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1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

Para os cidadãos do Rio Grande do Sul. 

O ano de 2020 foi de realizações. Esta Administração se esforçou ao máximo pela melhor 

gestão possível da Companhia, ao mesmo tempo em que gerenciou com absoluta atenção, no 

que lhe coube, o processo de privatização. O contexto não foi fácil, pela oposição de um 

grande número de pessoas e entidades. 

Como vocês lerão, continuamos o trabalho iniciado em 2019, múltiplo, em diversas frentes e 

processos, de melhoria da qualidade do Balanço Patrimonial. Ao mesmo tempo, estruturamos 

um Informativo Trimestral de Resultado para a Sociedade, novamos o contrato de mútuo com 

a CEEE-D, cujos recebimentos não ocorriam desde 2017, e viabilizamos um novo contrato de 

compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura com a CEEE-D, inexistente desde 

2011. Além disso, aprovamos a criação da Fundação Força & Luz, para preservar a memória do 

setor elétrico do Rio Grande do Sul, realizamos um forte trabalho na área de Tecnologia de 

Informação para reforçar a segurança de dados e fizemos o lançamento de um novo Portal de 

Internet. Trabalhamos, ainda, na implantação dos procedimentos da Lei Geral de Proteção de 

Dados. O ano também foi marcado pela implantação de um Canal de Denúncias, pela 

implantação da Gestão de Riscos, pela consolidação da Gestão de Ativos e pela reestruturação 

do Comitê de Ética.  

Os investimentos realizados pela CEEE-GT no parque gerador e em obras de Subestações e 

Linhas de Transmissão totalizaram R$ 109,63 milhões e buscaram ampliar a capacidade de 

atendimento da demanda e aumentar a confiabilidade e a qualidade no fornecimento de 

energia elétrica.  

Em 2020, a Companhia alcançou o indicador de disponibilidade de suas usinas de 93,55% para 

as unidades despachadas centralizadamente.  

Outro passo importante foi a preparação da Companhia para o processo da cisão parcial, com 

a criação, em 2021, de uma nova empresa: a CEEE-G, que irá absorver os ativos de geração da 

Companhia. Essa medida vai possibilitar que o Estado possa ter mais sucesso no processo de 

desestatização das Companhias. 

Acreditamos que, sob uma gestão privada, as duas novas empresas resultantes do processo de 

cisão, a CEEE Transmissão e a CEEE Geração, terão um imenso potencial de crescimento, com 

uma gestão privada que propiciará agilidade e eficiência na gestão de pessoas, processos e 

investimentos. 

Boa leitura! 

Vera Inêz Salgueiro Lermen  
Presidente do Conselho de Administração da CEEE-G 
 
Marco da Camino Ancona Lopez Soligo 
Diretor-Presidente da CEEE-G 
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2. IDENTIFICAÇÃO GERAL 

Em conformidade com o art. 8º, inciso I, III e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o 

Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e 

Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2020, da Companhia Estadual de 

Geração de Energia Elétrica (CEEE-G). 

CNPJ: 39.881.421/0001-04. NIRE 43300065502 

Sede: a CEEE-G está localizada na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A1, sala 
722, bairro Jardim Carvalho, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 
91410-400 

Tipo de estatal: Sociedade de Economia Mista 

Acionista controlador: CEEE-Par (cujo controlador é o Estado do Rio Grande do Sul)  

Tipo societário: Sociedade por Ações 

Tipo de capital: Capital Aberto 

Abrangência de atuação: Interestadual  

Setor de atuação: Energia 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em exercício: Marco da Camino Ancona 
Lopez Soligo, e-mail: dirfin@ceee.com.br; telefone: (51) 3382-5715 

Auditores Independentes atuais da Empresa: Grant Thornton Auditores Independentes, 
telefone (11)3886-4800, e-mail Romeu Sabino da Silva romeu.sabino@gt.com 

Conselheiros de Administração Subscritores da Carta Anual CPF 

Vera Inêz Salgueiro Lermen (Presidente) 259.547.330-15 

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo 104.977.358-65 

Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva 807.534.007-82 

Maurício Carvalho Mazzini 906.018.826-87 

Administradores Subscritores da Carta Anual CPF 

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo - Diretor-Presidente; Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores, em exercício e Diretor de 
Planejamento e Projetos Especiais, em exercício. 

104.977.358-65 

Carlos Augusto Tavares de Almeida – Diretor de Geração 241.485.470-72 

Gustavo Balbino Dias da Costa - Diretor Administrativo  471.483.220-49 

 

  

mailto:dirfin@ceee.com.br
mailto:romeu.sabino@gt.com
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3. QUEM SOMOS 

Em continuidade ao processo de desestatização, como medida preparatória à alienação, fez-se 

necessário a Cisão Parcial da CEEE-GT com incorporação da parcela cindenda inerente à 

atividade de Geração por uma nova sociedade, para prosseguimento da reorganização 

societária e efetiva conclusão do processo de desestatização das Companhias. 

Neste contexto, foi criada em outubro de 2020 a Companhia Estadual de Geração de Energia 

Elétrica (CEEE-G), CNPJ 39.881.421/0001-04, com sede na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 

201, Prédio A1, Sala 723, Bairro Jardim Carvalho, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. A 

CEEE-G irá operar o contrato de concessão de geração de energia elétrica nº 025/2000, 

incorporando a parcela cindenda da CEEE-GT inerente à atividade de Geração. Tem como 

maior acionista a Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações (CEEE-Par), que, por 

sua vez, tem o Estado do Rio Grande do Sul como acionista controlador. 

A Companhia tem por objeto principalmente realizar estudos, projetos, construção e operação 

de usinas produtoras de energia elétrica, bem como a celebração de atos decorrentes dessas 

atividades, tais como a comercialização de energia elétrica.  

O Capital Social referente à CEEE-GT, em 31 de dezembro de 2020, é representado por 

9.661.257 ações, sendo 9.507.970 ordinárias e 153.287 preferenciais. A Companhia realizou 

aumento de capital no último exercício social, com o direito de retirada exercido pelos 

acionistas dissidentes. 

 

 

Mais informações societárias estão disponíveis no website http://ri.ceee.com.br. Em caso de 

dúvidas, ainda é disponibilizado o e-mail ri@ceee.com.br como contato, além de atendimento 

via telefone pelo número +55 51 3382-4041 e +55 51 3382-2815, em dias úteis, das 9h às 17h.  

http://ri.ceee.com.br/
mailto:ri@ceee.com.br
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1. Geração 

Possui 15 (quinze) usinas hidrelétricas, com potência instalada própria de 910,03 MW. Outros 

356,41 MW são oriundos de participação em projetos realizados em parcerias, somando 

potência total de geração de 1.266,71 MW.  

 
Figura: Localização das usinas da CEEE-G 

 

A tabela abaixo discrimina o parque gerador, seja através de empreendimentos próprios ou 

participação em empreendimentos de terceiros: 

 

Parque Gerador - Características Físicas 

Região Usina 
Potência 
Instalada 

(MW) 

Garantia 
Física 
(MW 

Médios) 

Propriedade 

Potência 
Instalada 

(MW) 
Proporcional 

Garantia 
Física (MW 

Médios) 
Proporcional 

Início de 
Operação 
Comercial 

Vencimento 
de Outorga 

 
Integral 910,3 406,67   910,3 406,67     

Sistema Jacuí 

UHE Itaúba 500,4 180,5 100% 500,4 180,5 1978 30/12/2021 

UHE Governador Leonel de 
Moura Brizola 

180 116,9 100% 180 116,9 1962 31/12/2042 

UHE Passo Real 158 66,2 100% 158 66,2 1973 31/12/2042 

PCH Ivaí 0,7 0,45 100% 0,7 0,45 1950 - 

Sistema Salto 

UHE Canastra 42,5 24 100% 42,5 24 1956 31/12/2042 

PCH Bugres 11,12 10 100% 11,12 10 1952 31/12/2042 

UHE Ernestina 4,8 3,24 100% 4,8 3,24 1957 31/12/2042 

PCH Capigüi 3,76 0,69 100% 3,76 0,69 1933 31/12/2042 

PCH Guarita 1,76 0,99 100% 1,76 0,99 1953 31/12/2042 

PCH Herval 1,44 0,29 100% 1,44 0,29 1941 31/12/2042 

PCH Santa Rosa 1,4 0,88 100% 1,4 0,88 1955 31/12/2042 

PCH Passo do Inferno 1,33 0,52 100% 1,33 0,52 1948 31/12/2042 

PCH Toca 1,09 0,36 100% 1,09 0,36 1929 - 

PCH Forquilha 1 0,95 100% 1 0,95 1950 31/12/2042 

PCH Ijuizinho 1 0,7 100% 1 0,7 1950 31/12/2042 

Tipo Compartilhada 3.745,20 1.730,11   356,41 156,36     
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Hidrelétricas 

UHE Machadinho  1.140,00 547,1 5,53% 63,04 26,16 2002 2032 

UHE Campos Novos  880 379,7 6,51% 57,3 24,72 2007 2035 

UHE Foz do Chapecó  855 427,2 9,00% 77 38,45 2010 2036 

UHE Monte Claro  130 56,1 30,00% 39 16,83 2005 2036 

UHE Castro Alves  130 61,8 30,00% 39 18,54 2008 2036 

UHE Dona Francisca  125 75,9 10,00% 12,5 3,90 2001 2033 

UHE 14 de Julho  100 47,5 30,00% 30 14,25 2009 2036 

UHE Furnas do Segredo  9,8 3,86 10,50% 1,03 0,41 2005 2030 

Eólicas 

Ventos do Sul Energia S/A 150 53,67 10,00% 15 5,37 2006 2032 

EOL Palmares   57,5 18,98 10,00% 5,75 1,90 2010 2046 

EOL Ventos da Lagoa 57,5 19,2 10,00% 5,75 1,92 2012 2045 

EOL Ventos do Litoral 57,5 18,5 10,00% 5,75 1,85 2012 2046 

Ventos dos Índios Energia S/A 52,9 20,6 10,00% 5,29 2,06 2014 2047 

  Total 4.655,50 2.136,78   1.266,31 563,03     
 

Através da Lei Federal nº 12.783/2013, a CEEE-G prorrogou por 30 anos a concessão de 12 
usinas de seu parque gerador. A energia desses empreendimentos, totalizando 225,3 MW 
médios, foi alocada na forma de Cotas de Garantia Física e Potência às distribuidoras do 
SIN, sendo a Companhia remunerada pela operação e manutenção dessas usinas. A 
Resolução Homologatória Nº 2.746/2020 estabeleceu as receitas anuais de geração das 
usinas hidrelétricas em regime de cotas, conforme informado no quadro 01. 

Quadro 01 

Modelo de Negócio e Venda de Energia 

Usina 
Modelo de Negócio em 31 de 

dez/2020 

Receita definida 

Resolução 

Homologatória nº 

2.746, de 28/07/2020 

Data e índice de 

reajuste 

UHE Jacuí 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$53.649.392,05  em 1°/jul 

UHE Passo Real 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$52.686.844,12  em 1°/jul 

UHE Canastra 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$11.905.546,43  em 1°/jul 

PCH Bugres 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$4.463.366,63  em 1°/jul 

PCH Herval 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$782.107,91  em 1°/jul 
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PCH Passo do Inferno 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$827.493,69  em 1°/jul 

UHE Ernestina 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$2.422.003,90  em 1°/jul 

PCH Capigüi 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$2.222.646,50  em 1°/jul 

PCH Forquilha 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$767.422,89  em 1°/jul 

PCH Guarita 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$1.129.151,92  em 1°/jul 

PCH Santa Rosa 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$866.729,99  em 1°/jul 

PCH Ijuizinho 

100% ACR/Cotas RAG IPCA 

até o vcto. outorga - Lei 

12.783/2013 
R$761.044,77  em 1°/jul 

UHEs Itaúba e Dona 

Francisca, PCHs Toca e Ivaí, 

Participação Machadinho 

100% ACL – Ambiente de 

Contratação Livre 
Leilão de Energia 

Conforme Contratos 

de Venda 

 

Além dos montantes entregues na forma de cotas, a CEEE-G comercializou, em 2020, com 

contratos de compra e venda, um total de 251 MW médios no Ambiente de Contratação Livre. 

Nas contabilizações do Mercado de Curto Prazo (MCP), realizadas junto à Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), foram liquidadas sobras energéticas, que foram 

utilizadas como hedge para mitigação dos efeitos financeiros associados ao Generation Scaling 

Factor (GSF). Neste ponto, destaca-se que, durante o ano de 2020, as usinas participantes do 

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) geraram o equivalente a 80,3% de suas garantias 

físicas. 
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Aspectos Regulatórios 

Os principais assuntos regulatórios de interesse da área de geração em 2020 foram: 

Repactuação do Risco Hidrológico: A publicação da Lei Nº 14.052, de 8 de setembro de 2020, 
estabeleceu novas condições para repactuação do risco hidrológico. Em resumo, a proposta 
tem como objetivo dar tratamento a riscos não hidrológicos que impactaram as usinas 
hidrelétricas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), contemplando os 
efeitos da motorização das usinas estruturantes e os atrasos das respectivas linhas de 
transmissão, bem como os efeitos associados ao deslocamento hidráulico provocado pela 
geração termelétrica fora da ordem de mérito e pela importação de energia sem garantia 
física. 

A compensação aos geradores do MRE dar-se-á por meio da extensão do prazo de concessão 
das outorgas de geração e fica condicionada a desistência da ação judicial cujo objeto seja a 
isenção ou a mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE e a renuncia a qualquer 
alegação de direito sobre o qual se funda a ação. 

A proposta de repactuação está em fase de cálculo da compensação que cada gerador do MRE 
tem direito, seguindo os regramentos definidos pela Resolução Normativa ANEEL Nº 895, de 
01 de dezembro de 2020. Nos termos desta regulamentação, os agentes terão 60 dias para 
avaliar a adesão à proposta, após homologação dos cálculos. 

 A Companhia aguarda a publicação dos valores finais de extensão, tanto para usinas próprias 
como para as usinas em que detêm participação, para definir pela sua adesão. 

Valor Mínimo de Outorga das Usinas: a Portaria Interministerial MME/ME nº 1, de 
07/12/2020, estabeleceu o Valor Mínimo do Bônus de Outorga das Usinas Hidrelétricas da 
CEEE-G em R$ R$ 1.395.760.871,51, a ser pago pelo eventual futuro controlador da CEEE-G, 
para a assunção de Novo Contrato de Concessão, pelo prazo de 30 anos, na modalidade de 
Produção Independente de Energia – PIE. 

Descotização e Condições Complementares à Outorga do Novo Contrato de Concessão: a 
Portaria MME nº 437, de 07/12/2020, estabeleceu a descotização das usinas a partir de 
1º/01/2022, atrelada ao processo de desestatização da Companhia. Também estabeleceu a 
obrigação de elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica para identificação do 
Aproveitamento Ótimo, para as Usinas de Itaúba, Jacuí e Passo Real, considerando as 
estruturas civis existentes e os estudos prévios já efetuados pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), no prazo de 36 meses da data de assinatura do Contrato de Concessão, bem 
como de implantar o Aproveitamento Ótimo, caso seja viável economicamente, em até 96 
meses da assinatura do Contrato de Concessão. 

Alteração da Lei nº 12.334/2010 – Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): Com a 
publicação da Lei nº 14.066, em 1º/10/2020, foram incluídas diversas responsabilidades do 
PAE Plano de Ações de Emergência (PAE) ao empreendedor (retirando-as das defesas civis). Da 
mesma forma, foi ampliado o escopo de obrigações e de punições aos agentes. 

Reajuste das RAGs: a Resolução Homologatória nº 2.746, de 28/07/2020, estabeleceu as 
Receitas Anuais de Geração – RAGs das Usinas Hidrelétricas em regime de cotas, para o ciclo 
de julho/2020 à junho/2021, conforme informado no quadro 01. 

 



 
Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2020 

 

 

10 
 

Expansão e Modernização da Geração 

A expansão e a modernização da geração têm como objetivo o aumento de sua participação 

no mercado através da renovação e da ampliação do parque existente, bem como de 

participações em novos projetos das diversas fontes de energia, em especial as Pequenas 

Centrais Hidrelétricas e Centrais Eólicas.  

Em termos de modernização, importante mencionar que durante o ano de 2020 a CEEE-G 

planejou, especificou e orçou a obra da UHE Jacuí, que permitirá a revitalização das Unidades 

Geradoras, bem como de seus sistemas e equipamentos auxiliares. O valor orçado supera os 

R$ 320 milhões, e a conclusão da obra está prevista para o ano de 2025. 

Na UHE Jacuí, de forma emergencial (em razão de um evento de desprendimento das grades 

da tomada d’água da Usina), foi realizada a Inspeção do Túnel de Adução, que fazia parte do 

escopo de modernização, e que apontou a necessidade de algumas reformas nas estruturas 

civis da tomada d’água e comportas. O laudo técnico da inspeção apontou uma boa condição 

estrutural do túnel, passível de suportar uma maior vazão d’água e, consequentemente, um 

aumento de potência disponível na Usina. 

Outro destaque se dá à conclusão das especificações técnicas para a modernização da Usina 

de Bugres, cuja contratação será realizada de forma integrada com a sua ampliação, cujo 

término está previsto para o ano de 2022. 

No quadro 02, observam-se as principais expectativas de realização, para os próximos anos, no 

âmbito da expansão da geração.  

Quadro 02 

 
 

 

Empreendimento Tipo Ação Localização
 Potência 

(MW) 
Situação em 2020

Investimento 

total (milhões)
Execução

João Amado AHE Construção Coronel Bicaco/RS             3,00 

Realizados alguns serviços de campo. Aguarda

contratação de consultoria para gestão dos

projetos de expansão.

 R$          21,10 2023/2025

Santa Rosa PCH Ampliação Três de Maio/RS             5,10 

Projeto de ampliação concluído. Próxima etapa:

Encaminhar EPE para determinação de orçamento

e garantia física.

 R$          33,51 2022/2024

Forquilha PCH Ampliação
Maximiliano de 

Almeida/RS
            8,90 

Encerrada etapa de orçamentos para revisão do

Projeto Básico e reprojeto das estruturas dos

vertedouros. Em andamento a contratação do

novo PB.

 R$          47,10 2023/2025

Bugres PCH Ampliação Canela/RS             6,50 

Aprovados PB alternativo e Sumário Executivo.

Projeto cadastrado na EPE. Processo de

licenciamento ambiental encaminhado para

FEPAM. 

 R$          30,69 2021/2022

Complexo Eólico 

Povo Novo
CGE Construção Rio Grande/RS           52,50 

Retomada das obras autorizadas pela Diretoria

Executiva. Em andamento a reestruturação do

projeto com a busca de fornecedor alternativo

para o gerador WEG. Negociação com

proprietários rurais para assinatura de contratos

de arrendamento em andamento .

 R$        335,43 2021/2024

Expansão da Geração - Obras
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Manutenção e Operação da Geração 

As ações de manutenção e operação da geração objetivam manter o percentual ótimo de 

disponibilidade para o fornecimento de energia elétrica. Em 2020, a companhia alcançou o 

indicador de disponibilidade de suas usinas de 93,55% para as usinas despachadas 

centralizadamente. Isso é resultado da soma de esforços operacionais e do investimento 

realizado em manutenção e operação da geração, promovendo a modernização e adequação 

das usinas existentes e também a melhoria da confiabilidade, da qualidade, da segurança e da 

rentabilidade da produção de energia elétrica. 

No que tange à Segurança de Barragens, a Geração realizou em 2020 as inspeções nas 

estruturas gerando as Inspeções de Segurança Regular (ISR). O resultado destas serão inseridas 

no Formulário de Segurança de Barragens (FSB) 2020 diretamente no site da ANEEL. 

Em setembro de 2020 a CEEE-G recebeu a transferência de posse, por parte do Governo do 

Estado, da Barragem de Laranjeiras. Estrutura construída há mais de 60 anos, pelo antigo 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), a barragem se encontrava sem ser 

aproveitada e sem manutenção. Por conta de inspeções e apontamentos a CEEE G demandou 

ações emergenciais para regularizar em um curto espaço de tempo sua segurança. Agora, se 

encontra inserida na rotina de inspeções e manutenções da equipe responsável pela segurança 

de barragens, a qual dará continuidade em 2021 nas ações para sua revitalização. 

Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade de Geração 

Indicadores operacionais de geração - Usinas Hidrelétricas (UHE’s) e Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH´s): 

 As Usinas Hidrelétricas despachadas centralizadamente pelo ONS (Usinas Tipo I) são 
reguladas por disponibilidade, devendo manter a disponibilidade móvel nos últimos 60 
meses, igual ou superior a estabelecida pela ANEEL.  

 Enquadram-se nesse critério as UHE’s Leonel de Moura Brizola, Itaúba e Passo Real. As três 
usinas encerraram 2020 atendendo a esse indicador. 

 DGH60: A disponibilidade geral equivalente das usinas representa o percentual de tempo 
médio ponderado pela potência de cada máquina disponível para a geração de energia 
elétrica. O valor do mês de dezembro de 2019, que corresponde à média acumulada nos 
últimos 05 anos, ficou em 92,70%, conforme demonstrado na tabela 04. 

Tabela 04 
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As demais UHE’s e PCH’s da CEEE-G são reguladas por produção de energia. A meta da CEEE-G 
é gerar na média anual 100% da garantia física vigente para cada instalação. Apesar de a 
ANEEL não estabelecer disponibilidade mínima para os empreendimentos não despachados 
centralizadamente (usinas Tipo III), esse indicador é acompanhado com vistas à maximização 
do tempo disponível para geração de energia. 

 
Investimentos  

Os investimentos realizados pela CEEE-G no parque gerador atendem à determinação do 

contrato de concessão e têm o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento da demanda 

e aumentar a confiabilidade e a qualidade no fornecimento de energia elétrica, através de 

obras de manutenção e melhorias. Em 2020, o valor total investido foi de R$ 11,3 milhões[1].  

 
Modernização Tecnológica 

Ao longo de 2020, foram implementadas melhorias nos sistemas de Gestão Empresarial (ERP) 

e Comercial (SGC), além da consolidação de painéis de indicadores que auxiliam a gestão no 

monitoramento do desempenho operacional e estratégico da Companhia.   

Visando garantir a segurança dos Sistemas Corporativos, em 2020, foram realizadas 

atualizações de versões dos Sistemas Corporativos e Banco de Dados, além da consolidação na 

utilização da ferramenta de prevenção a vazamento de dados (Data Loss Prevention – DLP), a 

qual realiza o monitoramento e controle de todas as informações trafegadas através das 

portas USB dos computadores.  

Ainda sobre segurança foram realizadas modernizações na análise de e-mails e servidores de 

arquivos. Para e-mails foi adquirido e implantado uma nova solução de AntiSpam; para 

servidores de arquivos foi adquirido e implantado novos Storages para armazenamento e 

backups de dados, bem software para backup/restore.  

Visando garantir a segurança dos backups dos sistemas corporativos, iniciou-se em 2020, com 

previsão de conclusão no 1º trimestre de 2021, um projeto para realizar a guarda dos backups 

corporativos em um segundo ambiente. Denominado de “Backup Externo”, este projeto é 

composto de rack inteligente ( com nobreak, climatização, controle/combate a incêndio e 

monitoramento) e Storage para armazenamento dos backups dos sistemas corporativos. 

O novo Portal de Internet, que modernizou o acesso às informações da Companhia, entrou em 

produção em maio de 2020. Desenvolvido pelos próprios funcionários, com adoção de 

tecnologia Open Source, esse novo Portal gerou custos mínimos para a Companhia. 

                                                           

[1]
 Este valor de investimento considera valores de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) realizado nas 

Sociedades de Propósito Específico (SPE’s). Em 2020 foi realizado neste tipo de investimento R$ 1,7 milhão no Complexo Eólico 
Povo Novo. 
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A transformação digital também foi foco em 2020. O Projeto Mobilidade CEEE-G, iniciado em 

2019, seguiu seu cronograma de implantação, estando totalmente implantado em novembro 

de 2020. O Projeto consistiu na implantação de solução de tecnologia móvel, integrada ao 

SAP/PM, permitindo que as equipes de campo recebam Ordens de Serviço e Notas de 

Inspeção via dispositivo móvel interligado com o Sistema Convex. A solução contratada já é 

utilizada por outras empresas do setor elétrico, como Furnas, Eletronorte e Cemig e permite 

maior eficiência na execução das atividades de Operação e Manutenção, sem a necessidade de 

utilização de formulários em papel. 

 Na área de geração, após a conclusão, em 2019, das obras de automação e telecomando da 

UHE Ernestina e das PCHs Guarita e Capigui, além da automação da UHE Passo Real, o foco 

durante o ano de 2020 foi o planejamento e a elaboração das especificações técnicas para a 

modernização das UHEs Jacuí, Canastra e da PCH Bugres. 

 

4.2. Planejamento Estratégico 

Ao longo de 2020 foram acompanhados os projetos e os indicadores que compuseram o 
Planejamento Estratégico 2020-2024 do Negócio Geração, com report mensal à Diretoria 
Executiva e ao Conselho de Administração.  

Para o Negócio Geração, foram concluídos 07 (sete) dos 30 (trinta) projetos que compuseram 
o Planejamento Estratégico, sendo: 

a) Revisão do Processo de Gestão do Contencioso: Foi realizada a contratação da 
Deloitte para realização de análise crítica acerca do processo de Gestão do 
Contencioso na Companhia e identificação de pontos de melhoria, sendo que em 
agosto de 2020 o projeto foi concluído com a entrega dos seguintes produtos por 
parte da consultoria: 1) diagnóstico; 2) redesenho; 3) compliance; e, 4) 
implementação. 

b) Participação na Avaliação Melhores em Gestão da FNQ: A avaliação externa da 
CEEE-GT no Modelo de Excelência em Gestão (MEG) foi realizada nos dias 10 a 12 
de novembro, sendo que a Companhia evoluiu um nível de maturidade de gestão 
em comparação ao ano anterior. Para esse resultado, no decorrer do ano de 2020 
foram priorizadas e implementadas 136 ações de melhoria, com base no relatório 
da avaliação de 2019. 

c) Terceirização das Ações Coletivas: Realizada a contratação do escritório Andrade 
Maia (especializado em ações trabalhistas), com o objetivo melhorar o êxito da 
Companhia e, consequentemente, reduzir despesas judiciais com esse tipo de 
processo. 

d) Gestão Digital das Ordens de Manutenção e Operação da Geração: O projeto teve 
como objetivo o aumento da eficiência operacional das equipes de manutenção e 
operação, através da possibilidade de edição de informações em campo. O Go-live 
ocorreu em 13 de outubro. 
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e) Gestão de Carreiras: Foram realizados 02 (dois) ciclos de palestras, de forma 
virtual, no ano de 2020, os quais buscaram trazer aos colaboradores da Companhia 
debates e experiências dos palestrantes, ampliando as oportunidades relacionadas 
ao autodesenvolvimento e reflexão sobre a própria carreira profissional. 

f) Segurança e Cuidado com a População Civil: 

1. Desde a entrada do Novo Portal de Internet, em maio de 2020, a Companhia 
conta com um espaço em seu site, denominado “Dicas de Segurança”, 
ambiente no qual constam orientações sobre os cuidados necessários quanto 
ao assunto eletricidade; 

2. Concluída a cartilha “Acidentes com população: guia básico de 
procedimentos”, a qual visa orientar sobre os procedimentos a serem 
adotados pelos colaboradores em caso de acidente com energia elétrica, grave 
ou fatal, envolvendo a população, sendo que o detalhamento das orientações 
está contido na norma NDSSO - 00.001. 
 

g) Revisão dos Contratos: Ao longo do ano foram analisados os contratos sobre 
serviços de limpeza, portaria, locação de veículos e monitoramento de ictiofauna 
da área de geração, para avaliação da possibilidade de redução do escopo ou 
renegociação. 

 

Os demais projetos tiveram avanços significativos e passaram a compor o Planejamento 

Estratégico 2021-2025.  

O ciclo de revisão e elaboração do Planejamento Estratégico para o quinquênio 2021-2025 foi 

iniciado em agosto de 2020, sob coordenação da Área de Planejamento e Projetos Especiais, 

com participação de todas as demais áreas da Companhia.  

A revisão considerou como insumos o mapeamento das Partes Interessadas, da Matriz de 

Riscos e da Matriz SWOT, que, alinhados às Diretrizes Estratégicas definidas pela gestão, 

resultaram na identificação dos Objetivos Estratégicos, Projetos e Indicadores. Dentre os 

projetos, destacam-se a Desestatização da Companhia, prevista para ocorrer no primeiro 

semestre de 2021, e a cisão dos negócios Geração e Transmissão, prevista para ocorrer até 

março de 2021. 

O Planejamento Estratégico da Companhia teve elaboração com foco em cada negócio que a 

compõe, já alinhado ao processo de cisão da CEEE-GT, gerando assim 02 Mapas Estratégicos, 

um para o negócio de geração e outro para o negócio de transmissão. O resultado do trabalho 

foi aprovado pela Diretoria Executiva, em 05 de novembro de 2020, e pelo Conselho de 

Administração, em 11 de novembro de 2020. O acompanhamento da evolução do 

Planejamento Estratégico 2021-2025 será realizado mensalmente pela Diretoria Executiva e a 

cada dois meses pelo Conselho de Administração.  
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Figura 1 – Mapa Estratégico do Negócio Geração 

 
 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS 

O setor elétrico brasileiro está estruturado para garantir a segurança do suprimento de energia 

elétrica e promover a inserção social por meio de programas de universalização do 

atendimento. A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), oriunda da Comissão Estadual 

de Energia Elétrica então existente desde 01 de fevereiro de 1943, foi criada em 1961, através 

da Lei Estadual nº 4.136, destinada a projetar, construir e explorar sistemas de produção, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como serviços correlatos, em prol dos 

cidadãos do Rio Grande do Sul. 

Em dezembro de 2006, as atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

da CEEE foram desverticalizadas, sendo criada a CEEE-GT, através de Lei Estadual nº 12.593/06. 

Com a cisão da empresa CEEE-GT realizada em fevereiro de 2021 surgiu uma nova empresa, 
responsável pelos negócios de geração (CEEE-G), ficando a CEEE-T responsável exclusivamente 
pelos negócios de transmissão. 
 
A Companhia publica anualmente o Relatório de Sustentabilidade, como parte dos 

compromissos de transparência, e pratica o diálogo aberto com todos os seus públicos de 

relacionamento.  
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Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D) 

Em atendimento à Lei Federal nº 9.991/2000, as concessionárias, permissionárias e 

autorizadas do setor de energia elétrica devem aplicar anualmente 1% de sua receita 

operacional líquida (ROL) em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), segundo 

regulamentos estabelecidos pela ANEEL. A  CEEE-GT aplicou o montante de R$ 2,8 milhões em 

2019, com a conclusão de 02 (dois) projetos: 

 Maximização da potência e Rendimento de Centrais Fotovoltaicas conectadas à rede 
usando rastreamento solar, concentradores planos e condicionamento geotérmico. 
Executora: Universidade Federal Santa Maria (UFSM); 

 Protótipo de sistema de diagnóstico de hidrogeradores a partir do monitoramento 
permanente e em tempo real de parâmetros da função geração. Executora: AQTECH 
Engenharia e Instrumentação S/A. 

Nesse período, também foi dada continuidade aos projetos em andamento, bem como foi 

realizada a contratação de outros 04 (quatro) projetos, totalizando um investimento na ordem 

de R$ 3,0 milhões para os próximos anos. A lista de projetos de P&D atualmente em 

andamento é a seguinte: 

 Inserção da geração solar fotovoltaica urbana conectada a rede em Porto Alegre – Fase 
II. Executoras: Universidade Federal Santa Maria (UFSM) e Universidade Federal do Rio 
Grande Sul (UFRGS); 

 Desenvolvimento e aplicação de sistema integrado inovador visando a renovação do 
parque de transformadores da CEEE-GT – Fase II. Executora: Universidade Federal 
Santa Maria (UFSM); 

 Desenvolvimento e aplicação de controladores de chaves seccionadoras de alta 
tensão. Executora: Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF); 

 Desenvolvimento de uma metodologia para monitoramento e controle de vegetação 
interferente com linhas de transmissão, considerando os riscos à operação do sistema 
elétrico. Executora: Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB); 

 Desenvolvimento de uma metodologia e dispositivo para avaliar o desempenho de 
disjuntores de alta tensão em operação nas subestações. Executora: Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (FURB); 

 Desenvolvimento de metodologia para realização de modelagem de subestações em 3 
dimensões. Executora: Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF); 

 Pesquisa da eficiência de técnicas de redução de ruído em subestações urbanas 
visando o conforto da comunidade. Executora: Fundação Universidade de Passo Fundo 
(FUPF); 

 Projeto e desenvolvimento de um carregador de banco de baterias para emprego em 
subestação de energia elétrica. Executora: Universidade Federal Santa Maria (UFSM). 

Além dos montantes aplicados em P&D, a CEEE-GT fez o recolhimento de R$ 6,6 milhões ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e ao Ministério de 

Minas e Energia (MME). Isso porque, do montante de 1% da ROL, parte é destinada ao Fundo e 

ao Ministério.   
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6. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

O modelo de Governança Corporativa da Companhia se baseia nos seguintes princípios: 

 Transparência; 

 Equidade; 

 Prestação de Contas (accountability); 

 Responsabilidade Corporativa. 

Dentre as práticas adotadas, estão aquelas constantes do regulamento de Governança 

Corporativa do Nível 1. Elas compreendem, dentre outras, a publicação do calendário de 

eventos corporativos da Companhia, a realização de reunião pública anual com analistas e 

investidores, o manual de divulgação e uso de informações e a política de negociação de 

valores mobiliários. Além desses, a Empresa tem também seu código de ética, que é um 

conjunto de orientações destinadas a proporcionar o conhecimento dos valores e dos 

princípios éticos que regem a Companhia, assim como sua aplicação prática em situações de 

trabalho.  

6.1. Estrutura de Governança 

A CEEE-G apresenta a seguinte estrutura de governança: 

 

Figura: organograma CEEE-G 
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Conforme se pode observar, a Companhia possui os seguintes órgãos que vem a formar a sua 

estrutura de governança: 

Assembleia Geral de Acionistas – é o órgão máximo da Companhia, com poderes para 

deliberar sobre todos os negócios relativos a seu objeto social, de acordo com a legislação 

vigente. 

Conselho de Administração – é o órgão de deliberação colegiada que mantém, na tomada de 

decisões, o direcionamento estratégico dos negócios, de acordo com os principais interesses 

da Empresa como um todo, protegendo seu patrimônio e maximizando o retorno sobre seus 

investimentos. Também elege e destitui diretores, fiscalizando a qualquer tempo a gestão da 

Diretoria, conforme previsto no Estatuto Social. É composto por até oito membros, eleitos pela 

Assembleia Geral, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por até três vezes 

consecutivas. 

Diretoria Executiva – é o órgão ao qual compete a administração ordinária e a representação 

da Companhia, incumbindo a gestão e a execução do negócio, nos limites determinados pelas 

leis e pelo Estatuto Social. A Diretoria é composta por sete membros, sendo um deles o 

diretor-presidente e os demais diretores sem designação específica. Todos têm mandato de 

dois anos, podendo ser reconduzidos por três vezes. 

Conselho Fiscal – é o órgão permanente de fiscalização e controle da gestão, cabendo-lhe as 

competências e atribuições privativas e indelegáveis definidas em lei. É composto de no 

mínimo três e no máximo cinco membros, e suplentes em igual número, eleitos pela 

Assembleia Geral, com mandato de dois anos, sendo permitidas até duas reconduções 

consecutivas. 

Comitê de Auditoria Estatutário – é o órgão permanente de suporte ao Conselho de 

Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização 

sobre a qualidade das demonstrações contábeis e da efetividade dos sistemas de controle 

interno e de auditoria interna e independente.  

Comitê de Elegibilidade – é o órgão da Companhia que auxilia os acionistas na verificação da 

conformidade do processo de indicação e de avaliação dos Administradores e Conselheiros 

Fiscais. Esse Comitê é constituído por três membros do Comitê de Auditoria.  

Comitê de Ética – vinculado ao Conselho de Administração, o Comitê de Ética atua 

concretamente nas situações em que se verificam conflitos ou dilemas éticos. Esse organismo, 

gestor do Código de Ética da CEEE-G, tem a responsabilidade de garantir que as políticas e 

práticas da organização mantenham-se alinhadas e coerentes com os seus princípios éticos. 

Auditoria Interna – é vinculada diretamente ao Conselho de Administração, tendo como 

principal atribuição a de verificar a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles 

internos, assim como a observância à legislação e aos atos normativos internos e externos. 
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Além disso, completam a estrutura de governança a auditoria independente, os comitês de 

assessoramento à Diretoria e os canais de comunicação da Empresa com suas partes 

interessadas. 

Demais informações sobre o modelo e as práticas de governança da CEEE-G estão no website: 

http://ri.ceee.com.br. 

6.2. Composição da Remuneração da Administração 

A remuneração percebida pelos conselheiros de administração, conselheiros fiscais e 

diretores, fixada em Assembleia Geral, está demonstrada na tabela abaixo:  

Remuneração 
Diretor-

Presidente 
Diretores 

Conselheiros de 
Administração 

Conselheiros 
Fiscais 

Honorários R$ 8.927,97 R$ 8.035,18 - - - - - - - 

Verba de Representação R$ 8.927,97 R$ 8.035,18 - - - - - - - 

Jeton - - - - - - - R$ 3.265,08 R$ 2.448,81 

Tabela: Remuneração da Administração  

Sobre a remuneração dos conselheiros, o Comitê de Governança Corporativa das Empresas 

Estatais, ligado ao Governo Estadual, através do disposto no artigo 5º da Resolução 02/2009, 

em 20 de janeiro de 2009, fixou o teto mensal para pagamento de jeton aos conselheiros de 

administração e fiscal nos percentuais de 20% e 15%, respectivamente, da média da 

remuneração mensal da Diretoria. 

Fará jus à remuneração mensal integral, o conselheiro titular que comparecer a todas as 

reuniões do Conselho ocorridas naquele período. Quanto ao conselheiro suplente, fará jus à 

remuneração mensal integral, o conselheiro suplente que substituir um titular em todas as 

reuniões do Conselho ocorridas naquele período. 

Já a remuneração mensal fixa dos membros da Diretoria Executiva é composta pelo somatório 

do valor a título de honorários com o valor a título de verba de representação. Caso 

desempenhem mais de um cargo de Diretor nas empresas CEEE-D, CEEE-GT ou CEEE-Par, 

deverão optar por uma das remunerações a que façam jus. 

Na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia do dia 24 de março de 2009, restou 

estabelecido que serão acrescidos à remuneração fixa dos diretores os seguintes benefícios: 

décima terceira remuneração anual proporcional ao número de meses de efetivo exercício no 

cargo, plano de saúde, vale refeição/alimentação, 30 dias de férias após cada 12 meses no 

exercício do cargo, com remuneração integral acrescida de 1/3 em seu montante, e 

previdência privada complementar. 

  

http://ri.ceee.com.br/
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6.3. Integridade Corporativa 

A CEEE-G adota um conjunto de práticas e mecanismos voltados à integridade, ética, 

transparência, compliance, gestão de riscos e controles internos, com objetivo de detectar, 

prevenir e combater atos que possam lesar a Companhia. Abaixo destacamos as principais 

ações desenvolvidas. 

Canal de Denúncias Independente  

Durante o ano de 2020 foram recebidas 19 denúncias através do canal de denúncias 

independente contratado para o recebimento de relatos sobre condutas antiéticas e 

ilegalidades praticadas por seus colaboradores, dirigentes, fornecedores ou prestadores de 

serviços. O tratamento a essas denúncias é dado pelo Comitê de Ética. 

As denúncias podem ser realizadas através de site na internet (www.0800brasil.com.br/ceee) 

ou através do telefone 0800 580 0039, onde o atendimento é realizado das 9h às 18h por 

analistas especializados. Essa importante ação permite maior transparência ao tratamento das 

denúncias, cujo andamento pode ser consultado mediante protocolo e senha fornecidos no 

momento do relato, seja qual for o meio utilizado para a denúncia (internet ou telefone) e 

preservado o anonimato do denunciante, evitando qualquer tipo de retaliação. 

Código de Ética  

A Companhia possui um Código de Ética, o qual foi revisto e aprimorado de novembro de 2020 

a janeiro de 2021, sendo aprovado pelo Conselho de Administração em fevereiro. O código 

está disponível a todos os interessados através do site www.ceee.com.br.  

O Comitê de Ética atua nas situações nas quais se verifique conflitos ou dilemas éticos. Ele é 

subordinado ao Conselho de Administração e tem a responsabilidade de garantir que as 

políticas e práticas da organização mantenham-se alinhadas e coerentes com os princípios 

éticos defendidos pela Companhia. Em novembro de 2020 o Conselho de Administração 

reestruturou o Comitê, que passou a ser constituído por três colaboradores indicados pela 

Companhia. Durante o ano de 2020 foram realizadas 7 reuniões ordinárias e 3 reuniões 

extraordinárias. 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

A companhia deu continuidade à implantação do projeto relacionado à Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/18. As recomendações que estão nos planos de ação 
destinados a tanto foram executadas ao longo do exercício visando ao atendimento da 
referida Lei, cujo projeto tem perspectiva de conclusão no ano de 2021. 

Sistema de Gestão da CEEE-G 

A CEEE-G implementou um Sistema de Gestão com base nas normas ABNT NBR ISO 9001:2015, 

ABNT NBR ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, integrando os sistemas de Qualidade, Meio 

http://www.0800brasil.com.br/ceee
http://www.ceee.com.br/
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Ambiente e Segurança e Saúde Ocupacional. Em 2020, foi realizada a preparação para a 

certificação do Sistema de Gestão, a partir de um Projeto do Planejamento Estratégico 2020-

2024. 

Em novembro de 2020, a CEEE-G recebeu a auditoria inicial do Bureau Veritas, órgão 

certificador contratado para realizar o processo de certificação. Em janeiro de 2021, o Sistema 

de Gestão da Companhia recebeu a recomendação de certificação da equipe auditora para o 

seguinte escopo: Gestão da Operação do negócio de Geração para a Execução de Manobra 

Local da Central Geradora Hidrelétrica com Capacidade Instalada Reduzida - CGH TOCA. 

A unidade da Geração que recebeu a recomendação de certificação para as três normas de 

referência foi a CGH Toca, localizada no município de São Francisco de Paula, no Rio Grande do 

Sul. 

Lei de Acesso à Informação 

A CEEE-G cumpre o disposto na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), assim como no 

Decreto Estadual nº 53.164/16, no que se refere a consultas e solicitações da sociedade em 

geral, independentemente da origem da manifestação. No ano de 2020 foram recebidos cinco 

pedidos de informações, todos respondidos aos demandantes nos prazos previstos na referida 

lei.  

7. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

7.1. Riscos 

O projeto envolvendo Riscos e Controles Internos foi concluído no ano de 2020, com a 

publicação da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, assim como por conta da 

aprovação, pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, da Matriz de Riscos e 

Controles Internos 2020. Ainda nesse exercício, foi realizado o primeiro ciclo de 

monitoramento dos riscos relevantes. 

Iniciado no segundo semestre de 2019, tem como principal objetivo a estruturação da gestão 

padronizada de riscos e controles internos, aperfeiçoando e equalizando as práticas já 

existentes. A matriz de riscos foi concluída em 2020, oportunizando a consolidação dos riscos 

em um único processo de gestão e em uma única ferramenta de controle. Em decorrência das 

ações implementadas, em maio de 2020, o Conselho de Administração aprovou a Política de 

Gestão de Riscos e Controles Internos, disponível em nosso site. 

A referida Política segue as boas práticas e a metodologia COSO-ERM e estabelece que a 2ª 

Linha de Defesa, através da Coordenadoria de Integridade Corporativa, coordene a elaboração 

da matriz de riscos e controles internos, submetendo-a a apreciação da Diretoria Executiva e 

do Conselho de Administração. O gerenciamento de riscos se dá através de processo para 

identificação, avaliação, administração e controle desses eventos, com a finalidade de fornecer 
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razoável segurança para o alcance dos objetivos da CEEE-G. Dadas as características do 

segmento em que a Companhia atua, sujeita a riscos de diferentes categorias, que apresentam 

inclusive possibilidade de prejuízos para seus negócios, faz-se necessário propiciar um 

ambiente que fomente e favoreça a gestão de riscos e controles internos.  

7.2. Controles Internos 

Um dos objetivos da Companhia é a sua gestão de controles internos, cujo escopo é o de 

minimizar, detectar e evitar erros, traduzindo-se, com isso, em instrumentos que forneçam 

segurança na acuracidade das informações para a elaboração das Demonstrações Contábeis.  

Assim, na avaliação de eventos de riscos se torna salutar o controle interno, dado que se trata 

do conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, políticas, sistemas informatizados, rotinas, 

instruções administrativas, conferências e trâmites de documentos e informações, entre 

outros, de forma integrada pela direção e empregados, destinados a enfrentar os riscos, evitar 

as causas e atenuar os efeitos, objetivando fornecer razoável segurança para a consecução da 

missão da Empresa. 

A Administração entende que a Companhia pratica níveis adequados de controles internos de 

forma a assegurar a confiabilidade dos relatórios financeiros e contábeis, como também suas 

demais estruturas organizacionais. A Empresa tem suas contas auditadas por auditoria 

independente, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pela Contadoria e 

Auditoria Geral do Estado, bem como pelo órgão regulador, a ANEEL, que recebe anualmente 

o Relatório de Controles Internos da CEEE-G. 

A Coordenadoria de Integridade Corporativa auxilia a Administração da Companhia na medida 

em que possui funções de gerenciamento de riscos e conformidade, para ajudar a desenvolver 

e monitorar os controles internos da 1ª Linha de Defesa (funções operacionais, que gerenciam 

os riscos e têm propriedade sobre eles). A equipe de Auditoria Interna, como 3ª Linha de 

Defesa, em conjunto com a Administração, avalia os controles internos da Companhia como 

um todo. Essa avaliação permite identificar os pontos fortes e vulneráveis da Empresa, 

promovendo procedimentos de acompanhamento e atuando para implementar novos 

controles, visando atender as recomendações e minimizando possíveis irregularidades. Estão 

envolvidos com o acompanhamento e a supervisão das recomendações de aprimoramento dos 

controles internos o auditor interno e toda a Administração. 

Os auditores independentes aplicam testes sobre os dados contábeis e elaboram relatório de 

avaliação financeira, de acordo com as normas contábeis e de auditoria interna. Os 

apontamentos, as deficiências, as recomendações e avaliações foram pontuados e estão 

detalhados ao final dos Relatórios de Demonstrações Contábeis Anuais, que se encontram na 

website: http://ri.ceee.com.br. 

  

http://ri.ceee.com.br/
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7.3. Gestão e Fatores de Riscos  

A Companhia avalia riscos dentro da sua estrutura de governança, através do Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Auditoria Interna, Coordenadoria de 

Integridade Corporativa e o Comitê de Auditoria Estatutário.  

Os fatores de risco são apresentados de maneira pormenorizada em seções específicas do 

Formulário de Referência da Companhia, publicado junto à Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM).  

7.4. Políticas 

Dentre os projetos existentes e acompanhados no âmbito da Companhia, os quais decorrem 

de seu Programa de Integridade Corporativa, aquele relacionado à confecção de Políticas levou 

à aprovação junto à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração das seguintes 

Políticas, demonstrando assim seu comprometimento e contínua aplicação de boas práticas de 

governança: 

 Política de Dados Pessoais e Privacidade 

 Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos 

 Política Anticorrupção 

 

8. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO  

Considerando que a Cisão Parcial da CEEE-GT com incorporação da parcela cindenda inerente 

à atividade de Geração por uma nova sociedade ocorreu em 2021, e as demonstrações 

financeiras 2020 publicadas foram referentes à empresa CEEE-GT, não serão apresentados 

neste documento dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho da CEEE-

G. 

 

 

 


