições para Prestação do Serviço Público de Distribuição de 
Energia Elétrica por Órgão ou Entidade da Administração Pública e definiu as 

diretrizes para a elaboração do Plano de Prestação Temporária do Serviço, 
fixando metas operacionais e de PMSO, visando a necessidade das 

distribuidoras voltarem a estar adimplentes com suas obrigações intra-setoriais. 
 

Alinhadas às diretrizes e metas do referido Plano, as Distribuidoras estão 

elaborando o PNG (Plano de Negócios e Gestão) para posterior repactuação de 
um novo CMDE. 

 
Com a finalização da revisão do Plano de Negócios e Gestão 2016-2020, serão 

traçadas as novas diretrizes da Eletrobras com relação às distribuidoras de 
energia elétrica. Dessa forma, ao mesmo tempo em que acontecerá a revisão 

do PDNG, haverá a possibilidade de adequação das metas do CMDE de acordo 
com a nova realidade dessas empresas.  

 
 

 Auditoria dos Controles de Compliance a Lei anticorrupção, Comissão de Ética 
e Ouvidoria - Relatório de Auditoria N.º 2/2016 (Controles Antifraude) 

 
Principais fragilidades: 

 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 
 

A DCCR e a DCCI definiram o projeto de detalhamento dos riscos de corrupção, 
especificamente no que tange às leis americana (FCPA) e brasileira (Lei 

12.846/13) sobre o tema. As etapas do projeto compreendem: revisão da 

matriz de riscos da Eletrobras; revisar a matriz de objetivos de controle do 
processo ELC6 (SOX); identificar processos organizacionais mais expostos ao 

risco de corrupção; modelar controles mitigatórios dos processos priorizados; 
atualizar as matrizes de objetivos de controle dos processos priorizados. Já as 

unidades DCCC e DCCI definiram o projeto de criação e implementação dos 
controles internos ligados à corrupção, especificamente no que tange às leis 
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americana (FCPA) e brasileira (Lei 12.846/13). As etapas do projeto 
compreendem: criar controles internos que mitigam os riscos de integridade da 

Eletrobras; revisar a matriz de objetivos de controle do processo ELC6 (SOX). 
 

Em 2015, a Hogan forneceu treinamento de compliance para a Alta 
Administração das empresas Eletrobras. Em 2016, o DCCI (antigo PAC) realizou 

treinamentos presenciais nas empresas Eletrobras atingindo cerca de 100 
colaboradores mais expostos ao risco de corrupção. O treinamento presencial 

na Holding aconteceu na III Semana de Cultura Ética em 06/12/2016. O 
treinamento EAD (Ensino a Distância) está em fase final de validação pelos 

profissionais de compliance das empresas Eletrobras e foi lançado em 

dezembro/2016. Será definido, então, com a Diretoria Executiva como será o 
processo de vinculação do treinamento EAD ao SGD. 

 
Quanto aos critérios para o cargo de Gerente de Compliance, a Diretoria de 

Conformidade foi criada em 01/01/2016 e teve como objetivo se estruturar ao 
longo do 2º semestre de 2016. A Diretoria Executiva aprovou um processo 

seletivo interno para aumento do quadro nos 3 departamentos daquela 
diretoria. O Gerente do Departamento de Integridade, que coordena a 

implantação do Programa de Compliance, tem acumulado a Coordenação Geral 
da Diretoria de Conformidade, porém estuda-se resolver esse acúmulo de 

funções tão logo se componha o quadro de colaboradores da área e da 
Diretoria. 

 
A Presidência – PR propôs à Diretoria Executiva, através do Relatório PR-

195/2016, a criação da Secretaria Executiva da Comissão de Ética da Eletrobras 

vinculada ao Gabinete da Presidência, formalizado através da Resolução nº 
404/2016. 

 
A Comissão de Ética – CEE, através de sua Secretaria, preparou uma minuta do 

Plano de Comunicação, pendente ainda de aprovação pela Comissão. Quanto ao 
Regimento Interno, este ainda se encontra em discussão na Comissão de Ética.  

 
 

 Auditoria na Folha de Pagamento - Relatório de Auditoria N.º 7/2016 (Folha 
de Pagamento e Adicionais Trabalhistas) 

 
Principais fragilidades: 
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[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 

 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 
 

 Auditoria em Fundos de Pensão - Relatório de Auditoria N.º 8/2016 (Eletros – 

Gestão de Recursos);  
 

Principais fragilidades: 
 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 

 

Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 
 

Desde o mês de dezembro de 2015, a ELETROS encaminha mensalmente cartas 
contendo o valor a ser pago no mês, e solicitando a integralização dos valores 

em atraso. O pagamento do déficit trata-se de obrigação legal, agravada pelo 
fato de a ELETROS já estar descontando do benefício dos assistidos a parcela de 

sua responsabilidade, desde janeiro de 2015. 
 

O contrato de avaliação atuarial vigente prevê a realização de estudo de 
aderência anual.  O resultado do estudo de aderência para fundamentação das 

hipóteses a serem utilizadas na avaliação atuarial de 31/12/2016 deve ser 
apresentado até o encerramento do mês de novembro de 2016. Foi realizada 

uma revisão no que tange a forma de apuração dos indicadores, com o objetivo 
de apontar com maior clareza a necessidade de ajuste de premissas, conforme 

demonstrado por meio dos indicadores do exercício de 2015. 

 
Diante das dificuldades de geração dos arquivos, bem como da mudança dos 

números de matrícula dos empregados na patrocinadora, também ocasionados 
pela implantação do SAP, a ELETROS adotou o procedimento de alteração dos 
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arquivos de contribuição no layout compatível com o cadastro da ELETROS, o 
que vem ocorrendo desde então, visto que não foi encontrada nenhuma outra 

solução viável para minimizar o problema.  
 

A ELETROS tem buscado, desde 2014, promover a venda do Edifício Mário 
Bhering, todavia, considerando que as propostas apresentadas até o momento 

não foram satisfatórias aos interesses da Fundação, seus patrocinadores, 
participantes e assistidos, e que o cenário de mercado, não favorece a venda, 

ainda não foi possível concretizar o ajuste no segmento de investimento. 
Empresas especializadas, bem como diversos corretores locais, estão 

trabalhando a venda do imóvel, a qual encontra-se amplamente divulgada no 

mercado. 
 

 
 Projeto SOX - Relatório de Auditoria N.º 4/2016 (Testes de Administração nos 

Controles Internos exercício 2015)  
 

Principais fragilidades: 
 
[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, que 

prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 

art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 
Ações implementadas para mitigar as fragilidades: 

 
Para melhorar o ambiente de controles da Eletrobras, os Gaps encontrados nos 

testes da administração entram em processo de remediação para ajustes no 
controle. Após esse processo os mesmos são retestados no próximo ciclo de 

certificação a fim de verificar sua eficácia.  
 

Além disso, as áreas apresentam-se mais atentas à execução dos controles e 
armazenamento das evidências produzidas nessa atividade, facilitando assim o 

envio das documentações para os testes. Isso pode estar relacionado a uma 
maior conscientização dos gestores sobre a importância da execução dos 

controles de forma correta e tempestiva para mitigação de riscos, criando uma 

cultura de riscos mais eficiente.  
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VII.  FATOS RELEVANTES COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA 
 INTERNA 

 

No exercício de 2016 ocorreram alterações no quadro da Auditoria, com a saída 
de empregados, como indicado a seguir: 

 

EMPREGADO FUNÇÃO DATA 

[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 24/2015, 

que prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos 

termos do art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.] 

 
A Eletrobras, pela Resolução de Diretoria Nº 633/2016, de 17/10/2016, aprovou 

a reestruturação interna da empresa, para vigorar a partir de 1/12/2016. Por 

essa Resolução, foi extinto o nível hierárquico “Divisão”. Desta forma, a 
estrutura da Auditoria passou a ser composta de uma Superintendência e dois 

Departamentos: Auditoria - CAI (Superintendência); Auditoria Interna - CAII 
(Departamento); e Atendimento de Órgãos de Controle – CAIO 

(Departamento). As atribuições permaneceram as mesmas, assim como a 
vinculação ao Conselho de Administração. 

 
A Superintendência de Auditoria contava, em 31 de dezembro de 2016, com 15 

empregados atuando nos trabalhos estabelecidos no seu Plano Anual de 
Auditoria Interna: 11 no Departamento de Auditoria Interna - CAII e 4 no 

Departamento de Atendimento de Órgãos de Controle - CAIO. 
 

Contava, ainda, com 3 Gerentes: 2 de Departamento e o Superintendente de 
Auditoria.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO - CAE 

 

AUDITORIA - CAI 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

 

RAINT - 2016 
 

 

 

 

 31/38 

VIII.  AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 
 

No exercício de 2016 foram despendidos 1.613 homens-horas em ações de 
capacitação, relativas a temas de interesse da auditoria, para aperfeiçoamento 

dos conhecimentos necessários aos trabalhos sob sua responsabilidade. 
 

EVENTO /CURSO / SEMINÁRIO / FÓRUM / CONGRESSO 
Nº 

PESSOAS 
HH 

Curso Risk University 1 56 

Prestação de Contas de 2015: Orientações Sobre Normas e 

Procedimentos Para Elaboração  
2 6 

A Visão do TCU Sobre as Contas Anuais e os Relatórios de Gestão de 

Acordo com as Recentes Decisões Normativas – Apresentação do 

Novo Sistema Informatizado de Prestação de contas. 

1 16 

Seminário Sociedades de Propósito Específico na Área de Energia  

Sob a Ótica do Controle Externo e de Especialistas 
9 27 

Seminário: Controle e Gestão – Previdência Complementar no Setor 

Público Brasileiro – Desafios e Oportunidades 
3 12 

Avaliação de Integridade das Estatais - Capacitação 2 48 

Fundamentos do ACL: Conceitos e Práticas 5 120 

Programa de Capacitação em Gestão de SPE’s 2 64 

Fraude, corrupção e compliance: evitando riscos no setor privado”  3 9 

Regulação de Energia – Fundamentos da Regulação e Jurídicos do 

Modelo do Setor Elétrico 
2 40 

Integrity Forum 2016 2 16 

Seminário Internacional Energias Limpas e Desafios Tecnológicos 3 60 

Fundamentos do ACL – Conceitos e Técnicas Avançadas 4 96 

Teoria da Regulação 2 40 

Atualização em Previdência Complementar 3 320 

Administração de Tempo e Reuniões Eficazes 1 16 

Redação Técnica de Relatórios 2 40 

Regulação de Energia 2 40 

Curso Risk University Senior Level – Modulo I 1 24 

37º CONBRAI 2 48 

Seminário sobre Sustentabilidade 1 8 

Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos 3 48 

Curso de Desempenho Empresarial – Módulos I e II 2 25 

Curso Risk University Senior – Módulo II 1 16 

Palestra de Governança Corporativa da Lei 13.303 3 12 

Curso de Regulação de Energia – Modelagem dos Leilões de Compra 

e Venda de Energia no Ambiente Regulado 
2 40 

Curso de Auditoria – Avançado         5 200 

Risk University – Senior – Módulo III 5 16 

Desempenho Empresarial 2 16 

Comunicação Interna e Endomarketing 1 8 



 

 

CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO - CAE 

 

AUDITORIA - CAI 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

 

RAINT - 2016 
 

 

 

 

 32/38 

EVENTO /CURSO / SEMINÁRIO / FÓRUM / CONGRESSO 
Nº 

PESSOAS 
HH 

III Seminário dos Empregados da Eletrobras: Caminhos para uma 

Eletrobras Mais Forte, Eficiente e Sustentável 
1 8 

Desempenho Empresarial – Módulo IV 1 8 

Regulação de Energia – Formação de Preços no Mercado de Energia 

Elétrica 
2 40 

Curso Risk University – Senior – Módulo IV 1 8 

Congresso de Segurança da Informação, Auditoria  e Governança 

TIC. 
1 8 

Seminário de Previdência Complementar IDS / OAB 1 8 

Risk University – Senior Level – Módulo V 1 8 

III Semana Da Cultura Ética – Transparência e Prevenção à 

Corrupção -“A Ouvidoria como Instrumento de Gestão” 
1 2 

III Semana Da Cultura Ética – Transparência e Prevenção à 

Corrupção -“Programa Eletrobras 5 Dimensões” 
3 6 

III Semana Da Cultura Ética – Transparência e Prevenção à 

Corrupção –  Lançamento do curso Integridade e Ética On-line e da 

2ª edição do Código de Ética e de Conduta das Empresas Eletrobras. 

3 6 

Desempenho Empresarial – Módulo V e VI 2 24 

HH TOTAL  1.613 

 
 

 

IX.  BENEFÍCIOS DECORRENTES DA AÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 

A crescente necessidade de otimização de resultados da Eletrobras impulsiona a 

organização a buscar cada vez mais a eficiência em suas operações e um nível 
satisfatório de retorno aos seus investimentos, por meio da identificação de 

oportunidades e estratégias para minimizar riscos aos seus negócios.  
 

A Auditoria da Eletrobras, como elemento-chave no processo de contínua 
avaliação das suas atividades e processos, está adequadamente sincronizada 

nesse cenário. 
  

Assim, utilizando-se de métodos e técnicas formais de amostragem e de coleta 

de dados, com a capacitação dos auditores internos e criterioso 
acompanhamento das ações entre auditor e auditado, leva sempre em 

consideração os riscos corporativos reconhecidos formalmente pela alta 
administração, atendendo aos fatores de governança corporativa usualmente 

aceitos no mercado. 
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Nesse contexto, como resultado da execução de todas as suas atividades 
previstas em seu planejamento anual ou extraordinário, a Auditoria Interna traz 

como resultado mais imediato: a garantia de uma maior eficiência dos 
processos internos da companhia; a mitigação das possíveis ocorrências de 

fraudes financeiras, considerando sua participação na execução dos testes da 
administração para fins de certificação SOX; avaliação se a empresa, através do 

processo de gerenciamento de riscos, conhece e administra seus principais 
riscos e se o sistema de controle interno é suficiente para mitigar ameaças 

operacionais, incluindo os riscos de conformidade; o atendimento eficaz às 
demandas dos órgãos de controle; e a aderência das operações empresariais às 

normas internas e regulamentações do mercado. 

 
 

 
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017 

 
 

 
Marco Aurélio Orrego Costa e Silva  

Auditoria 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo: “Acompanhamento de ações decorrentes de recomendações da auditoria  

interna - Relatórios de auditoria emitidos em 2016” 
 

[Texto excluído, com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa 
24/2015, que prevê a proteção da informação sigilosa e da informação 

pessoal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de 
novembro de 2011.] 

 
 


