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1 - Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 
 
Senhores Acionistas, 
 
É com grande satisfação que encaminhamos a V.Sas. o Manual de Participação em Assembleia 
de Acionistas da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, controlada do Grupo 
Neoenergia, com orientações necessárias para a participação e o exercício de voto na Assembleia 
Geral da Companhia.  
 
O documento contém informações sobre a Assembleia e seus poderes de decisão, instâncias e 
prazos de convocação e realização, procedimentos de instalação e elaboração da ata da 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 10 de abril de 2017.  
 
A elaboração deste Manual está baseada na política de Governança Corporativa da Neoenergia 
S.A., que tem como pilares a transparência e equidade. A CELPE tem como princípio, 
estabelecido em seu Código de Ética, que o relacionamento da Companhia com os seus 
Acionistas deve basear-se em uma comunicação precisa e transparente de informações íntegras 
e que permitam o acompanhamento das atividades e do desempenho do Grupo Neoenergia.    
 
Em nome da Administração da Companhia, convidamos V.Sas. a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, a ser 
realizada no dia 10 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na 
Avenida João de Barros, nº 111, 9º Andar – Boa Vista, na cidade de Recife/PE. 
 
Também constam deste Manual, informações relativas a essa Assembleia, que integram o seu 
Edital de Convocação, publicado em 11/03/2017, 14/03/2017 e 15/03/2017 nos jornais Valor 
Econômico e Diário Oficial do Estado de Pernambuco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Moreira de Almeida  
Presidente do Conselho de Administração 
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2 - Assembleias Gerais 
 
A Assembleia Geral de Acionistas tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto 
da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 
 
Compete privativamente à Assembleia Geral de Acionistas, conforme disciplinado pela Lei nº 
6.404/76: 
 
 reformar o Estatuto Social;  
 eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e membros do Conselho Fiscal 

da Companhia, ressalvado o disposto no inciso II do artigo 142 da Lei nº 6.404/76;  
 tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras por eles apresentadas;  
 autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto no §1º do artigo 59 da Lei nº 

6.404/76;  
 suspender o exercício dos direitos do Acionista; 
 deliberar sobre a avaliação de bens com que o Acionista concorrer para a formação do 

capital social;  
 autorizar a emissão de partes beneficiárias;  
 deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução 

e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;  
 autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou 

extrajudicial; e 
 deliberar sobre os demais assuntos definidos como de sua competência pelo Estatuto 

Social. 
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3 - Convocação 
 
Compete ao Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral, podendo também ser 
convocada pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou por qualquer Acionista, nos termos do 
parágrafo único do artigo 123 da Lei 6.404/76. 
 
A convocação far-se-á mediante anúncio publicado no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial 
do Estado do Pernambuco, por três vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da 
assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da(s) matéria(s). 
 
A Assembleia Geral deverá ser realizada no Edifício onde a Companhia tiver a sede. Em nenhuma 
hipótese poderá ser realizada fora da localidade da sede. 
 
O prazo de antecedência da primeira convocação é de 15 (quinze) dias e o da segunda 
convocação é de 08 (oito) dias. 
 
O Edital de Convocação da Assembleia Geral deve enumerar, expressamente, na ordem do dia, 
todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica "assuntos gerais" haja 
matérias que dependam de deliberação na Assembleia.  
 
Os seguintes documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia deverão ser postos à 
disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, até 01 (um) mês antes da data marcada para a 
realização da Assembleia Geral: 
 

(i) relatório da administração sobre os negócios sociais e os prinicipais fatos 
administrativos do exercício social encerrado; 

(ii) cópia das demonstrações financeiras do exercício social encerrado; 
(iii) comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; 
(iv) parecer dos auditores independentes; 
(v) parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; 
(vi) formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e 
(vii) proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício social 

encerrado. 
 
Os documentos acima mencionados deverão ser encaminhados à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e, se for o caso, à Bolsa de Valores e entidade do mercado de balcão 
organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à 
negociação, via Sistema IPE, na data de sua disponibilização na sede da Companhia. 
 
O Edital de Convocação da Assembleia Geral deverá ser encaminhado à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa. 
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4 - Espécies de Assembleia  
 
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações (“Lei das S.A.”), são dois os tipos de Assembleia de 
Acionistas, a Assembleia Geral Ordinária, que ocorre uma vez ao ano, para tratar assuntos 
específicos e determinados pelo artigo 132 da Lei das S.A. e a Assembleia Geral Extraordinária, 
que poderá ocorrer sempre que convocado pela administração da Companhia, acionistas ou o 
Conselho Fiscal, conforme o caso, para tratar dos demais assuntos de sua competência. 
 
A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser, cumulativamente, 
convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única. 
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5 - Assembleia Geral Ordinária - AGO 
 
Anualmente, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá 
haver uma Assembleia Geral para: 
 
 tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 

financeiras; 
 deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;  
 definir o número de membros que deverá compor o Conselho de Administração; e 
 eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso. 
 

Os administradores devem comunicar, até 01 (um) mês antes da data marcada para a realização 
da Assembleia Geral Ordinária, por anúncios publicados, que se acham à disposição dos 
Acionistas o relatório da administração, a cópia das demonstrações financeiras, o parecer dos 
auditores independentes, o parecer do Conselho Fiscal, demais documentos pertinentes a 
assuntos da ordem do dia. 
 
A Assembleia Geral que reunir a totalidade dos Acionistas poderá considerar sanada a falta de 
publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos, mas é obrigatória a publicação dos 
documentos antes da realização da Assembleia. E ainda a publicação dos anúncios é dispensada 
quando os documentos acima referidos são publicados até 01 (um) mês antes da data marcada 
para a realização da Assembleia Geral Ordinária. 
 
Os administradores da Companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, 
deverão estar presentes à assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de Acionistas, 
mas os administradores não poderão votar, como Acionistas ou procuradores, nas matérias em 
que tenham qualquer tipo de conflito de interesses, como aprovação das contas dos 
administradores.   
 
Se a Assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e 
ordenar diligências cabíveis. Na hipótese de não comparecimento de administrador, membro do 
Conselho Fiscal ou auditor independente à Assembleia, será adiada a deliberação, salvo dispensa 
dos Acionistas presentes. 
 
O sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária, deverá ser encaminhado à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, logo após o término da 
Assembleia. Entretanto, a apresentação do sumário poderá ser dispensada caso a ata da 
assembleia geral seja encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do 
Sistema IPE no mesmo dia da sua ocorrência. 
 
A ata da Assembleia Geral Ordinária deverá ser registrada na Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco - JUCEPE devendo, após seu registro, ser publicada no Jornal Valor Econômico e no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, bem como encaminhada à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, em até 10 (dez) dias de sua realização, com a 
indicação das datas e jornais de sua publicação. 
 
Em cumprimento ao disposto no artigo 132 da lei 6.404/76, a administração da Companhia 
convocará, em 11 de março de 2017, os Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária. 
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6 - Assembléia Geral Extraordinária - AGE 
 
A Assembléia Geral Extraordinária será convocada a qualquer momento sempre que se fizer 
necessário para deliberar sobre as matérias que não são objeto de deliberação em Assembléia 
Geral Ordinária tais como: reforma do estatuto, eleger e destituir a qualquer tempo os 
administradores e fiscais da Companhia, autorizar a emissão de debêntures, suspender o 
exercício dos direitos do Acionista, deliberar sobre a avaliação de bens com que o Acionista 
concorrer para a formação do capital social, autorizar a emissão de partes beneficiárias, deliberar 
sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, 
eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas, autorizar os administradores a confessar 
falência e pedir concordata, e, demais matérias estabelecidas na legislação. 
 
A Assembléia Geral que tiver como objeto a reforma do Estatuto somente será instalada, em 
primeira convocação, com a presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital 
social com direito de voto. Em segunda convocação, com qualquer número. 
 
A aprovação das seguintes matérias concede ao Acionista dissidente o direito de retirar-se da 
Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, observado o disposto no artigo 137 da 
Lei nº 6.404/76: 
 

 criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, 
sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou 
autorizados pelo estatuto;  

 alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou 
mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;   

 redução do dividendo obrigatório;   
 fusão da Companhia, ou sua incorporação em outra;   
 participação em grupo de sociedades;  
 mudança do objeto da Companhia;   
 cisão da Companhia.  

 
O sumário das decisões tomadas na Assembléia Geral Extraordinária, deverá ser encaminhado à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, logo após o término da 
Assembléia. Entretanto, a apresentação do sumário poderá ser dispensada caso a ata da 
assembleia geral seja encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do 
Sistema IPE no mesmo dia da sua ocorrência. 
 
A ata da Assembleia Geral Ordinária deverá ser registrada na Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco - JUCEPE devendo, após seu registro, ser publicada no Jornal Valor Econômico e no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, bem como encaminhada à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, em até 10 (dez) dias de sua realização, com a 
indicação das datas e jornais de sua publicação. 
 
Em cumprimento ao disposto no artigo 132 da lei 6.404/76, a administração da Companhia 
convocará, em 11 de março de 2017, os Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária. 
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7 - Procedimentos e Prazos 
 
Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada e presidida pelo 
Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ou em suas 
ausências por um Acionista por este indicado, sendo secretariada por um Acionista convidado por 
quem presidir a Assembleia. 
 
A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de Acionistas que 
representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto. Em segunda convocação, será 
instalada com qualquer número. 
 
Os Acionistas sem direito de voto podem comparecer à Assembleia Geral e discutir a matéria 
submetida à deliberação. 
 
Os Acionistas deverão apresentar à Companhia, até à data designada para a realização da 
Assembleia Geral, além de cópia do documento de identidade, conforme o caso: 
 
a) comprovante expedido pela instituição escrituradora das ações da Companhia nos últimos 5 
(cinco) dias; 
b) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou  
c) relativamente aos Acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato 
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. 
 
Com relação aos itens (a) e (c) acima, os documentos deverão ser requeridos aos órgãos 
competentes com antecedência de 03 (três) dias úteis antes da data de entrega pretendida, que 
deverá estar especificada no requerimento. 
 
Caso Vossas Senhorias prefiram indicar um representante legal para voto por procuração,  e em 
sendo devidamente justificado, os documentos que confirmam a representação também deverão 
ser entregues na sede da Companhia até às 17h do dia anterior a realização da assembleia.  
 
Os originais ou fotocópias autenticadas dos documentos acima citados deverão ser entregues na 
sede da Companhia até o início da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada para 
às 10:00 horas do dia 10 de abril de 2017.  
 
Para facilitar sua participação, a Companhia receberá fotocópia simples dos documentos acima 
referidos, via fax, e-mail ou correspondência, até o início da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, ou seja, até às 10:00 horas do dia 10 de abril de 2017. 
 
FAX: +55 21 3235-9824 
E-mail: ri@neoenergia.com. 
Endereço: Avenida João de Barros 111, Sala 701, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.050-902 

 
O impedimento de participação em assembleia do representante de Acionista que tenha deixado 
de adotar o procedimento de entrega antecipada do instrumento de mandato, conforme 
estabelecido pela Companhia, configura infração à legislação. 
 
Antes de abrir a assembleia, os Acionistas assinarão o "Livro de Presença", indicando o seu 
nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que 
forem titulares. 
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O Acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 
um ano, que seja Acionista, administrador da companhia, advogado ou instituição financeira, 
cabendo, ainda, ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos. 
 
As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas 
por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. 
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8 - Ata 
 
A ata da Assembleia Geral será lavrada e assinada pelos membros da mesa e pelos Acionistas 
presentes referentes aos trabalhos e deliberações da assembleia. Para validade da ata é 
suficiente a assinatura de Acionistas necessários para constituir a maioria necessária para as 
deliberações tomadas. Poderão ser tiradas certidões ou cópias autênticas das atas para os fins 
legais. 
 
A ata poderá ser lavrada apenas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e 
protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, sendo encaminhada à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, logo após o final da 
assembleia. 
 
A ata deverá ser registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE devendo, 
após seu registro, ser publicada no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco, bem como encaminhada, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do 
Sistema IPE, em até 7 (sete) dias de sua realização, com a indicação de datas e jornais de sua 
publicação. 
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9 - Edital de Convocação 
 
Publicado Diário Oficial do Estado de Pernambuco nos dias 11, 14 e 15/03/2017 e no Jornal Valor 
Econômico nos dias 13, 14 e 15/03/2017, e encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e à Bolsa de Valores de São Paulo, através do Sistema IPE, no dia 10/03/2017. 
 

 
CNPJ N.º 10.835.932/0001-08 NIRE N.º 26.300.032.929 
COMPANHIA ABERTA  RG.CVM 1.436-2 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE 
 
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede da Companhia situada na 
Avenida João de Barros, 111 - 9º andar, Boa Vista, Recife/PE, às 10 horas do dia 10 de abril de 
2017 a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
 
Assembleia Geral Ordinária: 
 
a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2016, acompanhados do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho 
Fiscal;  
b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 e distribuição de 
dividendos;  
c) Aprovação do Orçamento de Capital; e 
d) Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição 
dos seus membros titulares e respectivos suplentes. 
 
Assembleia Geral Extraordinária: 
 
a) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e dos membros do 
Conselho Fiscal;  
b) Rerratificação da eleição de Membro Titular do Conselho de Administração; 
c) Eleição de Membro Suplente do Conselho de Administração; 
d) Aprovação da Reclassificação entre Reservas de Lucros; 
e) Alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; e 
f) Consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração proposta no item e. 
 
Poderão participar da Assembleia Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus nomes nos 
livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam os requisitos 
legais. Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 
da Lei nº 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados os 
documentos que comprovem a sua representação legal. A representação por procuração deverá 
obedecer rigorosamente às determinações do parágrafo 1º do aludido art. 126. 
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Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 
481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na 
BM&FBovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e através do sistema eletrônico na 
página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), 
todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na referida Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária. 
 

Recife, 11 de março de 2017. 
 

Marcus Moreira de Almeida 
Presidente do Conselho de Administração 
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10 - Proposta da Administração  
 
Apresenta-se a seguir, os esclarecimentos prestados pela administração da Companhia para cada 
item a ser deliberado pelos Acionistas nesta Assembleia Geral Ordinária - AGO:  
 
1) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e 
votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2016, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do 
Parecer do Conselho Fiscal. 
 
As contas dos administradores são apresentadas por meio do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras elaboradas pela Diretoria da Companhia. 
 
O Relatório da Administração contém informações sobre o cenário macroeconômico e o 
desempenho financeiro e das operações da Companhia, com comentários sobre as principais 
contas da Demonstração do Resultado do Exercício, assim como informações relacionadas aos 
colaboradores, responsabilidade social, mercado de energia, governança corporativa, dentre 
outras. 
 
Já as Demonstrações Financeiras expressam a situação econômico-financeira da Companhia e 
as mutações patrimoniais ocorridas no exercício social. Através da análise das Demonstrações 
Financeiras é possível avaliar a situação patrimonial, os índices de liquidez, o nível de 
lucratividade e o grau de endividamento da Companhia. 
 
As Demonstrações Financeiras são compostas de sete documentos: 
 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração do Resultado; 

 Demonstração do Resultado Abrangente; 

 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido; 

 Demonstração do Fluxo de Caixa;  

 Demonstração do Valor Adicionado; e 

 Notas explicativas. 
 
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria 
Executiva, submetidas à aprovação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do 
Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de ser submetidas aos Acionistas. 
 
Além disso, as Demonstrações Financeiras da Companhia foram auditadas e obtiveram parecer 
favorável dos auditores independentes da Companhia – Ernst & Young Auditores Independentes 
S/S. 
 
As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do 
Estado de Pernambuco, no dia 23 de fevereiro de 2017, de acordo com a legislação aplicável, e 
encontram-se disponíveis na sede da Companhia, na Bolsa de Valores de São Paulo, bem como 
no website da CELPE (www.celpe.com.br). 
 
Importante mencionar que as demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela 
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Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que 
estão em conformidade com as normas internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - IASB. 
 
Dessa forma, a administração da Companhia recomenda aos seus Acionistas que examinem 
detidamente os documentos colocados à disposição, a fim de deliberarem acerca das 
Demonstrações Financeiras da Companhia e, caso concordem, aprovem as referidas contas. 
 
2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 e a distribuição 
de dividendos  
 
A destinação do lucro líquido consiste em determinar as parcelas do lucro líquido que serão 
apropriadas às reservas de lucros, legais e estatutárias, e as que serão distribuídas como 
dividendos. 
 
A administração da Companhia propõe a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 
31/12/2016 no valor de 33.317,45 (trinta e três mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco 
centavos) da seguinte forma: 
 

 
 
Os comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia constam do 
Anexo III e IV (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481) do referido Manual.  
 

3) Orçamento de Capital 
 
A Lei n o 6.404/76, alterada pela Lei n o 10.303/2001 determina em seu artigo 196 que “a 
assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do 
lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. 
Parágrafo 1o – O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da 
retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de 
capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até cinco exercícios, salvo no caso de 
execução, por prazo maior, de projeto de investimento. Parágrafo 2o – O orçamento poderá ser 
aprovado na assembleia geral que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado, anualmente, 
quando tiver duração superior a um exercício social.”  
 

ORÇAMENTO DE CAPITAL 2017 

APLICAÇÕES DE RECURSOS   

Distribuição de Alta Tensão (Renovação / Expansão)     142.708.199,35  

 Linhas        35.109.234,84  

 Subestações / Automação      107.598.964,51  

 Distribuição em Média Tensão      415.393.489,05  

 Renovação / Expansão de Rede      183.393.029,05  

Descrição 2016 %

Lucro Líquido do Exercício 33.317,45   100,00%

Dividendos Mínimos Obrigatórios 8.329,36     25,00%

Reserva de Retenção de Lucros 24.988,09 75,00%
Obs.: Não foi constituída Reserva Legal para o exercício de 2016 haja vista o 

atingimento de seu limite legal.
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 Novas Ligações      232.000.460,00  

 Instalações Gerais          6.500.000,00  

 Projetos Especiais      146.572.958,91  

 TOTAL      711.174.647,31  

  

FONTES DE RECURSOS    

Retenção de Lucros               24.988,09  

 Geração de caixa e recursos de terceiros      711.149.659,22  

 TOTAL      711.174.647,31  

 
4) Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva 
eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes  
 
Conforme previsto no Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal funcionará 
nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido dos Acionistas, tendo como principais 
atribuições fiscalizar os atos dos administradores, examinar e opinar sobre as Demonstrações 
Financeiras e reportar suas conclusões aos Acionistas da Companhia. 
 
O Conselho Fiscal será composto por até 05 (cinco) membros efetivos e igual número de 
suplentes. Os membros do Conselho Fiscal, conforme previsto no Parágrafo 6º, Artigo 161, da Lei 
nº 6.404/76,  exercerão seus cargos até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após 
a sua eleição, e poderão ser reeleitos. 
 
De acordo com a Lei nº 6.404/76, somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas 
naturais, residente no País, diplomados em curso de nível universitário, ou que tenham exercido, 
por no mínimo 03 (três) anos, o cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. Os 
membros do Conselho Fiscal eleitos firmarão o respectivo termo de posse e deverão firmar 
declaração de que não estão incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de 
exercer a atividade mercantil. 
 
Em cumprimento as instruções acima descritas, propomos a eleição de 04 (quatro) membros 
titulares e seus respectivos suplentes, cuja indicação segue abaixo: 
 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 

Manoel Gimenes Ruy José de Mesquita Filho 

Tiago Donatti Furigo  Rita de Cássia Michelan  

Alexandre José Nini Wagner dos Reis 

A definir A definir 

 
Conforme previsto no Artigo 10 da Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 2009, as 
informações referentes aos conselheiros indicados constam do Anexo I deste Manual. 
 

 
Apresentam-se, a seguir, os esclarecimentos prestados pela administração da Companhia para o 
item a ser deliberado pelos Acionistas nesta Assembleia Geral Extraordinária – AGE: 
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1) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho 
Fiscal  
 
Conforme disposto no parágrafo 6º do Artigo 18 do Estatuto Social da CELPE, a remuneração dos 
membros do Conselho de Administração será fixada pela Assembleia Geral.  
 
Para o exercício de 2017 propõe-se uma remuneração global anual de R$ 6.138.960,00 (seis 
milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais), considerando a expectativa 
de desembolso no exercício. 
 
Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 26 de abril de 2016 aprovou o montante de até 
R$ 4.391.862,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e dois 
reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2016. Observado 
também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2016 foi de R$ 6.503.862,91 (seis 
milhões, quinhentos e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e um 
centavos), dos quais o valor relativo a indenizações por rescisões contratuais representa R$ 
2.320.638,52 (dois milhões, trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta 
e dois centavos), que, pela natureza indenizatória, em razão de rescisões antecipadas e não 
previstas, não foram computados no montante da remuneração global anual aprovada pela AGE. 
 
O Conselho Fiscal tem sua remuneração estabelecida conforme Parágrafo 3º do Artigo 162, da 
Lei 6.404/76. 
 
As informações previstas no Artigo 12, Inciso II, da Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 
2009, constam do Anexo II deste Manual. 
 
2) Rerratificação da eleição de Membro Titular do Conselho de Administração   
 
Em virtude da renúncia do Sr. Fernando Arronte Villegas, o Conselho de Administração da 
Companhia, com base no artigo 150 da Lei 6.404/76 nomeou, em 15 de fevereiro de 2017, o Sr. 
José Eduardo Pinheiro Santos Tanure como membro titular do Conselho de Administração para 
exercício do mandato remanescente, ou seja até a Assembleia Geral que irá aprovar as contas do 
exercício de 2017, nomeação que é nesta oportunidade submetida para ratificação da Assembleia 
Geral. 
 
O currículo do Sr. José Eduardo Pinheiro Santos Tanure e demais informações previstas no Artigo 
10, da Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 2009, constam do Anexo I deste Manual.  
 
3) Eleição de Membro Suplente do Conselho de Administração 
 
Em virtude da renúncia do Sr. Fernando Santos do Nascimento, foi indicado o Sr. Márcio Hamilton 
Ferreira como membro suplente do Conselho de Administração para exercício do mandato 
remanescente, ou seja até a Assembleia Geral que irá aprovar as contas do exercício de 2017. 
 
O currículo do Sr. Márcio Hamilton Ferreira e demais informações previstas no Artigo 10, da 
Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 2009, constam do Anexo I deste Manual.  
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4) Aprovação da reclassificação entre reservas de lucros  
 

As reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da 
companhia, conforme previsto no § 4º do art. 182 da Lei nº 6.404/76. 

A Administração da Companhia propõe, “ad referendum” à Assembleia dos Acionistas, a 
reclassificação das reservas de lucros classificadas como reservas de lucros a realizar e outras 
reservas, para a conta de reserva de retenção de lucros, todas classificadas contabilmente no 
Balanço Patrimonial - Patrimonio Líquido. 

A movimentação proposta representa um ajuste contábil dentro do Patrimonio Líquido, sem alterar 
o valor total das reservas de lucros. 

 

 
5) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 
 
Tendo em vista o disposto no Artigo 199 da Lei das Sociedades Anônimas, propõe-se a alteração 
do artigo 5º do seu Estatuto Social para refletir o o aumento no capital subscrito da Companhia em 
R$73.003.933,95 (setenta e três milhões, três mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e 
cinco centavos), mediante a capitalização da reserva de incentivo fiscal, passando o capital 
integralizado de R$ 590.173.759,39 (quinhentos e noventa milhões, cento e setenta e três mil, 
setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) para R$ 663.177.693,34 (seiscentos 
e sessenta e três milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e 
quatro centavos), conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2017. 
 
Caso aprovada, para contemplar a referida alteração o artigo 5º do Estatuto Social, passará a 
vigorar com a seguinte redação:  
 
Art. 5º - O capital social autorizado é de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) e o 
capital integralizado é de R$ 663.177.693,34 (seiscentos e sessenta e três milhões, cento e 
setenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), representado por 
74.612.388 ações nominativas, divididas em 66.302.693 ações ordinárias, 7.567.254 ações 
preferenciais Classe A e 742.441 ações preferenciais Classe B, todas sem valor nominal.  
 
Informações adicionais sobre as alterações estatutárias propostas encontram-se disponíveis no 
documento anexo a presente proposta, em respeito a Instrução CVM 481/2009. 
 
5) Consolidação do Estatuto Social da Companhia 
 

Reserva de Lucros a Realizar           14.214.445,76            (14.214.445,76)                           -   

Reserva de Retenção de Lucros                            -               14.875.030,85          14.875.030,85 

Outras Reservas de Lucros                660.585,09                (660.585,09)                           -   

TOTAL           14.875.030,85                             -           14.875.030,85 

Saldos em 

31/12/2016
Reclassificação

Saldos após 

reclassificação
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Propõe a consolidação do Estatuto Social caso as referidas alterações sejam aprovadas, 
conforme Anexo V. 
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11 – Modelo de Procuração 
 
[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu procurador o Sr. 
[NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de Identidade nº [ ], 
expedida pelo [ ],  inscrito no CPF/MF sob o nº [ ], residente e domiciliado na cidade de [ ], estado 
de [ ], na Rua [ ], [NÚMERO], para representar a Outorgante, na qualidade de Acionista da 
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 10 de abril 2017, às 10:00h, na 
sede social da Companhia localizada na Avenida João de Barros, nº 111, Boa Vista, Pernambuco, 
PE, podendo examinar, discutir e votar em conformidade com as orientações estabelecidas 
abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:  
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

 

1 . Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações 

Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31/12/2016, acompanhadas dos 

Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; 

 
FAVOR 

 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 

 
 

 
 
 

 

 
 
2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 e distribuição de 
dividendos; 
 

 
FAVOR 

 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 

 
 

 
 
 

 

 
3. Aprovação do Orçamento de Capital; e 
 

 
FAVOR 

 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 

 
 

 
 
 

 

 
4. Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição 
dos seus membros titulares e respectivos suplentes. 
 

 
FAVOR 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

 

1. Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal. 

  
FAVOR 

 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 

 
 

 
 
 

 

 
2. Rerratificação da eleição de Membro Titular do Conselho de Administração;  

 
  

FAVOR 
 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 

 
 

 
 
 

 

 
3. Eleição de Membro suplente do Conselho de Administração;  

 
  

FAVOR 
 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 

 
 

 
 
 

 

 
 

4. Aprovação da reclassificação entre reservas de lucros 
 

 
FAVOR 

 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 

 
 

 
 
 

 

 
5. Alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; 
 

 
FAVOR 

 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 
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6. Consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração proposta no item 5. 
 

 
FAVOR 

 

 
CONTRA 

 
ABSTER-SE 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Companhia Energética de Pernambuco   
Avenida João de Barros, 111 – Boa Vista - Pernambuco/PE 
www.celpe.com.br 
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ANEXO I DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 

DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO. 

CANDIDATOS PARA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO 

FISCAL DA COMPANHIA 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Nome Márcio Hamilton Ferreira 

Data de Nascimento 25.01.1972 

Profissão Administrador de Empresas 

CPF 457.923.641-68 

Órgão da Administração Membro suplente do Conselho de Administração 

Data da Eleição AGOE 10.04.2017 Data da Posse 10.04.2017 

Prazo do Mandato Até AGO 2018 
Eleito pelo 

Controlador? 
Sim 

Nº de Mandatos 3 

Percentual de 

Participação em 

Reuniões 

- 

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Nome da Empresa: 
PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil 

Cargo: Diretor de Investimentos  

Funções Inerentes ao 
Cargo: 

Atribuições da Diretoria estabelecidas na lei e no Estatuto da 
Sociedade. 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades  
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 

Empresa fechada de Previdência Privada. 
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mobiliários do emissor: 

Nome da Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Cargo: 

1. Diretor de Crédito – de jan/2012 a maio/2014 

2. Diretor de Finanças do Banco do Brasil – de ago/2009 a 
jan/2012 

Diretor de Mercado de Capitais e Investimentos do Banco do Brasil 
– de jun/2009 a ago/2009  

Funções Inerentes ao 
Cargo: 

1. gestão do crédito, definição de riscos e limites de crédito para 
todos os segmentos de atuação do BB, atribuição de riscos 
setoriais e limites globais, análise de viabilidade econômico-
financeira de projetos de investimento e proposição de Política 
de Crédito do BB 

2. gestão da tesouraria global do BB, gestão da estrutura de 
capital do banco e suas controladas e estruturação/ 
assessoramento financeiros ao BB e suas controladas. 

estratégias, negócios e produtos de mercado de capitais e 
investimentos e governança do portfólio do BB-Banco de 
Investimentos. 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades  
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

Empresa fechada de Previdência Privada. 

Indicação de todos os 
cargos de administração 
que ocupe ou tenha 
ocupado em companhias 
abertas: 

Exerceu o cargo de Membro do Conselho de Administração das 
seguintes empresas:  
 

 Neoenergia S.A.; 
 Celpe – Companhia Energética de Pernambuco; 
 Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia; 
 Cosern – Companhia Energética do Rio Grande do Norte; 
 Afluente Geração de Energia S.A.; 
 Afluente Transmissão de Energia S.A.; 
 PCH Alto Rio Grande S.A.; 
 Baguari I Geração de Energia S.A.; 
 Bahia PCH I S.A.; 
 Bahia PCH II; 
 Bahia PCH III; 
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 Belo Monte Participações S.A.; 
 Geração CIII S.A.; 
 Geração Céu Azul S.A. 
 Goiás Sul Geração de Energia S.A.; 
 Itapebi Geração de Energia S.A.; 
 NC Energia S.A.; 
 Neoenergia Investimentos S.A.; 
 Neoenergia Serviços S.A.; 
 Potiguar Sul; 
 SE Narandiba S.A.; e  
 Termopernambuco S.A.; 

 

 Conselho Fiscal Cielo S.A. – Presidente do Conselho – desde 
Nov/2009; 

 Conselho de Administração do BB AG – Subsidiária do BB na 
Europa, com sede na Áustria - Membro do Conselho – de 
Jun/2012 a ago/2014 

 Conselho de Administração da BB Securities – ago/2009 a 
jan/2012 

 

Descrição de qualquer dos 
seguintes eventos que 
tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma 
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas: Nenhuma 
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
Nenhuma 

 

Nome José Eduardo Pinheiro Tanure 

Data de Nascimento 11.04.1956 

Profissão Engenheiro Eletricista 

CPF 133.300.985-20 

Órgão da Administração Membro Titular do Conselho de Administração 

Data da Eleição 

Reunião do 

Conselho de 

Administração de 

07.02.2017 

Data da Posse 15.02.2017 

Prazo do Mandato Até AGO 2018 
Eleito pelo 

Controlador? 
Sim 

Nº de Mandatos - 
Percentual de 

Participação em 
- 
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Reuniões 

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Nome da Empresa: Neoenergia S.A. 

Cargo: Diretor de Regulação  

Funções Inerentes ao 
Cargo: 

Atribuições da Diretoria estabelecidas na lei e nos Estatutos das 
Sociedades. 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades  
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

Participação em outras sociedades, na qualidade de sócia 
minoritária ou controladora, intermediação e assessoria de 
negócios, no País ou no exterior, importação de bens e serviços; 
realização de estudos e projetos comerciais, industriais e de 
serviços, bem como sua implantação. 

Indicação de todos os 
cargos de administração 
que ocupe ou tenha 
ocupado em companhias 
abertas: 

Exerce o cargo de Diretor de Regulação nas seguintes empresas:  
 

 Celpe – Companhia Energética de Pernambuco; 
 Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia; 
 Cosern – Companhia Energética do Rio Grande do Norte; 
 Afluente Geração de Energia S.A.; 
 Afluente Transmissão de Energia S.A.; 
 PCH Alto Rio Grande S.A.; 
 Baguari I Geração de Energia S.A.; 
 Bahia PCH I S.A.; 
 Bahia PCH II; 
 Bahia PCH III; 
 Belo Monte Participações S.A.; 
 FE Participações; 
 Força Eólica do Brasil; 
 Força Eólica do Brasil 1; 
 Força Eólica do Brasil 2; 
 Geração CIII S.A.; 

 Geração Céu Azul S.A. 
 Goiás Sul Geração de Energia S.A.; 
 Itapebi Geração de Energia S.A.; 
 NC Energia S.A.; 
 Neoenergia Investimentos S.A.; 
 Neoenergia Operação e Manutenção;  
 Neoenergia Serviços S.A.; 
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 Potiguar Sul; 
 Rio PCH I S.A.; 
 SE Narandiba S.A.; e  
 Termopernambuco S.A.; 

 
Exerce o cargo de Administrador na seguinte empresa:  
 

 Capuava Energy Ltda. 
 
Exerce o cargo de Diretor na seguinte empresa:  
 

 Energyworks do Brasil Ltda. 
 

Exerce o cargo de membro titular do Conselheiro de Administração 
nas Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. 
 
Exerceu os cargos de: 
 

 Superintendente de Regulação da COELBA 
Superintendente Comercial e Mercado da COELBA 

Descrição de qualquer dos 
seguintes eventos que 
tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma 
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas: Nenhuma 
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
Nenhuma 

 
CONSELHO FISCAL 
 

Nome Manoel Gimenes Ruy 

Data de Nascimento 28/07/1951 

Profissão Bancário 

CPF 382.476.828-34 

Órgão da Administração Membro Titular do Conselho Fiscal 

Data da Eleição AGOE 10.04.2017 Data da Posse AGOE 10.04.2017 

Prazo do Mandato Até AGO 2018 
Eleito pelo 

Controlador? 
Sim 

Nº de Mandatos 2 

Percentual de 

 Participação em 

Reuniões 

- 

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 
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Nome da Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Cargo: Diretor 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

 Atribuições da Diretoria estabelecidas na lei e no Estatuto da 

Sociedade. 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades 
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

Sociedade de Economia Mista 

Indicação de todos os 
cargos de administração 
que ocupe ou tenha 
ocupado em companhias 
abertas: 

Exerceu a função de membro do Conselho de Administração  nas 
seguintes empresas: 
 

 La Fonte – Telecom 
 Brasil Saúde 
 Banco Popular do Brasil 
 Brasil Veículos 
 Cobra Computadores Brasileiros 
 PREVI 

 
Exerceu a função de membro do Conselho Fiscal nas seguintes 
empresas: 
 

 Brasil Saúde 

Descrição de qualquer dos 
seguintes eventos que 
tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma 
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas: Nenhuma 
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
Nenhuma 

 

Nome Tiago Donatti Furigo 

Data de Nascimento 12/03/1980 

Profissão Especialista Master de Consolidação e Controle 

CPF 214.909.988-88 
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Órgão da Administração Membro Titular do Conselho Fiscal 

Data da Eleição AGO 10.04.2017 Data da Posse AGO 10.04.2017 

Prazo do Mandato Até AGO 2018 
Eleito pelo 

Controlador? 
Sim 

Nº de Mandatos 1 

Percentual de 

 Participação em 

Reuniões 

- 

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Nome da Empresa: Elektro Holding S.A. 

Cargo: Especialista Master de Consolidação e Controle 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

 Elaboração de Demonstrações Financeiras; 

 Análise de assuntos contábeis em IFRS e BRGAAP; 

 Projeções Financeiras e elaboração de cenários; 

 Análise de comparativas de resultados (budget x real); 

 Análise de covenants; 

 Gestão do conhecimento e realização de Treinamento em 

contabilidade para a equipe; 

 Elaboração e revisão de orçamentos e planos de negócio. 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades 
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

A Elektro Holding S.A. é a subholding de negócios do Grupo 
Iberdrola com domicílio social no Brasil, que controla a distribuidora 
Elektro Redes S.A., a Elektro Comercializadora de Energia e a 
Elektro Renováveis do Brasil S.A. 
 
A Elektro é a oitava maior distribuidora de energia elétrica do País 
e a terceira do Estado de São Paulo, com 12,3% de participação no 
mercado, segundo dados da Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). A concessionária 
distribui energia elétrica para uma população de mais de 6,0 
milhões de pessoas, em 223 municípios paulistas e em 5 cidades 
sul-mato-grossenses. 
 
A Elektro Renováveis do Brasil é controladora da Enerbrasil, 
proprietária do Parque Eólico de Rio do Fogo, de 49,3 MW, em 
operação desde 2006 em Rio do Fogo – RN. Também possui 50% 
de participação na Joint Venture Força Eólica do Brasil, junto à 
Neoenergia (que detém os outros 50%), para o desenvolvimento de 
parques eólicos no país. A Força Eólica do Brasil já construiu 10 
parques eólicos no nordeste do Brasil que somam 288 MW e está 
iniciando a construção de mais 6 parques nos estados do Rio 
Grande do Norte e Paraíba, totalizando assim 462 MW. 

Nome da Empresa: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
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Cargo: Gerente Sênior de Auditoria 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

 Auditoria de demonstrações financeiras em IFRS, USGAAP e 

BRGAAP, bem como adequação à Lei 11.638/07 – “Nova Lei das 

S/A´s” e CPC´s emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis. 

 Elaboração de demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas de acordo com normas da CVM (Comissão de 

Valores Mobiliários). 

 Auditoria de controles internos: administração de estoques, ativo 

imobilizado, receitas, tesouraria, gastos, folha de pagamento e 

financial closing report. 

 Identificação de riscos de fraude e soluções para a redução de tais 

riscos de acordo com as normas internacionais e americanas de 

auditoria; 

 Gerenciamento, coordenação e direcionamento de equipes de 

auditoria, respondendo diretamente aos sócios destes trabalhos. 

 Negociação e apresentação de propostas de trabalhos de auditoria 

com clientes, programação interna de equipes envolvidas, revisão 

de processos e administração financeira dos trabalhos de auditoria. 

 Gerenciamento de pessoas focando no desenvolvimento 

profissional de acordo com o plano de carreira definido pela 

Deloitte, apontando oportunidades de crescimento e melhorias. 

 Responsável pelo trabalho de auditoria em empresas 

multinacionais e nacionais (algumas mencionadas abaixo), 

coordenando seniores e assistentes de auditoria respondendo 

diretamente ao sócio encarregado do engagement. 

 Responsável pelos trabalhos de SOX na AmBev, Flextronics, 

Phelps Dodge, Covidien e Ferro Enamel, coordenando os seniores 

e assistentes de auditoria, respondendo diretamente ao sócio 

encarregado do engagement. 

 Experiência internacional: auditoria das demonstrações financeiras 

de uma subsidiária do grupo Agroceres na Argentina em Buenos 

Aires, tratando diretamente com o Presidente, Controller 

Corporativo, Contador, Gerente Financeiro e Administrativo. 

 Treinamento para seniores e assistentes de auditoria sobre 

aspectos contábeis e de auditoria. 

 Principais clientes atendidos: Hyundai Motor Brasil, AmBev, 

Magazine Luiza, Flextronics, Agroceres, Phelps Dodge, Tenneco 

Automotive, PPG Tintas, Renner Sayerlack, Grupo Nova América e 

Cosan. 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades 

Empresa multinacional de auditoria e consultoria, reconhecida 

como uma das “Big Four”. Faturamento global anual de 

aproximadamente US$36 bilhões e possui aproximadamente 200 
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ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

mil profissionais. 

Nome da Empresa: DHL Brasil Supply Chain 

Cargo: Gerente financeiro de Business Controlling 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

 Elaboração de BCA (Business Case Approval) para avaliação 

financeira sobre o desenvolvimento de projetos com clientes atuais 

e potenciais. 

 Desenvolvimento de “pricings” para novos projetos, tendo como 

resultado final a elaboração de um P&L e análise da margem de 

rentabilidade, com foco em indicativos como EBIT, EAC, IRR e 

Roce. 

 Revisão de contratos internamente e com os clientes sob a ótica 

financeira e sobre aspectos gerais. 

 Consolidação e revisão do Budget anual do P&L preparado pelos 

gerentes de operações. 

 Revisão mensal do Forecast do P&L das operações. 

 Identificação de riscos e oportunidades (“R&Os”) em relação ao 

P&L, bem como desenvolver e implementar planos de ação para 

direcionar os R&Os. 

 Análise e explicação das variações do P&L das operações em 

relação ao Forecast e Budget. 

 Revisão mensal das conciliações contábeis das contas de 

resultado e de balanço. 

 Desenvolver e implementar controles internos e replicar em todas 

as operações do setor. 

 Identificar e dar suporte às operações sobre problemas de 

inadimplência com os clientes. 

 Gerenciar as atividades de venda com os clientes bem como 

assegurar que as condições contratuais estão sendo cumpridas. 

 Dar suporte a todas as áreas da empresa com relação aos 

assuntos financeiros e contábeis. 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades  
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 

Maior grupo de transportes e logística do mundo, com mais de 285 
mil funcionários e faturamento anual de aproximadamente US$80 
bilhões. 
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econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

Indicação de todos os 
cargos de administração 
que ocupe ou tenha 
ocupado em companhias 
abertas: 

 

Descrição de qualquer dos 
seguintes eventos que 
tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma 
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas: Nenhuma 
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
Nenhuma 

 

Nome Alexandre José Nini 

Data de Nascimento 22.05.1969 

Profissão Bancário 

CPF 113.953.789-90 

Órgão da Administração Membro Titular do Conselho Fiscal 

Data da Eleição AGO 10.04.2017 Data da Posse AGO 10.04.2017 

Prazo do Mandato Até AGO 2018 
Eleito pelo 

Controlador? 
Sim 

Nº de Mandatos 1 

Percentual de 

 Participação em 

Reuniões 

- 

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Nome da Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Cargo: 
Gerente Executivo da Diretoria Corporate Bank desde jul/14, 
responsável pelo atendimento a clientes Médias e Grandes 
Empresas, Rede Externa, bem como Unidades de Apoio. 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

 Responder pela resultado da Diretoria; viabilização de condições 

para que sejam cumpridos os objetivos; gestão de pessoas,  

recursos , informações e processos observando e divulgando os 
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direcionadores institucionais; gestão de informações estratégicas, 

confidenciais ou revestidas de sigilo empresarial sob sua 

responsabilidade; representação do Banco ou da Unidade; 

representação e defesa dos interesses da Empresa; planejamento, 

coordenação e controle da Gerência sob sua gestão; adoção de 

demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos 

definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Banco, 

nos assuntos relacionados à sua área de atuação.    

Cargo: 

 Gerente Geral de Agências Large Corporate de jun/11 a jul/14, 

responsáveis pelo atendimento a Grandes Grupos Empresariais, 

com faturamento superior a R$ 2 bilhões/ano. 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

 Resultado da Unidade de Negócios sob sua gestão;  viabilização 

de condições para que sejam cumpridos os objetivos definidos para 

a Unidade de Negócios sob sua gestão; gestão de pessoas, de 

recursos, de processos e das informações observando 

direcionadores institucionais;. divulgação dos direcionadores 

organizacionais para a Unidade de Negócios sob sua gestão;  

informações disponibilizadas pela Unidade de Negócios sob sua 

gestão;  gestão de informações estratégicas, confidenciais ou 

revestidas de sigilo empresarial sob sua responsabilidade, em 

função da possibilidade de causarem prejuízos para o Banco, ou 

de provocarem impactos econômicos e financeiros para os clientes 

e acionistas da Empresa;  representação do Banco ou da Unidade, 

sobretudo para tratar de assuntos relevantes ou confidenciais, 

relacionados à sua área de atuação; representação e defesa dos 

interesses da empresa, na condição de preposto, em demandas 

judiciais ou extrajudiciais, sobretudo na esfera trabalhista;  

planejamento, coordenação e controle da Unidade de Negócios 

sob sua gestão; tomada de providências necessárias para que as 

informações estratégicas, confidenciais ou revestidas de sigilo 

empresarial que lhe são confiadas e a que têm acesso em razão da 

função de confiança exercida sejam resguardadas, inclusive dos 

funcionários não exercentes dessas funções a quem não tenham 

sido confiadas pelo Banco, como também não sejam usadas por 

terceiros; e  adoção de demais ações necessárias para o 

cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para 

resguardar interesses do Banco 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades 
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 

Instituição Financeira de Economia Mista. 
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econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

Indicação de todos os 
cargos de administração 
que ocupe ou tenha 
ocupado em companhias 
abertas: 

 Gerente Geral em Agências Empresarial, Corporate e Large 
Corporate 

 Gerente Executivo na Diretoria Corporate Bank. 

Descrição de qualquer dos 
seguintes eventos que 
tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma 
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas: Nenhuma 
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
Nenhuma 

 

Nome José de Mesquita Filho 

Data de Nascimento 27.08.1958 

Profissão Bancário e Economiário 

CPF 038.060.668-25 

Órgão da Administração Membro Suplente do Conselho Fiscal 

Data da Eleição AGO 10.04.2017 Data da Posse AGO 10.04.2017 

Prazo do Mandato Até AGOE 2018 Eleito pelo Controlador? Sim 

Nº de Mandatos 2 

Percentual de 

Participação em 

Reuniões 

- 

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Nome da Empresa: Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. 

Cargo: Diretor Comercial e Backoffice 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

 Atribuições da Diretoria estabelecidas na lei e no Estatuto da 
Sociedade. 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades 
ou organizações que 

Sociedade de Economia Mista 
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integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

Indicação de todos os 
cargos de administração 
que ocupe ou tenha 
ocupado em companhias 
abertas: 

Exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração nas 
seguintes empresas: 
 

 Ativos S.A. 
 Beta Securitizadora S.A. 
 Banif Gestão de Ativos (Brasil) S.A. 
 Sebrae – Paraná 
 Associação Nacional de Bancos de Investimento (ANBID) 

Descrição de qualquer dos 
seguintes eventos que 
tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma 
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas: Nenhuma 
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
Nenhuma 

 

Nome Rita de Cassia Michelan 

Data de Nascimento 17.10.1977 

Profissão Contadora 

CPF 248.107.918-31 

Órgão da Administração Membro Suplente do Conselho Fiscal 

Data da Eleição AGO 10.04.2017 Data da Posse AGO 10.04.2017 

Prazo do Mandato Até AGOE 2018 Eleito pelo Controlador? Sim 

Nº de Mandatos 1 

Percentual de 

Participação em 

Reuniões 

- 

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Nome da Empresa: Elektro Holding 

Cargo: Especialista em Consolidação 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

Dentre as principais atividades destacam-se: 
 Elaboração das Demonstrações Financeiras Consolidadas tanto 

para atendimento as normas brasileiras de contabilidade como no 
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padrão solicitado pelo acionista (Iberdrola / Espanha) 
 Elaboração de relatórios gerenciais para subsidiar as diretoria da 

empresa na tomada de decisões; 
 Análise de temas mais complexos de consolidação como impactos 

nas demonstrações financeiras devido a alterações societárias; 
 Análise de covenants das empresas do grupo; 
 Gestão do conhecimento e realização de Treinamento em 

consolidação para a equipe; 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades 
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

A Elektro Holding S.A. é a subholding de negócios do Grupo 
Iberdrola com domicílio social no Brasil, que controla a distribuidora 
Elektro Redes S.A., a Elektro Comercializadora de Energia e a 
Elektro Renováveis do Brasil S.A. 
A Elektro Renováveis do Brasil é controladora da Enerbrasil, 
proprietária do Parque Eólico de Rio do Fogo, de 49,3 MW, em 
operação desde 2006 em Rio do Fogo – RN. Também possui 50% 
de participação na Joint Venture Força Eólica do Brasil, junto à 
Neoenergia (que detém os outros 50%), para o desenvolvimento de 
parques eólicos no país. A Força Eólica do Brasil já construiu 10 
parques eólicos no nordeste do Brasil que somam 288 MW e está 
iniciando a construção de mais 6 parques nos estados do Rio 
Grande do Norte e Paraíba, totalizando assim 462 MW. 

Nome da Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços 

Cargo: Especialista Contábil 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

Na Elektro tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas 
como, por exemplo: USGAAP, Planejamento Estratégico, 
Planejamento Financeiro, Riscos e Controles Internos, 
Contabilidade e Consolidação. 
 
Em 2011 participei do Projeto de Implantação do IFRS, cujos 
objetivos principais eram identificar todos os impactos nas 
Demonstrações Financeiras com a adoção das normas. 
Dentre as principais atividades destacam-se: 

 Projeções Financeiras e elaboração de cenários; 
 Análise de comparativas de resultados; 
 Análise de covenants; 
 Gestão do conhecimento e realização de Treinamento em 

contabilidade para a equipe; 
 

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades  
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 
(ii) de sócios com 

A Elektro é a oitava maior distribuidora de energia elétrica do País 
e a terceira do Estado de São Paulo, com 12,3% de participação no 
mercado, segundo dados da Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). A concessionária 
distribui energia elétrica para uma população de mais de 6,0 
milhões de pessoas, em 223 municípios paulistas e em 5 cidades 
sul-mato-grossenses. 
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participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

Indicação de todos os 
cargos de administração 
que ocupe ou tenha 
ocupado em companhias 
abertas: 

 
 

Descrição de qualquer dos 
seguintes eventos que 
tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma 
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas: Nenhuma 
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
Nenhuma 

 

Nome Wagner dos Reis 

Data de Nascimento 16/03/1981 

Profissão Bancário  

CPF 029.753.289-20 

Órgão da Administração Membro Suplente do Conselho Fiscal 

Data da Eleição AGO 10.04.2017 Data da Posse AGO 10.04.2017 

Prazo do Mandato Até AGOE 2018 Eleito pelo Controlador? Sim 

Nº de Mandatos 1 

Percentual de 

Participação em 

Reuniões 

- 

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Nome da Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Cargo: Gerente de Divisão – Goverenança em Empresas 

Funções Inerentes ao 
Cargo:  

  

Atividade Principal da 
Empresa na qual tais 
experiências ocorreram, 
destacando as sociedades 
ou organizações que 
integram: (i) o grupo 
econômico do emissor, ou 

Sociedade de Economia Mista 
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(ii) de sócios com 
participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 
5% de uma mesma classe 
ou espécie de valores 
mobiliários do emissor: 

Indicação de todos os 
cargos de administração 
que ocupe ou tenha 
ocupado em companhias 
abertas: 

Exerce o cargo de membro do Comitê Financeiro, de Auditoria e de 
Remuneração na Neoenergia S.A. 

Descrição de qualquer dos 
seguintes eventos que 
tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma 
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas: Nenhuma 
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
Nenhuma 
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ANEXO II DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE 

PERNAMBUCO 

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

 
13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 
 
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do 
conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes 
aspectos: 
 
a. objetivos da política ou prática de remuneração  
 
A Política de Remuneração tem o objetivo de estar alinhada à estratégia do negócio, além de remunerar, reconhecer de forma justa, 
equilibrada e competitiva seus administradores, estimulando-os na busca de soluções visando à satisfação dos clientes, expansão sustentável 
dos negócios e retorno aos seus acionistas. 
 
b. composição da remuneração, indicando: 
 
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 
 
Os elementos da remuneração, para os administradores com função de diretores, são compostos por Pró-Labore / Honorários, Remuneração 
Variável e Benefícios (PGBL, Seguro de Vida, Plano de Saúde e Odontológico). 
  
A Remuneração Variável ocorre em forma de Incentivo de Curto Prazo e Incentivo de Longo Prazo. O Incentivo de Curto Prazo (ICP) tem seu 
valor resultante do alcance de metas anuais estabelecidas para a diretoria. O Incentivo de Longo Prazo (ILP) é um programa que alinha os 
objetivos de longo prazo da Organização com as metas dos diretores de forma sustentável, reconhecendo o desempenho do executivo 
juntamente com a performance da Empresa, num período de 36 meses. 
 
De forma extraordinária, os diretores podem ser remunerados por meio de programas de reconhecimento de desempenho ou de programas 
para retenção dos mesmos. 
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Para os conselheiros fiscais e administrativos temos apenas Honorários na composição da remuneração. 
 
Estes elementos de remuneração têm como objetivo retenção e retribuição pelos serviços prestados, levando em consideração a 
responsabilidade do cargo, o tempo dedicado às suas funções, competência e reputação profissional, resultados alcançados e o valor dos 
serviços no mercado. 
 
ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total 
 

Ano Cargo Pró-labore / Honorários Remuneração Variável Benefícios Outros 

2014 Diretores 34,9% 63,1% 2,0% 0,0% 

2014 Diretor Presidente 49,6% 45,0% 5,4% 0,0% 

2014 Conselho de Administração 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2014 Conselho Fiscal 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 Diretores 53,5% 44,9% 1,6% 0,0% 

2015 Diretor Presidente 50,8% 40,9% 8,3% 0,0% 

2015 Conselho de Administração 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 Conselho Fiscal 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2016 Diretores 82,5% 15,7% 1,8% 0,0% 

2016 Diretor Presidente 57,0% 34,4% 8,7% 0,0% 

2016 Conselho de Administração 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2016 Conselho Fiscal 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
 
Na estrutura organizacional, há um comitê específico para tratar das questões de remuneração dos administradores, – Comitê de 
Remuneração – com caráter permanente e a finalidade de propor ao Conselho de Administração as políticas, diretrizes e metodologia de 
remuneração dos administradores da Organização, tendo como base as metas de desempenho estabelecidas pelo Conselho, às referências 
de mercado e índices de inflação. O Conselho de Administração avalia as recomendações deste Comitê e define a composição da 
remuneração dos administradores. Importante ressaltar que, conforme disposto no Estatuto Social, nas assembléias gerais ordinárias de 
acionistas são estabelecidas as remunerações para os administradores da empresa para o ano em curso e, na reunião do Conselho de 
Administração subsequente, esta remuneração é distribuída pelos órgãos da administração. 
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Os elementos de remuneração são reajustados da seguinte forma: 
 
- Pró-Labore / Honorários: têm reajuste vinculado à variação de IGPM ou em função de pesquisas sobre práticas de mercado levando em 
consideração a Estratégia do Negócio. Exceções serão aprovadas pelo Conselho de Administração. 
- Remuneração Variável: Incentivo de Curto Prazo (ICP) e Incentivo de Longo Prazo (ILP) têm reajuste vinculado à variação do Pró-Labore. A 
alteração das premissas de cada Programa está vinculada à aprovação do Conselho de Administração, levando em consideração práticas de 
Mercado e Estratégia no Negócio. 
- Benefícios: PGBL e Seguro de Vida têm reajuste vinculado à variação do Pró-Labore; Plano de Saúde e Odontológico têm seu reajuste 
vinculado à variação de custos médicos e odontológicos e índices de sinistralidade. 
 
iv. razões que justificam a composição da remuneração 
 
A remuneração da Companhia é baseada nas práticas de mercado e possuem harmonização com os objetivos da Companhia. 
 
v. a existência  de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 
 
Não existem membros não remunerados na Diretoria Estatutária, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, conforme tabela 13.2.  
 
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração 
 
O único elemento da remuneração que possui correlação com indicadores de desempenho é a Remuneração Variável, que é influenciada pela 
composição de vários indicadores auferidos em cada exercício social. Entre os principais indicadores estão: Lucro Líquido, EBITDA, Otimizar 
Índice de Endividamento, Reduzir Despesas Operacionais e Otimizar Plano de Investimento. 
 
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 
 
O elemento de remuneração, Remuneração Variável, é estruturado para refletir a evolução dos indicadores de desempenho por meio do 
modelo de objetivos e metas descritas em um mapa de indicadores, alinhadas a estratégia da empresa. 
 
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo 
 
O Grupo Neoenergia possui política de incentivo de curto e longo prazos. 
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Os Incentivos de Curto Prazo se baseiam no cumprimento de metas anuais sendo divididas em corporativas e individuais, além de critérios 
econômico / financeiros e operacionais do negócio.  
Os Incentivos de Longo Prazo se baseiam no cumprimento de metas corporativas trienais que visam a criação de valor e geração de riqueza 
para o negócio de forma sustentável. 
As metas são alinhadas e ponderadas de acordo com o planejamento estratégico que resultará no retorno aos acionistas. 
A política de Remuneração Variável possui ainda gatilho, ou seja, o mínimo de atingimento para se tornar elegível ao programa de 
Remuneração Variável, no qual ultrapassado, as remunerações poderão ser pagas de acordo com a pontuação atingida. 
 
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos  
 
Os custos dos Administradores são suportados, parcialmente, pelas pela controladora da Companhia e outras companhias sob controle 
comum através de sistema de rateio, conforme tabela abaixo: 
 

Empresa 2017* 2016 2015 2014 

COELBA 4.691.800 5.952.342 5.671.069 4.939.314 

CELPE 5.150.199 5.641.923 5.242.681 4.919.078 

COSERN 1.220.547 1.829.915 1.552.025 1.309.503 

NEOENERGIA 0 0 1.552.911 598.550 

Total 11.062.546 13.424.180 14.018.686 11.766.445 

(*) Valores propostos para aprovação em AGE 2017 
 
Obs: Os valores da Diretoria são rateados entre as Empresas, na seguinte forma: 
COELBA: 4 Diretores na proporção de 50% do custo; 
CELPE: 1 Diretor Presidente 100% do custo e 4 Diretores na proporção de 35% do custo; 
COSERN: 4 Diretores na proporção de 15% do custo; 
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O quadro abaixo apresenta a proporção dos elementos por órgão: 
 

Ano Órgão 
Pró-labore / Honorários Remuneração Variável Benefícios Outros 

Total por Órgão 
Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % 

2014 Conselho de Administração 76.133 100% 0 0% 0 0% 0 0% 76.133 

2014 Conselho Fiscal 151.241 100% 0 0% 0 0% 0 0% 151.241 

2014 Diretoria Estatutária 1.813.327 39% 2.745.690 59% 132.687 3% 0 0% 4.691.704 

TOTAL - 2.040.701 41% 2.745.690 56% 132.687 3% 0 0% 4.919.078 

           
2015 Conselho de Administração 61.067 100% 0 0% 0 0% 0 0% 61.067 

2015 Conselho Fiscal 154.244 100% 0 0% 0 0% 0 0% 154.244 

2015 Diretoria Estatutária 2.654.140 53% 2.202.878 44% 170.353 3% 0 0% 5.027.371 

TOTAL - 2.869.450 55% 2.202.878 42% 170.353 3% 0 0% 5.242.681 

           
2016 Conselho de Administração 56.667 100% 0 0% 0 0% 0 0% 56.667 

2016 Conselho Fiscal 183.619 100% 0 0% 0 0% 0 0% 183.619 

2016 Diretoria Estatutária 4.106.525 76% 1.103.040 20% 192.072 4% 0 0% 5.401.637 

TOTAL - 4.346.811 77% 1.103.040 20% 192.072 3% 0 0% 5.641.923 

           
2017* Conselho de Administração 142.159 100% 0 0% 0 0% 0 0% 142.159 

2017* Conselho Fiscal 201.126 100% 0 0% 0 0% 0 0% 201.126 

2017* Diretoria Estatutária 2.775.998 58% 1.824.522 38% 206.394 4% 0 0% 4.806.914 

TOTAL - 3.119.283 61% 1.824.522 35% 206.394 4% 0 0% 5.150.199 

(*) Valores propostos para aprovação em AGE 2017 
 
Obs: A CELPE é responsável pelo pagamento de apenas 1 Diretor Presidente 100% do custo e 4 Diretores na proporção de 35% do custo, os 
demais são remunerados segundo o rateio efetuado através das companhias sob controle comum, conforme tabela 13.1.f. 
 
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a 
alienação do controle societário do emissor 
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A empresa não possui qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do 
controle societário do emissor, portanto, o item não é aplicável. 
13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social 
corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
   
a. órgão - Vide Tabela Abaixo. 
b. número total de membros - Vide Tabela Abaixo. 
c. número de membros remunerados - Vide Tabela Abaixo. 
d. remuneração segregada em: 
i. remuneração fixa anual, segregada em: 
• salário ou pró-labore - Vide tabela abaixo. 
• benefícios diretos e indiretos - Vide tabela abaixo. 
• remuneração por participação em comitês - Não Aplicável. 
• outros - Vide tabela abaixo. 
ii. remuneração variável, segregada em: 
• bônus - Vide tabela abaixo. 
• participação nos resultados - Não Aplicável. 
• remuneração por participação em reuniões - Não Aplicável. 
• comissões - Não Aplicável. 
• outros - Não Aplicável. 
iii. benefícios pós-emprego - Não Aplicável. 
iv. benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo - Vide Tabela Abaixo. 
v. remuneração baseada em ações - Não Aplicável. 
e. valor, por órgão, da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária  e do conselho fiscal - Vide tabela 
abaixo. 
f. total da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal - Vide tabela abaixo. 
 
Veja, abaixo, tabela referente à remuneração nos últimos três anos e prevista para este ano (2017): 
 

     
Remuneração Fixa Anual (R$) 

Exercício 
Social 

Órgão ADM 
Nº Total 

de 
Nº de 

Membros 
Valor total 

da 
Salário 
ou pró-

Benefício
s direto e 

Participaçõe
s em 

Outros*
* 

Descrição de 
outras 
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(informar 
os 3 

últimos + 
o 

exercício 
corrente) 

membro
s 

Remunerado
s 

Remuneraçã
o (R$) 

labore indireto Comitês remuneraçõe
s fixas 

31/12/201
4 

Conselho de 
Administração 

10 3 90.160 76.133 0 0 14.027 0 

31/12/201
4 

Conselho Fiscal 8 5 180.968 151.241 0 0 29.727 0 

31/12/201
4 

Diretoria Estatutária 6 5 5.202.935 
1.813.32

7 
132.687 0 511.231 0 

31/12/201
5 

Conselho de 
Administração 

10 3 73.280 61.067 0 0 12.213 0 

31/12/201
5 

Conselho Fiscal 8 5 184.686 154.244 0 0 30.443 0 

31/12/201
5 

Diretoria Estatutária 6 5 5.690.695 
2.654.14

0 
170.353 0 663.325 0 

31/12/201
6 

Conselho de 
Administração 

10 3 68.000 56.667 0 0 11.333 0 

31/12/201
6 

Conselho Fiscal 8 4 219.848 183.619 0 0 36.229 0 

31/12/201
6 

Diretoria Estatutária 5 5 6.216.015 
2.157.51

0 
192.072 0 442.754 0 

31/12/201
7* 

Conselho de 
Administração 

10 5 170.591 142.159 0 0 28.432 0 

31/12/201
7* 

Conselho Fiscal 8 4 241.352 201.126 0 0 40.225 0 

31/12/201
7* 

Diretoria Estatutária 5 5 5.727.018 
2.514.07

7 
206.394 0 867.720 0 

 

  
Remuneração Variável (Reais) Outros Benefícios/Remuneração 
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(R$) 

Exercício 
Social 

(informar 
os 3 

últimos + 
o 

exercício 
corrente) 

Órgão ADM Bônus 

Participaç
ão de 

Resultado
s 

Participaç
ão em  

Reuniões 

Comissõ
es 

Outro
s 

Outras 
remuneraçõ
es variáveis 

Pós-
Emprego 

Cessação 
do Cargo 

Baseada 
em 

Ações 

31/12/201
4 

Conselho de 
Administração 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
4 

Conselho Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
4 

Diretoria Estatutária 
2.745.6

90 
0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
5 

Conselho de 
Administração 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
5 

Conselho Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
5 

Diretoria Estatutária 
2.202.8

78 
0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
6 

Conselho de 
Administração 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
6 

Conselho Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
6 

Diretoria Estatutária 
1.103.0

40 
0 0 0 0 0 0 2.320.639 0 

31/12/201
7* 

Conselho de 
Administração 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201
7* 

Conselho Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/201 Diretoria Estatutária 1.824.5 0 0 0 0 0 0 314.306 0 
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7* 22 

(*) Valores propostos para aprovação em AGE 2017 
(**) Valores refentes a encargos totais 
 
Obs: A CELPE é responsável pelo pagamento de apenas 1 Diretor Presidente 100% do custo e 4 Diretores na proporção de 35% do custo, os 
demais  são remunerados segundo o rateio efetuado através das controladas, conforme tabela 13.1.f. 
Obs: O número total de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal inclui titulares e suplentes. 
Obs: O número de membros remunerados inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não tenham renunciado à 
remuneração. O valor foi apurado através de média. 
 
13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de 
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
a. órgão - Vide tabela abaixo. 
b. número total de membros - Vide tabela abaixo. 
c. número de membros remunerados - Vide tabela abaixo. 
d.  em relação ao bônus: 
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - Vide tabela abaixo. 
ii. valor máximo previsto no plano de remuneração - Vide tabela abaixo. 
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas - Vide tabela abaixo. 
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais - Vide tabela abaixo. 
e. em relação à participação no resultado: 
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - Não Aplicável. 
ii. valor máximo previsto no plano de remuneração - Não Aplicável. 
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas - Não Aplicável. 
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais - Não Aplicável. 
 
 
Veja, abaixo, tabela referente à remuneração variável nos últimos três anos e prevista para este ano (2017): 
 

Ano Órgão 
Nº Total 

de 
membros 

Nº de 
Membros 

Remunerados 

BÔNUS (Remuneração Variável) 

Mínimo 
Previsto 

Máximo Previsto em % 
Valor 

Máximo 
Valor 

Reconhecido 

2014 Conselho de 10 3 0 0 0 0 
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Administração 

2014 Conselho Fiscal 8 5 0 0 0 0 

2014 Diretoria Estatutária 6 5 0 
Presidente: 60% da remuneração fixa anual 

Diretor: 70% da remuneração fixa anual 
3.125.616 2.745.690 

2015 
Conselho de 
Administração 

10 3 0 0 0 0 

2015 Conselho Fiscal 8 5 0 0 0 0 

2015 Diretoria Estatutária 6 5 0 
Presidente: 60% da remuneração fixa anual 

Diretor: 70% da remuneração fixa anual 
2.653.990 2.202.878 

2016 
Conselho de 
Administração 

10 3 0 0 0 0 

2016 Conselho Fiscal 8 4 0 0 0 0 

2016 Diretoria Estatutária 5 5 0 
Presidente: 60% da remuneração fixa anual 

Diretor: 70% da remuneração fixa anual 
3.312.149 1.103.040 

2017* 
Conselho de 
Administração 

10 5 0 0 0 N.A. 

2017* Conselho Fiscal 8 4 0 0 0 N.A. 

2017* Diretoria Estatutária 5 5 0 
Presidente: 60% da remuneração fixa anual 

Diretor: 70% da remuneração fixa anual 
(Valor previsto R$ 1.824.522) 

2.033.324 N.A. 

(*) Valores propostos para aprovação em AGE 2017 
Obs: O número total de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal inclui titulares e suplentes. 
Obs: O número de membros remunerados inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não tenham renunciado à 
remuneração. O valor foi apurado através de média. 
 
13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em vigor no 
último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever:  
a. termos e condições gerais 
b. principais objetivos do plano 
c. forma como o plano contribui para esses objetivos 
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor 
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo 
f. número máximo de ações abrangidas   
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g. número máximo de opções a serem outorgadas 
h. condições de aquisição de ações 
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
j. critérios para fixação do prazo de exercício 
k. forma de liquidação  
l. restrições à transferência das ações 
m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano 
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de remuneração baseado em 
ações 
 
A empresa não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não são aplicáveis. 
 
13.5.  Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o 
exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
a. órgão 
b. número total de membros 
c. número de membros remunerados 
d. em relação a cada outorga de opções de compra de ações:  
i. data de outorga  
ii. quantidade de opções outorgadas 
iii. prazo para que as opções se tornem exercíveis 
iv. prazo máximo para exercício das opções  
v. prazo de restrição à transferência das ações  
vi. preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções: 
• em aberto no início do exercício social 
• perdidas durante o exercício social 
• exercidas durante o exercício social 
• expiradas durante o exercício social 
e. valor justo das opções na data de outorga 
f. diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas  
 
A empresa não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não são aplicáveis. 
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13.6. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício social, 
elaborar tabela com o seguinte conteúdo:  
a. órgão 
b. número total de membros 
c. número de membros remunerados 
d. em relação às opções ainda não exercíveis  
i. quantidade 
ii. data em que se tornarão exercíveis 
iii. prazo máximo para exercício das opções 
iv. prazo de restrição à transferência das ações 
v. preço médio ponderado de exercício 
vi. valor justo das opções no último dia do exercício social 
e. em relação às opções exercíveis  
i. quantidade 
ii. prazo máximo para exercício das opções 
iii. prazo de restrição à transferência das ações 
iv. preço médio ponderado de exercício 
v. valor justo das opções no último dia do exercício social 
vi. valor justo do total das opções no último dia do exercício social 
 
A empresa não possui remuneração baseada em opções, portanto, todos os subitens não são aplicáveis. 
 
13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e 
da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:  
a. órgão 
b. número total de membros 
c. número de membros remunerados 
d. em relação às opções exercidas informar: 
i. número de ações 
ii. preço médio ponderado de exercício 
iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções exercidas 
e. em relação às ações entregues informar: 
i. número de ações 
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ii. preço médio ponderado de aquisição 
iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas 
 
A empresa não possui remuneração baseada em ações e opções, portanto, todos os subitens não são aplicáveis. 
 
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a 
explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando, no mínimo:  
a. modelo de precificação 
b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de exercício, 
volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco  
c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado 
d. forma de determinação da volatilidade esperada 
e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo  
 
A empresa não possui remuneração baseada em ações e opções, portanto, todos os subitens não são aplicáveis. 
 
13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários 
conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob 
controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão 
 

Ações das Empresas 
Conselho de 

Administração 
Conselho 

Fiscal 
Diretoria 

Total de 
Ações 

NEOENERGIA ON 0 0 0 0 

COELBA ON 0 0 1371 1.371 

COELBA PNA 0 0 0 0 

COELBA PNB 0 0 0 0 

COELBA TOTAL 0 0 1371 1.371 

CELPE ON 0 0 0 0 

CELPE PNA 0 0 0 0 

CELPE PNB 0 0 0 0 

CELPE TOTAL 0 0 0 0 
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COSERN ON 0 0 591 591 

COSERN PNA 0 0 115 115 

COSERN PNB 0 0 122 122 

COSERN TOTAL 0 0 828 828 

ITAPEBI 0 0 0 0 

TERMOPERNAMBUCO 0 0 0 0 

AFLUENTE G ON 0 0 137 137 

AFLUENTE G PNA 0 0 0 0 

AFLUENTE G PNB 0 0 0 0 

AFLUENTE G TOTAL 0 0 137 137 

AFLUENTE T 0 0 459 459 

Total 0 0 2.795 2.795 

 
13.10.  Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores 
estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:  
a. Órgão - Diretoria Estatutária 
b. número de membros - 01 Membro  
c. número de membros remunerados - 01 Membro  
d. nome do plano - BRADESCO 
e. quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar - Não há membros nesta situação 
f. condições para se aposentar antecipadamente 

 Ter no mínimo 50 anos de idade; 

 Ter no mínimo 1 ano de contribuição no plano. 
Sempre que a renda mensal resultante do saldo da contra de provisão total do participante no PGBL, no momento da concessão do benefício, 
resultar em valor inferior ao de 01 unidade de referência, reajustada, o saldo existente será pago de uma única vez cancelando o vínculo do 
participante com o plano. 
g. valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o encerramento do último exercício social, 
descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores  
 
R$ 111.436,00 (cento e onze mil e quatrocentos e trinta e seis reais). 
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h. valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, descontada a parcela relativa a 
contribuições feitas diretamente pelos administradores 
 
R$ 62.177,00 (sessenta e dois mil e cento e setenta e sete reais). 
 
i. se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições 
 
Não há. Apenas no caso de desligamento, no qual fica assegurado ao participante do plano o resgate total do saldo da conta de provisão do 
participante – parte Instituidora. 
 
13.11.  Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de administração, à diretoria 
estatutária e ao conselho fiscal: 
a. órgão - Vide tabela abaixo. 
b. número de total membros - Vide tabela abaixo. 
c. número de membros remunerados - Vide tabela abaixo. 
d. valor da maior remuneração individual - Vide tabela abaixo. 
e. valor da menor remuneração individual - Vide tabela abaixo. 
f. valor médio de remuneração individual - Vide tabela abaixo. 
 

Exercício Órgão 
Nº Total 

de 
membros 

Nº de 
Membros 

Remunerados 

Valor da maior 
remuneração 

(R$) 

Valor da menor 
remuneração 

(R$) 

Valor da 
remuneração 

média (R$) 
Observação 

31/12/2014 
Conselho de 
Administração 

10 3 28.800 28.800 18.032   

31/12/2014 Conselho Fiscal 8 5 45.242 43.520 45.242   

31/12/2014 Diretoria Estatutária 6 5 1.362.927 678.370 867.156   

31/12/2015 
Conselho de 
Administração 

10 3 21.600 0 10.469   

31/12/2015 Conselho Fiscal 8 5 44.916 44.916 23.086   

31/12/2015 Diretoria Estatutária 6 5 1.070.666 875.902 812.956   

31/12/2016 
Conselho de 
Administração 

10 3 28.800 0 22.667   
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Exercício Órgão 
Nº Total 

de 
membros 

Nº de 
Membros 

Remunerados 

Valor da maior 
remuneração 

(R$) 

Valor da menor 
remuneração 

(R$) 

Valor da 
remuneração 

média (R$) 
Observação 

31/12/2016 Conselho Fiscal 8 4 52.433 43.694 54.962   

31/12/2016 Diretoria Estatutária 5 5 1.462.551 351.871 1.243.203   

31/12/2017* 
Conselho de 
Administração 

10 5 34.118 34.118 34.118   

31/12/2017* Conselho Fiscal 8 4 60.338 60.338 60.338   

31/12/2017* Diretoria Estatutária 5 5 1.927.760 826.038 1.145.404   

(*) Valores propostos para aprovação em AGE 2017 
 
Obs: A CELPE é responsável pelo pagamento de apenas 1 Diretor Presidente 100% do custo e 4 Diretores na proporção de 35% do custo, os 
demais  são remunerados segundo o rateio efetuado através das companhias sob controle comum, conforme tabela 13.1.f.  
Obs: O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses. O valor da 
maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a um membro que exerceu o cargo por 12 meses. O valor médio é o total pago 
no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão. 
Obs: O número total de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal inclui titulares e suplentes. 
Obs: O número de membros remunerados inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não tenham renunciado à 
remuneração. O valor foi apurado através de média. 
 
13.12.  Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou 
indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as conseqüências 
financeiras para o emissor  
 
A companhia oferece aos administradores que compõem a Diretoria Executiva e Conselho de Administração e Fiscal da CELPE, em virtude 
dos mesmos assumirem responsabilidades legalmente atribuídas ao cargo, um documento onde diz que a companhia tomará todas as 
providências e assumirá todos os custos necessários para defendê-los em quaisquer procedimentos, incluindo mas não se limitando a 
investigações, reclamações, inquéritos, ou processos judiciais ou extrajudiciais, de qualquer natureza, até decisão final com trânsito em 
julgado, independentemente do local ou jurisdição, órgão, fórum ou instância em que sejam iniciados e terminados, bem como se 
responsabiliza por assumir os débitos ou reembolsá-los de quaisquer valores decorrentes de tais procedimentos, que tenham por objeto atos 
relacionados com os deveres e responsabilidades exclusivas do exercício do seu cargo na Companhia e que resultem em diminuição do 
patrimônio. 
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Não obstante o acima exposto, o mesmo documento diz que a companhia não o defenderá tampouco se responsabilizará pelos resultados ou 
custos de qualquer dos procedimentos previstos acima que seja direta ou indiretamente resultante de atos praticados pelo administrador (i) em 
desacordo com as leis ou com o Estatuto Social da companhia, ou (ii) visando interesses próprios ou de terceiros em detrimento dos interesses 
da companhia. 
 
Além disso, no caso de encerramento contratual (pelas contratantes), os administradores que compõem a Diretoria Executiva têm direito a 
uma indenização especial de 10 (dez) honorários fixos mensais, bem como, propiciar cobertura de plano médico/odontológico por até 12 
(doze) meses após a rescisão contratual. 
 
13.13.  Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no 
resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam 
partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto 
 
O percentual da remuneração de cada órgão, reconhecido no resultado da empresa referente a membros do Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Diretoria que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, estão descritos na  tabela abaixo:  
 

Órgão 2016 2015 2014 

Conselho de 
Administração 

100% 100% 100% 

Conselho Fiscal 77% 74% 76% 

Diretoria Estatutária 75% 73% 75% 

 
13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de 
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que 
não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados  
 
Não houve pagamento de remuneração para membros da Diretoria Estatutária, Conselho de Administração e Conselho Fiscal por qualquer 
razão que não a função que ocupam. 
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13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou 
indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores 
foram atribuídos a tais indivíduos  
 
De forma consolidada descrevemos abaixo a  remuneração dos administradores  entre as empresas que compõem o Grupo, como também, 
nossa metodologia de rateio de pagamento de Pró-Labore, Remuneração Variável e Benefícios para nossos Administradores que compõem a 
Diretoria (não temos rateio para os Membros do Conselho Fiscal e Administrativo), a saber: 
 

2017* 
EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 

NEOENERGIA 4.418.362 243.738 7.659.107 12.321.207 

COELBA 204.709 318.352 10.614.723 11.137.784 

CELPE 170.591 241.352 5.727.018 6.138.960 

COSERN 409.418 142.025 3.450.849 4.002.292 

TERMOPE 68.236 0 805.214 873.450 

ITAPEBI 68.236 0 2.104.606 2.172.842 

NC ENERGIA 68.236 0 1.516.509 1.584.745 

AFLUENTE T  58.104 0 0 58.104 

BAGUARI I 58.104 0 0 58.104 

GERAÇÃO CIII 58.104 0 0 58.104 

NEOINVEST 58.104 0 0 58.104 

NEOSERVIÇOS 58.104 0 0 58.104 

SE NARANDIBA 58.104 0 0 58.104 

GERAÇÃO CÉU AZUL 58.104 0 0 58.104 

BELO MONTE PARTICIPAÇÕES 58.104 0 0 58.104 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 50.410 0 50.410 100.819 

FORÇA EÓLICA PARTICIPAÇÕES 43.208 0 57.611 100.819 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 1 38.407 0 51.210 89.617 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 2 33.606 0 44.808 78.415 

ARIZONA I 0 0 21.344 21.344 

MEL II 0 0 21.344 21.344 
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2017* 
EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 
CAETITÉ I 0 0 21.344 21.344 

CAETITÉ II 0 0 21.344 21.344 

CAETITÉ III 0 0 21.344 21.344 

CALANGO I 0 0 21.344 21.344 

CALANGO II 0 0 21.344 21.344 

CALANGO III 0 0 21.344 21.344 

CALANGO IV 0 0 21.344 21.344 

CALANGO V 0 0 21.344 21.344 

CALANGO VI 0 0 21.344 21.344 

SANTANA I 0 0 21.344 21.344 

SANTANA II 0 0 21.344 21.344 

LAGOA I 0 0 21.344 21.344 

LAGOA II 0 0 21.344 21.344 

CANOAS 0 0 21.344 21.344 

TOTAL 6.038.252 945.468 32.423.570 39.407.289 
(*) Valores propostos para aprovação em AGE 2017 
 

2016 
EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 

NEOENERGIA 3.272.069 150.589 6.566.186 9.988.844 

COELBA 70.267 274.113 8.943.249 9.287.628 

CELPE 68.000 219.848 6.216.015 6.503.863 

COSERN 189.360 91.734 3.348.860 3.629.954 

TERMOPE 12.000 0 539.438 551.438 

ITAPEBI 14.400 0 1.441.229 1.455.629 

NC ENERGIA 14.400 0 1.404.310 1.418.710 

AFLUENTE G  0 0 0 0 

AFLUENTE T  0 0 0 0 

BAGUARI I 0 0 0 0 

GOIÁS SUL 0 0 0 0 
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2016 
EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 
GERAÇÃO CIII 0 0 0 0 

RIO PCH I 0 0 0 0 

BAHIA PCH I 0 0 0 0 

BAHIA PCH II 0 0 0 0 

BAHIA PCH III 0 0 0 0 

NEOINVEST 0 0 0 0 

NEOSERVIÇOS 0 0 0 0 

SE NARANDIBA 0 0 0 0 

GERAÇÃO CÉU AZUL 0 0 0 0 

BELO MONTE PARTICIPAÇÕES 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA PARTICIPAÇÕES 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 1 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 2 0 0 0 0 

ARIZONA I 0 0 0 0 

MEL II 0 0 0 0 

CAETITÉ I 0 0 0 0 

CAETITÉ II 0 0 0 0 

CAETITÉ III 0 0 0 0 

CALANGO I 0 0 0 0 

CALANGO II 0 0 0 0 

CALANGO III 0 0 0 0 

CALANGO IV 0 0 0 0 

CALANGO V 0 0 0 0 

CALANGO VI 0 0 0 0 

SANTANA I 0 0 0 0 

SANTANA II 0 0 0 0 

LAGOA I 0 0 0 0 

LAGOA II 0 0 0 0 

CANOAS 0 0 0 0 



 

Manual de Participação em 
Assembleias Gerais de Acionistas 

AGOE de 10/04/2017 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

2016 
EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 
TOTAL 3.640.496 736.283 28.459.287 32.836.066 

 
2015 

EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 

NEOENERGIA 1.506.377 136.722 7.784.638 9.427.737 

COELBA 100.800 240.011 8.224.358 8.565.169 

CELPE 73.280 184.686 5.690.695 5.948.662 

COSERN 187.800 83.744 3.001.327 3.272.871 

TERMOPE 28.627 0 757.058 785.685 

ITAPEBI 31.065 0 1.957.650 1.988.715 

NC ENERGIA 30.027 0 1.292.723 1.322.750 

AFLUENTE G 0 0 0 0 

AFLUENTE T 0 0 0 0 

BAGUARI I 0 0 0 0 

GOIÁS SUL 0 0 0 0 

GERAÇÃO CIII 0 0 0 0 

RIO PCH I 0 0 0 0 

BAHIA PCH I 0 0 0 0 

BAHIA PCH II 0 0 0 0 

BAHIA PCH III 0 0 0 0 

NEOINVEST 0 0 0 0 

NEOSERVIÇOS 0 0 0 0 

SE NARANDIBA 0 0 0 0 

GERAÇÃO CÉU AZUL 0 0 0 0 

BELO MONTE PARTICIPAÇÕES 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA PARTICIPAÇÕES 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 1 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 2 0 0 0 0 

ARIZONA I 0 0 0 0 
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2015 
EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 
CAETITÉ I 0 0 0 0 

CAETITÉ II 0 0 0 0 

CAETITÉ III 0 0 0 0 

CALANGO I 0 0 0 0 

CALANGO II 0 0 0 0 

CALANGO III 0 0 0 0 

CALANGO IV 0 0 0 0 

CALANGO V 0 0 0 0 

MEL II 0 0 0 0 

TOTAL 1.957.975 645.163 28.708.450 31.311.588 
 

2014 
EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 

NEOENERGIA 882.000 142.664 9.037.980 10.062.643 

COELBA 115.200 232.551 7.910.054 8.257.805 

CELPE 90.160 180.968 5.202.935 5.474.062 

COSERN 242.880 105.962 3.144.339 3.493.182 

TERMOPE 41.400 0 631.028 672.428 

ITAPEBI 41.400 0 1.652.395 1.693.795 

NC ENERGIA 41.400 0 2.386.453 2.427.853 

AFLUENTE G 0 0 0 0 

AFLUENTE T 0 0 0 0 

BAGUARI I 0 0 0 0 

GOIÁS SUL 0 0 0 0 

GERAÇÃO CIII 0 0 0 0 

RIO PCH I 0 0 0 0 

BAHIA PCH I 0 0 0 0 

BAHIA PCH II 0 0 0 0 

BAHIA PCH III 0 0 0 0 

NEOINVEST 0 0 0 0 
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2014 
EMPRESA CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL DIRETORES TOTAL 
NEOSERVIÇOS 0 0 0 0 

SE NARANDIBA 0 0 0 0 

GERAÇÃO CÉU AZUL 0 0 0 0 

BELO MONTE PARTICIPAÇÕES 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA PARTICIPAÇÕES 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 1 0 0 0 0 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL 2 0 0 0 0 

ARIZONA I 0 0 0 0 

CAETITÉ I 0 0 0 0 

CAETITÉ II 0 0 0 0 

CAETITÉ III 0 0 0 0 

CALANGO I 0 0 0 0 

CALANGO II 0 0 0 0 

CALANGO III 0 0 0 0 

CALANGO IV 0 0 0 0 

CALANGO V 0 0 0 0 

MEL II 0 0 0 0 

TOTAL 1.454.440 662.145 29.965.183 32.081.768 
 

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Não existem outras informações relevantes sobre o “Item 13”. 
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ANEXO III DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS 

DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO S.A. 

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II) 

 
1. Informar o lucro líquido do exercício 
O lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 
33.317,45 (trinta e três mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos).  

 
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo 

dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados. 
A Administração da Companhia propõe a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, já 
declarado no exercício de 2016 no montante de R$ 8.329,36 (oito mil, trezentos e vinte e 
nove reais e trinta e seis centavos), em cumprimento ao art. 39 do Estatuto Social da 
Companhia, ajustado na forma do art. 202 da Lei 6.404/76. 
 

 
 

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído. 
Do total do lucro líquido do exercício, foi distribuído o percentual de 25%, correspondente ao 
dividendo mínimo obrigatório, conforme demonstração abaixo: 
 

 
 
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base 
em lucro de exercícios anteriores. 
 
Não aplicável, uma vez que não há proposta de distribuição de dividendos com base em 
lucros de exercícios anteriores a 2016. 

 

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 
declarado: 

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, 
por ação de cada espécie e classe; 
 

Dividendos mínimos obrigatórios declarados em cumprimento ao art. 39 do Estatuto Social 
da Companhia, ajustado na forma do art. 202 da Lei 6.404/76 e encaminhado para 
deliberação da Assembleia Geral Ordinária. 
 

Dividendos Mínimos Obrigatórios 8.329,36 0,0001115241 0,0001115241 0,0001226766

Provento
ON PNA PNB

Valor por açãoValor 

Declarado

(R$)

Descrição 2016 %

Lucro Líquido do Exercício 33.317,45   100,00%

Dividendos Mínimos Obrigatórios 8.329,36     25,00%
Obs.: Não foi constituída Reserva Legal para o exercício de 2016 haja vista o 

atingimento de seu limite legal.
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b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital 
próprio. 
 
O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2017, sem atualização 
monetária. 
 
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre 
capital próprio. 
 
Não aplicável, uma vez que não há incidência de atualização e juros sobre os 
dividendos e juros sobre capital próprio. 
 
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital 
próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu 
recebimento. 
 
Será considerada como data da declaração de pagamento a data de realização da 
AGO, que irá deliberar sobre a proposta da administração de destinação de 
resultados do exercício de 2016, a qual será realizada, em primeira convocação em 
10 de abril de 2017. 

 
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com 
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores 

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já 
declarados 
b. Informar a data dos respectivos pagamentos 
 
A CELPE não declarou dividendos ou juros sobre capital próprio, com base em 
lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores, no exercício de 
2016. 
 

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada 
espécie e classe: 

a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores 
 

Dividendos Mínimos Obrigatórios 8.329,36 0,0001115241 0,0001115241 0,0001226766

Provento
ON PNA PNB

Valor por açãoValor 

Declarado

(R$)
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b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios 
anteriores 

 
8. Havendo destinação de lucros à reserva legal 

a. Identificar o montante destinado à reserva legal 
 
No exercício de 2016 não foi constituída Reserva Legal, uma vez que o seu limite já 
foi atingido (20% do Capital Social). 
 
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 
 
É considerado para a destinação à reserva legal 5% do lucro líquido do exercício, 
limitado a 20% do capital social realizado. Em vista da limitação legal, não haverá 
destinação de reserva legal, conforme informado no item 8ª. 
 

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou 
mínimos 

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos 
 
A CELPE estabelece no capítulo II, artigo 5, parágrafo 7º, de seu Estatuto Social que 
fica assegurado: “às ações preferenciais classe “A” terão direito ao recebimento de 
um dividendo mínimo, não cumulativo, de 10% ao ano sobre o lucro líquido”. 
 
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos 
dividendos fixos ou mínimos 

2016 33.317,45          0,00044185 0,00044185 0,00048603

2015 71.097.447,63   0,95194293 0,95194293 1,04713722

2014 129.950.714,04 1,73995999 1,73995999 1,91395599

2013 106.763.087,41 1,42948764 1,42948764 1,57243641

Exercício
Lucro    

 Líquido

Valor por ação

ON PNA PNB

2015

JSCP RCA de 19/06/2015 15.000.000,00 0,20083920 0,20083920 1,12212720

Dividendos Mínimos 

Obrigatórios 
AGO de 26/04/2016 1.238.504,57   0,01658270 0,01658270 0,01824090

Dividendos AGO de 26/04/2016 48.715.513,70 0,65226550 0,65226550 0,71749205

64.954.018,27 

2014

JSCP RCA de 30/12/2014 76.189.000,00 1,02011562 1,02011562 1,12212718

Dividendos Mínimos 

Obrigatórios AGO de 23/04/2015 8.248.625,53   0,11044313 0,11044313 0,12148744

84.437.625,53 

2013

Dividendos AGO de 26/04/2013 15.116.202,71 0,20239500 0,20239500 0,22263450

15.116.202,71 

Valor por ação

ON PNA PNB

Valor 

Deliberado 

(R$)

DeliberaçãoProvento
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O lucro líquido do exercício de 2016 é suficiente para o pagamento integral dos 
dividendos mínimos. 
 
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa 
 
Não houve parcela não paga. 
 
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a 
cada classe de ações preferenciais  
 
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação 
preferencial de cada classe 
De acordo com o lucro líquido ajustado do exercício, as ações preferenciais classe 
“A”, a título de dividendos mínimos, tem direito ao montante de R$ 3.331,74 (três mil, 
trezentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).  
 

 
 
10. Em relação ao dividendo obrigatório 

a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto 
 
O Estatuto Social da CELPE prevê para os seus acionistas um dividendo não 
cumulativo de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do 
exercício. 
 
b. Informar se ele está sendo pago integralmente 
 

      O dividendo mínimo obrigatório está sendo pago integralmente. 
 
c. Informar o montante eventualmente retido 
 
Não houve montante retido. 
 

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da 
companhia 

a. Informar o montante da retenção 
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, 
abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de 
giro e fluxos de caixa positivos 
c. Justificar a retenção dos dividendos 

2016 33.317,45          3.331,74 0,0004403

2015 64.954.018,27   6.495.401,83 0,8583565

2014 84.437.625,53   8.443.762,55 1,1158291

Mínimo Classe 

PNA (R$)

Valor por ação 

PNA (R$)
Exercício

Lucro Ajustado 

(R$)

Obs.: No exercício de 2013, o lucro líquido ajustado foi igual a zero devido a absorção de prejuízo de exercícios 

anteriores.
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Não aplicável, uma vez que não há retenção do dividendo obrigatório. 
 

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências 
a. Identificar o montante destinado à reserva 
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa 
c. Explicar porque a perda foi considerada provável 
d. Justificar a constituição da reserva 

 
Não aplicável porque não houve destinação para reserva de contingências. 

 
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 

a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar 
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva 

 
Não aplicável porque não houve destinação para reserva de lucros a realizar. 

 
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 
b. Identificar o montante destinado à reserva 
c. Descrever como o montante foi calculado 

 
Não aplicável porque não houve destinação para reservas estatutárias. 
 

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital 
a. Identificar o montante da retenção 
 

A Administração da Companhia propõe, “ad referendum” à Assembleia dos 
Acionistas, a constituição de reserva de retenção de lucros referente ao exercício 
2016 no montante de R$ 24.988,09 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e oito 
reais e nove centavos) com finalidade de dar continuidade aos investimentos em 
curso. 

 
b. Fornecer cópia do orçamento de capital 
 
    Em anexo Proposta de Orçamento de Capital. 

 
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais 

a. Informar o montante destinado à reserva 
b. Explicar a natureza da destinação 
 
Não aplicável porque não houve destinação para reserva de incentivos fiscais. 

 
  



 

 
 

Manual de Participação em 
Assembleias Gerais de Acionistas 

AGOE de 10/04/2017 

 

67 
 

 

ANEXO IV DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS 

DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO S.A. 

ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 
A Lei n o 6.404/76, alterada pela Lei n o 10.303/2001 determina em seu artigo 196 que “a 
assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela 
do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente 
aprovado. Parágrafo 1o – O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a 
justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de 
recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até cinco 
exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. 
Parágrafo 2o – O orçamento poderá ser aprovado na assembleia geral que deliberar sobre o 
balanço do exercício e revisado, anualmente, quando tiver duração superior a um exercício 
social.”  
 
A Administração da Companhia propõe, “ad referendum” à Assembleia dos Acionistas, a 
constituição de reserva de retenção de lucros referente ao exercício 2016 no montante de 
R$ 24.988,09 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e nove centavos) com 
finalidade de dar continuidade aos investimentos em curso. 
 
Em conformidade com o artigo 25 (IV) da Instrução CVM 480/2009, demonstramos a seguir 
a proposta de Orçamento de Capital da CELPE, bem como as fontes de recursos para o 
exercício 2017. 

 

ORÇAMENTO DE CAPITAL 2017 

APLICAÇÕES DE RECURSOS   

Distribuição de Alta Tensão (Renovação / Expansão)     142.708.199,35  

 Linhas        35.109.234,84  

 Subestações / Automação      107.598.964,51  

 Distribuição em Média Tensão      415.393.489,05  

 Renovação / Expansão de Rede      183.393.029,05  

 Novas Ligações      232.000.460,00  

 Instalações Gerais          6.500.000,00  

 Projetos Especiais      146.572.958,91  

 TOTAL      711.174.647,31  

  

FONTES DE RECURSOS    

Retenção de Lucros               24.988,09  

 Geração de caixa e recursos de terceiros      711.149.659,22  

 TOTAL      711.174.647,31  
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ANEXO V DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS 

DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO S.A. 

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA 

COMPANHIA   

 
Comentários sobre o item 10.1: 

As informações contidas neste item 10 foram extraídas das demonstrações financeiras da 
Companhia dos exercícios de 2016, 2015 e 2014. A análise dos Diretores esclarecendo os 
resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das contas patrimoniais da 
Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados 
nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. 

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais  

 

No ano de 2016 a Companhia apresentou, segundo sua Demonstração de Fluxo de Caixa 
indireta, uma geração de caixa das atividades operacionais de R$ 352,9 milhões, contra 
uma geração de R$ 493,9 milhões observada no ano de 2015 e R$ 158,5 milhões de 2014. 
Percebe-se a redução da geração de caixa operacional no ano de 2016, quando essa 
diminuiu 28,5% em relação à apresentada no ano de 2015. Ela evoluiu e ultrapassou o 
patamar observado no ano de 2014. Ainda segundo as demonstrações, as atividades de 
investimento consumiram R$ 812,0 milhões em 2016, R$ 515,1 milhões em 2015 e R$ 
440,5 milhões em 2014, com variações de aumento de 57,6 % de 2015 para 2016 e um 
aumento de 16,9% de 2014 para 2015. Além dos fluxos de caixa operacionais, foram 
utilizados recursos de terceiros, tais como: captações, subvenções e contribuições da união, 
estados, municípios e consumidores. Os montantes de terceiros líquidos incorporados ao 
caixa foram de R$ 374,3 milhões em 2015, R$ 379,3 milhões em 2014, R$ 190,6 milhões. 
Foram desembolsados em recursos aos acionistas o montante de R$ 49,9 milhões em 2016, 
R$ 99,1 milhões em 2015, R$ 0,38 milhões em 2014. Assim, o resultado líquido das 
atividades de financiamento fecharam os anos com entradas de caixa de R$ 324,4 milhões 
em 2016, R$ 280,3 milhões em 2015, R$ 190,2 milhões em 2014. Esses movimentos 
resultaram em saldos finais de caixa e equivalentes de caixa de R$ 181,9 milhões em 2016, 
R$ 316,6 milhões em 2015 e R$ 57,5 milhões em 2014. Fica evidente que o cenário 
complexo do ano de 2014, onde houve uma menor geração de caixa operacional, 
ocasionada pelo cenário hidrológico, foi superado. Os reajustes aplicados no decorrer do 
ano de 2016 reduziram a pressão de caixa pela qual as distribuidoras estiveram expostas no 
decorrer do ano de 2015. 

A Companhia encerrou o exercício de 2016 com uma dívida líquida de R$ 2.022,9 milhões, 
e uma relação dívida líquida/patrimônio líquido, que reflete a capacidade da empresa em 
honrar suas obrigações contratuais, de 1,26. Nos anos de 2015 e 2014, respectivamente, a 

R$ milhões 2016 2015 2014

Caixa e Equivalentes de caixa 182        317        57          

Títulos e Valores Mobiliários 18          2            2            

Patrimônio Líquido 1.604     1.685     1.588     

Dívida Líquida 2.023     1.432     1.321     

Dívida Líquida/Patrimônio Líquido 1,26 0,85 0,83

Fonte: DPF
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Companhia apresentou uma posição de dívida líquida de R$ 1.432,1 milhões e R$ 1.320,6 
milhões, e sua relação de dívida líquida/patrimônio líquido foi de 0,85 e 0,83. 

O patrimônio líquido da Companhia, em 31 de dezembro de 2016, era de R$1.604 milhões, 
uma redução de 4,82%, ou R$ 81,3 milhões, em relação a 31 de dezembro de 2015. Isso 
ocorreu, principalmente, em função da redução do lucro líquido do exercício em R$ 71,1 
milhões. Quando comparamos 2015 com 2014, observamos uma evolução no patrimônio 
líquido de R$ 96,6 milhões, em função principalmente em função do lucro líquido de R$ 71,1 
milhões, dos quais R$ 48,7 milhões foram distribuídos na forma de dividendos adicionais 
propostos, e deliberados na AGO de abril de 2016. 

A CELPE é uma empresa que atua no setor elétrico na área de distribuição. A geração de 
caixa da companhia tem sido suficiente para cobrir as despesas operacionais e o 
pagamento do serviço da dívida. Por atuar num setor de capital intensivo, a Companhia 
investe constantemente na melhoria, manutenção e expansão da sua rede de distribuição. 
Para o financiamento destes investimentos, a CELPE busca o apoio dos bancos e agências 
de fomento, visando obter recursos com custos mais baixos e com prazos mais aderentes 
ao retorno de longo prazo dos investimentos em distribuição. Em 2016, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES liberou financiamentos de R$ 76,4 milhões 
para a CELPE, referente aos investimentos realizados em 2016.. No decorrer dos anos de 
2015 e 2014, dessas mesmas origens foram liberados R$ 278,0 milhões e R$ 143,5 
milhões, respectivamente. 

A Política Financeira do Grupo Neoenergia prima, dentre outros, por desconcentrar 
vencimentos, alongar o prazo da dívida e fazer a proteção (hedge) de 100% da dívida em 
moeda estrangeira, o que contribuiu nos últimos anos para uma menor volatilidade das 
despesas financeiras e do pagamento do serviço da dívida (principal e juros). 

Em fevereiro de 2016, a Companhia realizou sua 5ª Emissão de Debêntures, no valor de R$ 
206.890 mil cujos recursos líquidos foram utilizados para (i) a realização do resgate 
antecipado da totalidade das debêntures em circulação da sua 4ª Emissão; (ii) o pré-
pagamento de outras dívidas da Emissora já existentes, com o objetivo de alongar seu perfil 
de endividamento; e (iii) o capital de giro da Emissora. A captação teve como principais 
características: (i) custo de 118,00% do CDI a.a.; (ii) prazo de 36 meses; (iii) amortizado em 
duas parcelas anuais; (iv) pagamento de juros semestral. 

Ainda em fevereiro de 2016, a Companhia realizou duas captações em moeda estrangeira. 
A primeira, junto ao Banco Santander, no valor de R$ 150 milhões, cujas características 
foram: (i) custo de 124,80% do CDI; (ii) prazo de 18 meses; (iii) amortização em parcela 
única no vencimento;  (iv) pagamento de juros semestral. A segunda, junto ao Banco Itaú, 
no valor de R$ 100 milhões, cujas características foram: (i) custo de 124,80% do CDI; (ii) 
prazo de 18 meses; (iii) amortização em parcela única no vencimento; (iv) pagamento de 
juros semestral. 

Em abril de 2016, a Companhia realizou sua 6ª Emissão de Debêntures, no valor de R$150 
milhões, cujos recursos líquidos foram utilizados para capital de giro. A captação teve como 
principais características: (i) custo de 122,70% do CDI; (ii) prazo de 36 meses; (iii) 
amortização em 3 parcelas anuais; (iv) pagamento de juros semestral. 

Em setembro de 2016, a Companhia realizou duas captações em moeda estrangeira. A 
primeira, junto ao Banco ABC, no valor de R$ 20 milhões, cujas características foram: (i) 
custo de 120% do CDI; (ii) prazo de 6 meses; (iii) amortização em parcela única no 
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vencimento;  (iv) pagamento de juros trimestral. A segunda, junto ao Banco Itaú, no valor de 
R$ 90 milhões, cujas características foram: (i) custo de 125% do CDI; (ii) prazo de 36 
meses; (iii) amortização em duas parcelas, a primeira após 30 meses e a segunda no 
vencimento; (iv) pagamento de juros semestral. 

Em novembro de 2016, a Companhia realizou duas rolagens de crédito com o Banco do 
Brasil, (1) a primeira no valor de R$ 124.286 mil, e a segunda no valor de R$ 64.286 mil. 
Ambas tiveram como características: (i) custo de 116% do CDI; (ii) prazo de 60 meses; (iii) 
amortização em três parcelas, ao fim do 3º, 4º e 5º ano; (iv) pagamento de juros trimestral. 

Em dezembro de 2016, a Companhia realizou sua 1ª Emissão de Notas Promissórias, junto 
ao Banco Santander, no valor de R$ 100 milhões. A operação teve como principais 
características: (i) custo de 111% do CDI; (ii) prazo de 6 meses; (iii) amortização em parcela 
única no vencimento da operação; (iv) pagamento de juros em parcela única no vencimento 
da operação. 

Em 2015, a Companhia realizou captação em moeda estrangeira no valor de US$ 23.714, 
equivalentes a R$ 65 milhões, com custo de 2,7757% a.a., com swap para 108,80% do CDI. 
O contrato será amortizado em parcela única no vencimento, em fevereiro de 2017, e possui 
pagamentos de juros semestrais. Também houve duas captações em moeda estrangeira 
para cobertura de caixa. A primeira possui valor de US$ 47.9 milhões, equivalentes a R$ 
130 milhões, custo de 1,7799% a.a., com swap para 105,00% do CDI e amortização e juros 
a serem pagos no vencimento do contrato, em fevereiro de 2016. A segunda captação tem o 
valor de US$ 23.697, equivalentes a R$ 65 milhões, custo de 2,4664% a.a., com swap para 
110,40% do CDI, amortização em parcela única no vencimento do contrato, em fevereiro de 
2017, e pagamento de juros semestrais. Adicionalmente, houve a captação em moeda 
estrangeira no valor de US$ 43.664, equivalentes a R$ 140 milhões, com custo de Libor + 
1,40% a.a., com swap para 107,40% do CDI. O contrato será amortizado em parcela única 
no vencimento, em abril de 2018, e possui pagamentos de juros trimestrais. 

 

 

O índice de endividamento geral indica a proporção de ativos da empresa que estão 
financiados por recursos de terceiros, e a composição do endividamento reflete como estes 
recursos estão distribuídos entre curto e longo prazo. Entre os anos de 2014 e 2016, a 
CELPE aumentou a participação de credores no financiamento de seus ativos em 8,2 p.p., e 
nesse mesmo período a Companhia reduziu a concentração desse endividamento no longo 
prazo, especialmente em função da maturação de dívidas que passaram para o curto prazo. 
Em cumprimento à sua Política Financeira, a Celpe vem buscando a desconcentração dos 
seus vencimentos no curto prazo e o alongamento do seu perfil de dívida. 

2016 2015 2014

Índices de Endividamento

Índice de Endividamento Geral (Passivo Total/Ativo Total) 71,0% 65,9% 62,8%

Composição do Endividamento (Passivo Circulante/Passivo Total) 48,5% 52,0% 45,5%

Imobilização do Patrimônio Líquido (Ativo Permanente/Patrimônio Líquido 158,8% 133,0% 130,6%

Índices de Liquidez

Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante) 0,89 0,89 0,93

Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante) 0,69 0,89 0,92

Fonte: DPF
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Os índices de liquidez refletem a capacidade da empresa para honrar as suas obrigações de 
curto prazo. Devido ao aumento da concentração de vencimentos no curto prazo, a 
Companhia apresentou uma consequente redução nos seus índices de liquidez de 2014 a 
2016. Esse quadro é reflexo também da situação econômica do país, considerando uma 
queda de liquidez dos bancos e um aumento na dificuldade em acessar o mercado de 
capitais para dividas de prazo mais longo. Entretanto, a CELPE vem trabalhando 
constantemente no alongamento do perfil de sua dívida e acredita que o sucesso que suas 
ações será capaz de reverter o quadro atual. 

 

Comentários sobre o item 10.2: 

 

a. resultados das operações do emissor, em especial: 

 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

A receita da Companhia é composta conforme demonstrado a seguir: 

 

 

2016 

A Companhia apresentou em 2016 uma Receita Bruta de R$ 7.178.302 mil, representando 
um acréscimo de 3,2% em relação ao valor de R$ 6.953.592 mil registrado em 2015.  
 
Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram: 

 

 O Aumento da Receita de Fornecimento Faturado em R$ 51.260 mil, excluindo-se os 
efeitos da variação positiva de R$ 17.583 mil do uso de rede e da variação negativa de R$ 
635 mil da Receita de Suprimento. O aumento foi decorrente, principalmente, de dois 
efeitos: (i) Efeito do Preço da Energia Distribuída e (ii) Efeito do Volume da Energia 
Distribuída 

 

(i) Efeito Preço: O Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2016 com 
incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 9,99% impactou positivamente a 
Receita de Fornecimento em R$ 136.677 mil. 

 

31/12/2016 % 31/12/2015 % 31/12/2014

Fornecimento e Distribuição de energia elétrica 6.292.338 -0,1% 6.301.410 35,0% 4.666.498

Câmara de Comercialização de Energia - CCEE 192.723 66,3% 115.922 786,7% 13.073          

Valores a Receber da Parcela A e Outros Itens Financeiros -185.293 127,0% -81.636 -132,5% 251.155

Receita de construção da infraestrutura da concessão 763.913 64,4% 464.595 13,7% 408.459

Outras receitas 114.621 -25,2% 153.301 76,6% 86.796

Total 7.178.302      3,2% 6.953.592      28,2% 5.425.981      

Fonte: DFP

Componentes da Receita Bruta                                            

(Valores em R$ Mil)

Exercício social terminado em:
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(ii) Efeito do Volume: Redução de 1,48% no volume de energia distribuída no mercado 
cativo, com destaque negativo para a classe industrial, impactando negativamente a Receita 
de Fornecimento em R$ 85.417 mil. 

 

 O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre no valor de R$ 17.583 mil, em 
virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre que 
contribuiu com um aumento do consumo em 154 GWh, representando um crescimento de 
7,76%, assim o impacto do efeito volume foi de R$ 13.708 mil. Foi registrado também um 
aumento no preço médio por consumo do mercado livre de 2,04%, assim o efeito preço foi 
de R$ 3.875 mil. 
 

 A variação positiva de 66%, no valor de R$ 76.801 mil, na venda de energia de curto 
prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE”, em função do aumento 
do nível de sobrecontratação da CELPE que registrou um aumento de 3,41 p.p. quando 
comparamos 2016 com o ano anterior. Esse aumento foi compensado parcialmente pela 
redução de 44% no PLD do Nordeste quando comparamos os dois anos.   
 

 Acréscimo de R$ 299.318 mil equivalente a 64% na Receita de Construção de 
Infraestrutura da Concessão, devido ao maior volume de investimentos em 2016 em relação 
ao ano anterior, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de custos no mesmo 
valor. 

 

O aumento da Receita foi compensado parcialmente pela: 
 

 Na conta de Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros, a variação 
negativa de R$ 103.657 mil entre 2016 e 2015, que é resultado do efeito líquido da elevação 
da constituição normal  passiva no valor de R$ 123.301 mil, e da redução da amortização 
normal passiva no valor de R$ 19.644, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos 
reajustes tarifários de 2016 e 2015. 

 
 Nessa mesma conta , o registro contábil de 2016 foi negativo no valor de R$ 185.293 mil, 
sendo composto pela constituição normal dos passivos de R$ 86.828 mil decorrente os 
custos realizados abaixo da cobertura tarifária e R$ 98.465 mil referente a reversão passiva 
da Parcela A. 
 

 Redução de R$ 101.082 mil na linha de Fornecimento Não Faturado devido, em grande 
parte, ao provisionamento dos clientes de Iluminação Pública não realizados.  
 
2015 

A receita da Companhia é composta essencialmente pelo faturamento do consumo de 
energia elétrica dos consumidores da área de concessão, somando R$ 6.995,5 milhões em 
2015 (R$ 5.425,9 milhões em 2014 e R$ 4.483,5 milhões em 2013), e essa receita sofre 
influência de dois fatores diretamente dependentes do desempenho da economia, o 
consumo e a demanda de energia elétrica na área de concessão e as tarifas de energia 
elétrica.  
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O consumo de energia apresenta forte correlação com a atividade econômica, produção 
industrial, nível de renda e disponibilidade de crédito e condições climáticas (principalmente 
no caso de temperaturas elevadas) e a tarifa cobrada dos consumidores é definida 
anualmente pela ANEEL através dos reajustes e revisões tarifárias, sendo que quaisquer 
modificações nas regras vigentes para o setor ou na metodologia de calculo das tarifas pode 
afetar a receita da Companhia. Os mecanismos de reajustes e revisões das tarifas 
consideram variáveis macroeconômicas, principalmente a inflação, medida pelos índices 
IGP-M e IPCA.  

Em 2015 e 2014 os resultados da Companhia foram impactados ainda pela contabilização 
dos ativos e passivos financeiros setoriais, no montante negativo de R$ 81,6 milhões em 
2015 e positivo de R$ 251,1 milhões em 2014. O reconhecimento dessa receita ou redutor 
de receita só foi possível a partir da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão 
emitido pela ANEEL, onde o órgão regulador garante que os valores de CVA e outros 
componentes financeiros serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção 
da concessão, eliminando eventuais incertezas, até então existentes, quanto ao 
reconhecimento e à realização das diferenças temporais, cujos valores são repassados 
anualmente na tarifa de distribuição de energia elétrica. 

 

Seguem os principais componentes: 

 

Fornecimento e Distribuição de Energia Elétrica Faturado: 

Corresponde à receita de fornecimento e disponibilidade de rede de distribuição de energia 
elétrica medida e faturada para o consumidor cativo. 

 

Subvenção à tarifa social baixa renda 

Subvenção econômica com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de 
fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da subclasse 
residencial baixa renda. 

 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE 

Os montantes de receitas/despesas faturados e/ou pagos pelas concessionárias que 
tiveram excedente/falta de energia, comercializados no âmbito da CCEE, foram informados 
pela mesma e referendados pela Companhia. 

 

Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros 

Trata-se de ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos 
homologados (Parcela A e outros componentes financeiros) que são incluídos na tarifa no 
início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de 
vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que 
os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente 
incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados 
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e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos. Esses valores serão 
efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário  

 

Receita de construção da infraestrutura da concessão: 

Serviços de construção ou melhoria da infra-estrutura utilizada na prestação dos serviços de 
distribuição de energia elétrica 

 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

 

 

Em 2016, destacam-se: 

 Em 26 de abril de 2016, foi homolago pela Aneel o resultado do Reajuste tarifária da 
Companhia de 14,03% Considerando como referência os valores praticados 
atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da 
concessionária é de 9,99%, conforme tabela abaixo. As novas tarifas entraram em 
vigor a partir do dia 29 de abril de 2016 com vigência até 28 de abril de 2017. 

 As deduções da Receita Bruta aumentaram 4,44%, quando comparado o ano de 
2016 com o ano de 2015. Isso representa uma variação de R$ 105 milhões, 
decorrente, principalmente, devido aos tributos e encargos que variaram 
proporcionalmente em função aumento da Receita Bruta. Além dos impactos dos 
repasses de recursos realizados por meio das cotas definidas da Conta de 
Desenvolvimento Energético - CDE e, dos Encargos do Consumidor - CCRBT 
referentes aos repasses das Bandeiras Tarifárias.. 

Os custos e despesas operacionais em 2016 correspondem a R$ 4.450.407 mil contra R$ 
4.285.245 mil apresentado em 2015, representando um acréscimo de R$ 165.162 mil, ou 
seja, aumento de 3,85%. 

Contribuíram para esse resultado: 

31/12/2016 % 31/12/2015 % 31/12/2014

Receita Bruta 7.178.302 3,23% 6.953.592 28,15% 5.425.981

Deduções da Receita Bruta -2.483.472 4,44% -2.377.962 64,27% -1.447.610 

Receita Líquida 4.694.830 2,61% 4.575.630 15,01% 3.978.371

Custos e Despesas Operacionais -4.450.407 3,85% -4.285.245 16,67% -3.672.823 

Pessoal e Administradores -243.364 7,94% -225.454 12,71% -200.034 

Material -24.918 57,89% -15.782 10,89% -14.232 

Serviço de Terceiros -421.310 14,26% -368.717 13,19% -325.755 

Energia Elétrica Comprada -2.408.939 -6,44% -2.574.758 11,82% -2.302.611 

Encargos Uso Sistema de Transmissão -211.067 -19,84% -263.306 490,43% -44.596 

Amortização -180.620 7,02% -168.776 3,13% -163.649 

Provisões Líquidas e PCLD -132.364 42,20% -93.081 -13,35% -107.423 

Despesa de Construção -763.913 64,43% -464.595 13,74% -408.459

Outras Despesas -63.912 -42,31% -110.776 4,44% -106.064

Resultado do Serviço 244.423 -15,83% 290.385 -4,96% 305.548

Fonte: DFP

Valores em Reais Mil
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 Redução do custo da energia elétrica comprada para revenda, em R$ 165.819 mil, 
decorrente principalmente dos fatores descritos abaixo. 

 Redução em R$ 496.073 mil nos Custos Variáveis do Mercado de Curto Prazo em função 
do melhor cenário hidrológico que causou: redução do PLD do Nordeste em 44% e melhora 
do GSF e consequente redução do custo do risco hidrológico quando comparamos o ano de 
2016 com o anterior. 

 Redução de R$ 250.304 no Custo com Energia de Curto Prazo – PLD devido ao nível de 
sobrecontratação maior da CELPE em 2016 em relação ao ano de 2015, resultando em 
receita para Companhia, visto que, o excedente de energia pode ser comercializado. 

 Essa redução foi compensada parcialmente pelo: 
 Aumento de R$ 489.913 mil nos custos de energia de leilão do ACR, dos contratos 
bilaterais, das cotas de garantia física e das cotas de Angra I e Angra II devido aos reajustes 
de tarifas de compras e inclusão de novas cotas e contratos no ano de 2016. 

 Menor Ressarcimento de Energia devido à redução do despacho de usinas térmicas no 
Brasil em função do melhor cenário hidrológico, o abatimento nos custos da energia elétrica 
comprada para revenda foi menor em R$ 25.574 mil. 

 Aumento de R$ 29.935 mil no Custo do PROINFA em função das novas cotas de para 
2016. 

 Aumento de R$ 18.555 mil nos Encargos de Energia de Reserva em função da não 
ocorrência de repasse da CCEE referente à conta CONER em 2016 devido à redução do 
PLD médio do Nordeste em 44%, diferente de 2015 que ocorreu repasse compensando a 
despesa com o encargo. 

 Redução de R$ 52.239 mil nos Encargos de uso do sistema de transmissão, decorrente 
da melhora do cenário hidrológico e consequente redução do despacho das usinas 
termoelétricas, favorecendo o equilíbrio entre custo e receita.  Essa melhora de cenário 
impactou principalmente nos encargos Encargo de Serviço do Sistema – ESS e Encargo de 
Energia de Reserva – ERR. 

 Aumento dos gastos com serviços de terceiros em R$ 52.593 mil, decorrente 
principalmente do: (i) repasse dos índices de inflação nos contratos de prestação de 
serviços; e (ii) aumento no volume de serviços de manutenção corretiva, inspeção técnica, 
serviço de leitura e entrega de conta, desligamentos e religamentos, dentre outros. 

 Aumento dos gastos com Pessoal e Administradores em R$ 17.910 mil devido, 
principalmente, a reajustes nas remunerações em função do novo acordo coletivo  

 Aumento das Provisões – PCLD em R$ 39.283 mil decorrente dos seguintes fatores: (i) 
aumento da tarifa decorrente do reajuste tarifária anual, (ii) clientes da classe industrial e 
comercial em recuperação judicial, (iii) perda de benefício de tarifa social para 
aproximadamente 60.321 clientes, além do início de tributação do ICMS para clientes 
beneficiados pela tarifa social e (iv) implantação de nova regra da PCLD em atendimento a 
Instrução Normativa 1.515 antecipando o provisionamento de R$ 3.000 mil 

 Aumento de 64,4%, representando R$ 299.318 mil, no Custo de Construção de 
Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos em 2016 em relação 
ao ano anterior. 
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Destacam-se no ano de 2015 os seguintes fatores: 

 Aumento na tarifa de venda, em decorrência do reajuste tarifário anual ocorrido a 
partir de abril/15 de 15,48%. Adicionalmente, houve o reajuste tarifário extraordinário 
com vigência a partir de 02 de março de 2015 com efeito médio de 2,21%. Também 
está contemplado nessa variação o impacto decorrente das Bandeiras Tarifárias que 
a partir de janeiro de 2015 começaram a incidir sobre o volume consumido. 

 Deduções da Receita Bruta aumentaram 64,27%, quando comparado o ano de 2015 
com o ano de 2014. Isso representa uma variação de R$ 930 milhões. Essa variação 
decorreu, principalmente, pelos impactos dos repasses de recursos realizados por 
meio das cotas definidas da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e, dos 
Encargos do Consumidor - CCRBT referentes aos repasses das Bandeiras 
Tarifárias. Os demais tributos e encargos variaram proporcionalmente em função 
aumento da Receita Bruta. 

 Impactos decorrentes dos Custos de Energia adquirida para revenda: 

 

a. No ano de 2014 os custos estavam abatidos pelos valores de repasses CDE e 
da conta ACR no montante de R$ 335.375 mil. Como no ano de 2015 não 
ocorreu repasses da mesma natureza e os que foram recebidos referentes ao 
ano de 2014 foram reconhecidos como rebatedores da parcela A na receita, 
temos um efeito negativo, pois em 2015 não há nenhum rebatimento do custo. 

b. O efeito positivo de R$ 439.094 mil nos custos com aquisição de energia no 
Ambiente de Contratação Regulado. A entrada em vigor dos novos contratos de 
energia no decorrer do ano de 2015 fizeram o volume de energia do ACR subir 
15,18%, atingindo 7.082 GW em 2015, contra 6.148 GW em 2014. O impacto no 
custo que esse aumento de volume poderia ocasionar foi compensado pela 
redução do custo médio das aquisições nesse ambiente. A apesar dos reajustes 
anuais dos contratos vigentes, a combinação do fim de contratos antigos mais 
caros e da entrada de novos contratos mais baratos ocasionaram uma queda 
nessa média, que saiu de R$ 319,31 /MWh em 2014 para R$ 215,21 /MWh em 
2015. 

c. O aumento dos custos médios de energia dos contratos de energia bilaterais e 
das cotas pelos reajustes anuais. Esses foram parcialmente compensados pela 
redução dos volumes com um impacto negativo líquido de R$ 173.779 mil. 

 

 O Custo com transmissão de energia aumentou R$ 352.016 mil, na comparação 
entre os anos de 2015 e 2014. Os principais fatores que ocasionaram essa variação 
foram: 

a. Impacto da variação nos encargos de rede básica e encargo de conexão, no 
montante de R$ 15.598 mil, decorreram dos reajustes contratuais definidos 
por meio de Resolução pela ANEEL. 
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b. Aumento do custo do Encargo de Serviço do Sistema, ESS, que a partir de 
2015, com a fixação do limite PLD, absorveu o custo adicional do 
acionamento das térmicas. O impacto no resultado foi de R$ 134.136 mil, 
quando comparado os anos de 2015 e 2014. 

c. Houve redução dos superávits apresentados na Conta de Energia de 
Reserva – CONER do ano de 2014 para 2015. Essa redução foi ocasionada 
pelo menor preço teto do PLD e pela melhora dos cenários, em relação ao 
ano anterior. Com isso, as devoluções observadas nas liquidações de energia 
por meio do Encargo de Energia de Reserva – EER saíram de R$ 126.173 
mil em 2014 para R$ 30.496 mil em 2015, com um impacto negativo de R$ 
95.677 mil no custo. Essas devoluções são redutoras da conta de custo.  

Destacam-se no ano de 2014 os seguintes fatores: 

O mercado cativo em 2014 foi de 11.229,6 GWh, 5,2% maior do que o verificado no ano de 
2013. Esse resultado foi influenciado pela recuperação de perdas.  

Destacam-se alguns aspectos em relação ao comportamento do mercado no ano: 

 A classe Residencial, que representa 42,38% do mercado cativo total, registrou um 
crescimento de 4,3% em 2014, quando comparado ao ano anterior. Esta variação 
também seguiu a trajetória dos últimos anos e é explicada pelo incremento de novos 
clientes, incentivos governamentais para aquisição de eletrodomésticos e pelo 
aumento da renda das famílias. 

 O mercado cativo Industrial, que representa 14,16% do consumo cativo total, 
apresentou um crescimento de 12,1% em relação ao ano anterior, influenciado pelo 
incremento de carga do consumidor Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco – 
CITEPE e entrada de novos consumidores. Ao se analisar a energia distribuída 
industrial (cativo + livres), verifica-se um crescimento de 4,34% no ano de 2014. 

 A classe Comercial, que detém 21,97% de participação no mercado cativo, obteve 
um crescimento de 6,5% em relação a 2013. O mercado distribuído da classe 
apresentou um 6,62% de crescimento em relação ao ano anterior.  

 A classe Rural, que representa 5,67% do consumo cativo total, apresenta seu 
desempenho bastante vinculado ao comportamento das variáveis climáticas, tendo 
registrado um decrescimento de 4,3% ao longo do ano de 2014 quando comparado 
com o ano anterior. 

 As outras classes apresentaram um crescimento de 4,0% em 2014 em relação ao 
mesmo período de 2013.  A classe Poder Público cresceu 2,48% no ano. O 
crescimento de 6,48% da classe Iluminação Pública deve-se a atualização dos 
dados de iluminação pública de prefeitura de Jaboatão. Já a classe Serviço Público 
cresceu 4,16% enquanto a classe Consumo Próprio decresceu 5,18%. 

 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia 
conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde 
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cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo 
peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e 
tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), 
custo da energia comprada, tributos estaduais e outros. 

Em conformidade com o contrato de concessão da Companhia, o Poder Concedente 
procederá, a cada 4 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de 
energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada 
prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de 
custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas 
similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das 
tarifas. 

Resumimos abaixo os detalhes do reajuste tarifário de 2016, 2015 e 2014 da Companhia.  
 

Em 2016 

Reajuste Tarifário Anual – IRT 2016 

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.067 de 26 de abril de 2016, homologou 
o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 14,03%, dos quais 11,29% 
correspondem ao reajuste tarifário econômico e 2,74% aos componentes financeiros 
pertinentes. 

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a 
ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 9,99%, sendo de 6,77%, em 
média, para os consumidores conectados na Alta Tensão e de 11,66%, em média, para os 
consumidores conectados na Baixa Tensão. 

As novas tarifas entraram em vigor a partir de 29 de abril de 2016 com vigência até 28 de 
abril de 2017. 

 

Em 2015 

Reajuste Tarifário Anual – IRT 2015 

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.885 de 22 de abril de 2015, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 27 de abril de 2015, homologou o resultado do Reajuste 
Tarifário Anual da CELPE, em 15,48%, dos quais 11,21% correspondem ao reajuste tarifário 
econômico e 4,27% aos componentes financeiros pertinentes.  

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a 
ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 11,44%. As novas tarifas 
entraram em vigor a partir do dia 29 de abril de 2015 com vigência até 28 de abril de 2016. 

Reajuste Tarifário Extraordinário 

A ANEEL aprovou a Revisão Tarifária Extraordinária da CELPE através da Resolução 
Homologatória nº 1.858/15 com reajuste tarifário médio de 2,21% com vigência a partir de 
02 de março de 2015. 

CDE Encargos 
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Através da Resolução Homologatória nº 1.857/2015, a ANEEL estabeleceu o encargo anual 
da CDE para o ano de 2015, o qual foi devidamente contemplado nas tarifas por meio do 
reajuste anual da CELPE. 

 

Em 2014 

Reajuste Tarifário Anual – IRT 2014 

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.723 de 28 de abril de 2014, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 29 de abril de 2014, homologou o resultado do Reajuste 
Tarifário Anual da Companhia, em 15,99%, dos quais 14,05% correspondem ao reajuste 
tarifário econômico e 1,94% aos componentes financeiros pertinentes.  

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a 
ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 17,75%. 

 

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do 
emissor e no resultado financeiro do emissor, quando relevante 

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados pela inflação 
e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, 
além das características da fonte da energia comercializada.  

Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela 
Companhia são: IGP-M, índice que reajusta parte das tarifas de fornecimento de energia 
elétrica e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação 
regulada. 

 Tarifas reguladas de distribuição de energia 

O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas 
tarifas reguladas de energia elétrica. Mais especificamente, a maior parte da receita é 
derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos com base em tarifas 
reguladas.  

Os reajustes das tarifas de distribuição se aplicam de maneira diferenciada para cada classe 
de consumidores, havendo, em geral, aumentos diferenciados em função do mercado de 
referência utilizado em cada reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica. A tabela a seguir 
apresenta os índices de reajuste das tarifas em termos percentuais de cada reajuste anual 
de 2014 a 2016. As variações de tarifas refletem não só a taxa da inflação brasileira, como 
as variações no custo de compra de energia, nos encargos setoriais incidentes, o 
crescimento de mercado e o efeito do processo de revisão tarifária previsto no contrato de 
concessão: 

 Em 26 de abril de 2016: 14,03% 

 Em 22 de abril de 2015: 11,44% 

 Em 22 de abril de 2014: 17,75%  
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Tarifas reguladas de distribuição de energia 

O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas 
tarifas reguladas de energia elétrica. Mais especificamente, a maior parte da receita é 
derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos com base em tarifas 
reguladas.  

O mercado cativo no ano de 2016 foi de 11.278 GWh, 1,48% menor do que o verificado no 
ano de 2015.  A receita de fornecimento em 2016, considerando apenas as vendas de 
energia ao mercado cativo, foi de R$ 6.003,3 milhões. Dessa forma as receitas operacionais 
e margens dependem substancialmente do processo de revisão das tarifas.  

Em 2015, o mercado cativo foi de 11.448 GWh, 1,95% maior do que o verificado no ano de 
2014, que foi de 11.230 GWh.  A receita de fornecimento em 2015 considerando apenas as 
vendas de energia ao mercado cativo, foi de R$ 5.935,1 milhões, enquanto que em 2014 foi 
de R$ 5.813,9 milhões.  

 

Tarifas de compra de energia 

Os preços da energia elétrica adquirida pela Companhia nos termos de contratos de longo 
prazo firmados no ambiente de contratação regulada são (i) aprovados pela ANEEL, no 
caso de contratos assinados antes do Novo Modelo do Setor Elétrico, e (ii) determinados em 
leilões para aqueles assinados após o Novo Modelo, enquanto os preços da energia elétrica 
comprada no ambiente de contratação livre baseiam-se em índices de mercado prevalentes, 
de acordo com o contrato bilateral.  

Os preços nos contratos de longo prazo são corrigidos anualmente para refletir os aumentos 
em determinados custos de geração e a inflação. A maioria dos contratos tem reajustes 
vinculados ao reajuste anual nas tarifas de distribuição, de forma que os aumentos de 
custos são repassados aos consumidores por meio de aumentos de tarifas. Como uma 
crescente parcela da energia elétrica é adquirida em leilões públicos, o êxito das estratégias 
nesses leilões afeta as margens e a exposição ao risco de preço de mercado, uma vez que 
a capacidade de repassar os custos de aquisição de energia elétrica estará vinculada ao 
êxito na projeção da expectativa de demanda.  

A energia contratada para atender ao mercado da CELPE em 2016 totalizou 15.299 GWh, o 
que representa um acréscimo de 2,17% em relação a ano de 2015. Este acréscimo foi 
decorrente do inicio de vigência dos contratos de leilões dos quais a empresa participou nos 
anos anteriores. A energia foi adquirida a um custo médio total de R$ 176,69/MWh, 
enquanto o PLD médio do Nordeste em 2016 foi de R$ 174/MWh. 

A energia contratada para atender ao mercado da CELPE em 2015 totalizou 14.974 GWh, o 
que representa um acréscimo de 7,74% em relação a 2014. Este pequeno acréscimo foi 
decorrente da frustração de cotas de garantia física e de contratos, cujos empreendimentos 
de geração tiveram a concessão cancelada ou não foram concluídos na data prevista. A 
energia foi adquirida a um custo médio acumulado de R$ 161,46/MWh, o que representa 
15,8% a menos em relação a 2014, isso por conta  da diminuição dos custos variáveis. 

 

Câmbio e Taxa de Juros 
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A Companhia possui empréstimos indexados ao Euro e ao Dólar e contratou instrumentos 
derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação 
cambial. Foi utilizado swap de moeda estrangeira para CDI, de forma que os ganhos e 
perdas dessas operações decorrentes da variação cambial sejam compensados pelos 
ganhos e perdas equivalentes das dívidas em moeda nacional. 

As dívidas da Companhia estão sujeitas à variação das taxas de juros no mercado e, 
portanto, na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da CELPE 
também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento. 

 

 

2016 

Dado esse ambiente, o Resultado Financeiro Líquido da Companhia atingiu em R$ 230.382 
mil em 2016, contra R$ 178.539 mil em 2015, que equivale a uma redução de 29,04%. Ele 
vem sendo diretamente influenciado pelos impactos de índices de preços e dos juros.  

O CDI acumulado no período foi de 14,00%, uma elevação de 0,82 pontos percentuais em 
comparação ao ano anterior, onde foi de 13,18%. Em contrapartida, a redução dos volumes 
de caixa médios acarretou uma perda de aproximadamente R$ 10.671 mil reconhecidos no 
resultado. 

Houve um aumento de R$ 43.742mil nas despesas de dívida. Esse aumento foi decorrente 
da combinação do efeito do aumento dos volumes de dívida na comparação de 2016 e 
2015, além do aumento dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e do TJLP 
que são os indexadores mais relevantes da dívida da Companhia. Com já falamos acima o 
CDI teve uma variação de 0,82 pontos percentuais, já a TJLP foi elevada em 1,25 pontos 
percentuais, saindo de 6,25% em 2015 para 7,50% em 2016. 

 

2015 

O ano de 2015 foi marcado pela recessão da economia brasileira e deterioração dos 
indicadores econômicos, consequência dos desequilíbrios acumulados no ciclo de expansão 
dos anos anteriores e da crise política que aumentou a incerteza do mercado sobre a 
recuperação da economia 

Esse cenário refletiu-se no setor elétrico com a redução do consumo de energia, 
comparando o consumo acumulado até novembro de 2015 com o mesmo período do ano 
anterior, o Nordeste apresentou retração de 2,9% e o Brasil de 4,4% de acordo com a 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE. 
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As expectativas do Banco Central para 2016, de acordo com o Relatório Focus, é que o PIB 
apresente uma retração de 2,99% em relação ao de 2015. Quanto aos indicadores 
econômicos é esperado que a inflação permaneça em patamares elevados, visto, a projeção 
de 6,93 e 6,58 % a.a. para o IPCA e IGPM respectivamente. Este panorama indica que a 
taxa de juros pode continuar sendo elevada para contenção da inflação. Portanto, o cenário 
de recessão econômica iniciado em 2015 é esperado para o ano de 2016. 

Dado esse ambiente, o Resulta do Financeiro Líquido da Companhia atingiu em R$ 180.462 
mil em 2015, contra R$ 159.027 mil em 2014, que equivale a uma redução de 13,48%. Ele 
vem sendo diretamente influenciado pelos impactos de índices de preços e dos juros.  

O CDI acumulado no período foi de 13,18%, uma elevação de 2,41 pontos percentuais em 
comparação ao ano anterior, onde foi de 10,77%. Isso, juntamente, com o aumento dos 
volumes de caixa médios acarretou um ganho adicional de aproximadamente R$ 19.886 mil 
reconhecidos no resultado. 

Houve um aumento de R$ 61.964 mil nas despesas de dívida. Esse aumento foi decorrente 
da combinação do efeito do aumento dos volumes de dívida na comparação de 2015 e 
2014, porém, o aumento dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e do 
TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida da Companhia. Com já falamos 
acima o CDI teve uma variação de 2,41 pontos percentuais, já a TJLP foi elevada em 1,25 
pontos percentuais, saindo de 5,00% em 2014 para 6,25% em 2014. 

 

2014  

Em 2014 o Banco Central deu continuidade à elevação do patamar da meta da taxa básica 
de juros, a SELIC, fechando o ano em 11,75% a.a. Esta elevação da taxa acontece desde o 
inicio de 2013, quando a SELIC alcançou seu menor patamar, 7,25% a.a. Isso resultou em 
um aumento geral dos custos de captação e das dívidas pós-fixadas, principalmente 
aqueles atreladas ao CDI. Outro importante indicador da inflação na economia brasileira o 
IPCA, sofreu um aumento em 2014 onde o acumulado atingiu 6,41% em comparação com o 
registrado em 2013 que registrou 5,91%. Por outro lado o IGP-M sofreu uma redução de 
1,85 p.p. passando de 5,91% a.a. em 2013 para 3,67% a.a. em 2014. Os principais fatores 
para a diminuição no ritmo da alta vieram da queda dos preços no atacado e na construção. 
A taxa de câmbio fechou o ano de 2014 em R$/U$ 2,6562 acumulando uma desvalorização 
do real frente ao dólar de 13,38% comparado ao ano anterior. 

 

10.3 - Comentários sobre os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham 
causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do 
emissor e em seus resultados: 

 

a. introdução ou alienação de segmento operacional  

Não aplicável. Não houve, nos últimos três exercícios sociais, aquisição ou alienação de 
segmentos operacionais. 

 

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária  
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Não aplicável. Não houve, nos últimos três exercícios sociais, constituição, aquisição ou 
alienação de participação societária. 

 

c. eventos ou operações não usuais 

Não aplicável. Não houve, nos últimos três exercícios sociais, eventos ou operações não 
usuais.  

 

10.4. Os diretores devem comentar: 

a. mudanças significativas nas práticas contábeis  

Não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis para o exercício findo em 31 
de Dezembro de 2016. 
 
As demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2016 e 2015 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e 
normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas 
internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board - IASB. 
 

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Alguns procedimentos técnicos e interpretações emitidas pelo CPC foram revisados e têm a 
sua adoção obrigatória para o período iniciado em 01/01/2016.  
 
Segue abaixo a avaliação da Companhia dos impactos das alterações destes 
procedimentos e interpretações:  

Pronunciamento Objetivo 

IFRS 7 Instrumentos 
financeiros: Divulgações 
(Vigência a partir de 
01/01/2016) 

A alteração esclarece que um contrato de serviço que inclua 
uma taxa pode constituir envolvimento contínuo em um ativo 
financeiro. Uma entidade deve avaliar a natureza desta taxa e 
o acordo em comparação à orientação sobre envolvimento 
contínuo na IFRS 7, a fim de avaliar se a evidenciação é 
exigida. A avaliação de quais contratos de serviços 
constituem envolvimento contínuo deve ser feita 
retrospectivamente. Contudo, a evidenciação exigida não 
precisa ser fornecida para qualquer período iniciado antes do 
período anual em que a entidade aplicar pela primeira vez as 
alterações. Estas alterações não geraram nenhum impacto 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia. 

Alteração da IAS 1 – 
Apresentação de 
Demonstrações Financeiras 
(Iniciativa de divulgação).  

As alterações têm o objetivo de incentivar as empresas a 
identificar quais informações são suficientemente relevantes 
para serem divulgadas nas demonstrações contábeis. 
Também é esclarecido que a materialidade se aplica ao 
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(Vigência a partir de 
01/01/2016) 

conjunto completo de demonstrações contábeis, incluindo 
suas notas explicativas e que é aplicável a todo e qualquer 
requerimento de divulgação das normas IFRS.  
 
Itens de linhas específicas nas demonstrações do resultado e 
de outros resultados abrangentes e no balanço patrimonial 
podem ser desagregados; flexibilidade quanto à ordem em 
que apresentam as notas às demonstrações financeiras. 
Estas alterações não geraram nenhum impacto sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia. 

Alteração IAS 16 e IAS 38 
Esclarecimentos de Métodos 
aceitáveis de depreciação e 
amortização (Vigência a 
partir de 01/01/2016) 

A alteração esclarece o princípio base para depreciação e 
amortização como sendo o padrão esperado de consumo dos 
benefícios econômicos futuros do ativo. As alterações são 
aplicadas de forma prospectiva e não têm impacto sobre a 
Companhia, uma vez que não foi alterado o método para 
amortização dos ativos não circulantes. 

IAS 19 Benefícios a 
Empregados (Vigência a 
partir de 01/01/2016) 

Essa norma esclarece que a profundidade do mercado de 
títulos privados em diferentes países é avaliada com base na 
moeda em que é denominada a obrigação, em vez de no país 
em que está localizada a obrigação. Quando não existe 
mercado profundo para títulos privados de alta qualidade 
nessa moeda, devem ser usadas taxas de títulos públicos. 
Essa alteração deve ser aplicada retrospectivamente, porém 
não têm impacto sobre a Companhia, uma vez que esta já 
utilizava taxas de títulos públicos com base na moeda em que 
é denominada a sua obrigação. 

 
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

Nos períodos em análise, não houve ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor. 

 

10.5 - Comentários sobre as políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, 
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre 
questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos 
resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, 
contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, 
vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda 
estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de 
ativos e instrumentos financeiros 

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas contábeis, 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Essas 
estimativas são revistas de maneira contínua, utilizando como referência a experiência 
histórica e alterações relevantes de cenário que possam afetar a situação patrimonial e o 
resultado da Companhia nos itens aplicáveis. 
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Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao 
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa.  

As principais estimativas e premissas relacionadas às Demonstrações Financeiras da 
Companhia referem-se ao registro dos efeitos decorrentes de: 

 

 Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros 

Trata-se de valores realizáveis ou exigíveis em decorrência do contrato de 
concessão, que tem como objetivo, dentre outros, assegurar o equilíbrio econômico 
financeiro da concessão e apresentar a realização dos componentes tarifários e da 
efetiva remuneração com obediência ao Pressuposto Básico da Competência, no 
processo de confrontação das despesas com as receitas entre os períodos 
contábeis. 

O contrato prevê que “As tarifas devem cobrir os custos necessários ao 
desenvolvimento das atividades, desde que assegurado o adequado nível de 
eficiência das concessionárias ou permissionárias e a acuracidade das informações 
contábeis”. 

 

 Bifurcação dos Bens da Concessão do Serviço Público – Ativo Financeiro 
Indenizável e Ativo Intangível 

A Companhia adota a premissa de que os bens são reversíveis no final do contrato 
de concessão, com direito de recebimento integral de indenização pelo poder 
concedente, sobre os investimentos ainda não amortizados e estimou o ativo 
financeiro indenizável oriundo da concessão, considerando os investimentos 
realizados e não amortizados até o final da concessão, sendo tais montantes 
classificados como ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa 
ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente. A parcela remanescente 
à determinação do ativo financeiro (valor novo de reposição) classificada como um 
ativo intangível em virtude da sua recuperação esta condicionada à utilização do 
serviço público, neste caso, do consumo de energia pelos clientes. 

Com base nas disposições contratuais e nas interpretações dos aspectos legais e 
regulatórios, a Companhia adotou a premissa de que será indenizada pelo valor 
novo de reposição contábil ao final da concessão. Essa determinação impactou a 
base de formação dos ativos que possuem cláusula de indenização prevista no 
contrato de concessão, norteado pela ICPC-01(IFRIC-12). 

 

 Contratos de Construção 

Em atendimento ao CPC 17 e ICPC 01, a Companhia contabilizou receitas e custos 
relativos a serviços de construção ou melhoria da infra-estrutura, considerando que 
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no negócio de distribuição de energia elétrica no Brasil não há margem nos serviços 
de construção. 

Desta forma, a margem de construção foi estabelecida como sendo igual à zero, já 
que os valores desembolsados na atividade de construção são pleiteados, sem a 
incidência de qualquer margem, na Base de Remuneração Regulatória da 
Sociedade. A atividade fim da Companhia é a distribuição de energia elétrica, não 
sendo prevista, na estrutura tarifária, a remuneração com margem diferente de zero, 
sobre os serviços de construção.  

 

 Perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um 
ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo 
menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de 
venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para 
descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa 
descontado.  

Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não 
incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se 
comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de 
ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à 
taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos 
recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins 
de extrapolação. 

A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil 
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 

 

 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis, regulatórias e 
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

 

 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
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A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante 
considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na 
realização das contas a receber, levando em consideração as perdas históricas e 
uma avaliação individual das contas a receber com riscos de realização. A provisão é 
constituída com base nos valores a receber de consumidores residenciais vencidos 
há mais de 90 dias, consumidores comerciais vencidos há mais de 180 dias, 
consumidores industriais, rurais, poderes públicos, iluminação e serviços públicos 
vencidos há mais de 360 dias, bem como através de análise criteriosa para os 
clientes com débitos relevantes. 

 

 Impostos Diferidos 

Dado a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais 
existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras 
mudanças nessas premissas ou na legislação tributária, poderiam exigir ajustes 
futuros na receita e despesa de impostos já registrada.  

Imposto de renda diferido ativo é reconhecido na extensão em que seja provável que 
haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. 
Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do 
imposto de renda diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo 
provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de 
planejamento fiscal futuras. 

. 

 Benefícios pós-emprego 

 A Companhia patrocina planos de benefícios suplementares de aposentadoria e 
pensão para seus empregados, ex-empregados e respectivos beneficiários, com o 
objeto de suplementar os benefícios garantidos pelo sistema oficial da previdência 
social. 

O plano de aposentadoria na modalidade benefício definido tem o custo da 
concessão dos benefícios determinados pelo Método da Unidade de Crédito 
Projetada, líquido dos ativos garantidores do plano. A avaliação atuarial e suas 
premissas e projeções são revisadas e atualizadas em bases anuais, ao final de 
cada exercício. 

A avaliação atuarial envolve o uso de premissas sobre as taxas de desconto, taxas 
de retorno de ativos esperadas, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e 
aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões. A obrigação de 
benefício definido é altamente sensível a mudanças nessas premissas. Todas as 
premissas são revisadas a cada data base. 

 

 Instrumentos financeiros 
A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros, no reconhecimento inicial, 
de acordo com as seguintes categorias: 
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a) Ativos financeiros 
 
Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de 
clientes, títulos e valores mobiliários, ativo financeiro de concessão, valores a 
compensar da Parcela A e outros itens financeiros, além de outros créditos 
realizáveis por caixa. 
 

 Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: são apresentados no 
balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas 
reconhecidas na demonstração do resultado. 

 Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos, com 
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a 
mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo 
amortizado, utilizando o método de juros efetivos, menos perda por redução ao 
valor recuperável.  

 

 Investimentos mantidos até o vencimento: ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos são classificados como 
mantidos até o vencimento quando a Companhia tiver manifestado intenção e 
capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a avaliação inicial, 
estes ativos são avaliados ao custo amortizado utilizando o método da taxa de 
juros efetiva, menos perdas por redução ao valor recuperável.  

 

 Ativos financeiros disponíveis para venda: após mensuração inicial, esses ativos 
são mensurados a valor justo, com ganhos e perdas não realizados 
reconhecidos diretamente dentro dos outros resultados abrangentes até a baixa 
do investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos 
juros calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou perdas 
com variação cambial sobre ativos monetários que são reconhecidos 
diretamente no resultado do exercício. 

 
b) Passivos financeiros  

 
Os passivos financeiros incluem contas a pagar a fornecedores, valores a compensar 
da Parcela A e outros itens financeiros, outras contas a pagar, empréstimos e 
financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos classificados a 
valor justo por meio do resultado.  
 
Após reconhecimento inicial os empréstimos e financiamentos e debêntures são 
mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros, 
exceto quando os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira são itens 
objeto de hedge, classificado como passivos financeiros mensurados a valor justo 
por meio do resultado, quando atendido o critério de efetividade de hedge.  
A Companhia faz uso de derivativos com o objetivo de proteção, utilizando a 
contabilização de hedge (hedge accounting). A valorização ou a desvalorização do 
valor justo do instrumento destinado à proteção são registradas em contrapartida da 
conta de receita ou despesa financeira, no resultado do exercício. 
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10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas 
demonstrações financeiras do emissor, indicando: 

A Companhia não possui transações (ativas ou passivas) de natureza material, 
individualmente ou quando agregadas, que não tenham sido apropriadamente registradas 
nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras. 

a. ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não 
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

Não aplicável. Não ocorreram arrendamentos mercantis operacionais, ativos e 
passivos. 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha 
riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos 

Não aplicável. Não ocorreram carteiras de recebíveis baixadas. 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

Não aplicável. Não foram celebrados contratos de futura compra e venda de 
produtos ou serviços. 

iv. contratos de construção não terminada 

Não aplicável. Não foram celebrados contratos de construção não terminada. 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

Os contratos de recebimentos futuros de financiamentos já estão apresentados no 
item 10.1 (letra g) deste formulário. 

 

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

Não aplicável, pois não ocorreu outros itens não evidenciados nas demonstrações 
financeiras. 

 

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações 
financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:  

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o 
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações 
financeiras do emissor  

b. natureza e o propósito da operação 

. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em 
favor do emissor em decorrência da operação 

Não aplicável aos itens acima, pois a empresa não possui itens não evidenciados nas 
demonstrações financeiras, pois a Companhia não possui transações (ativas ou passivas) 
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de natureza material, individualmente ou quando agregadas, que não tenham sido 
apropriadamente registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações 
financeiras.  
 
 
10.8 - Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de 
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: 

a. investimentos, incluindo: 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e 
dos investimentos previstos 

Anualmente é definido o volume de investimentos a ser realizado pela CELPE, de 
acordo com a sua necessidade de expansão, manutenção e inovação. Para 2017 
está previsto investimentos no valor de R$ 711.174 mil. Seguem abaixo os principais 
planos de investimentos durante o ano de 2016: 

 Expansão de Rede: R$ 124.801mil 

Subestações (SE’s): Será concluída a construção de 03 SE's, Estância, Tejipió e 
Afogados da Ingazeira inicio da construção das SE’s de  Petrolina III e Salgado e a 
ampliação de 33 Subestações. 

Linha de Transmissão: Construção de 76,6Km. 

Rede de Distribuição: Construção de 217Km de alimentadores. 

 Renovação de Subestação R$ 19.453mil 

Na manutenção do sistema serão aplicados recursos da ordem de R$ 19 milhões na 
renovação de equipamentos de Subestações. 

 Automação: R$ 17.565mil 

Automação de  200 chaves na média tensão. 

 Novas Ligações: R$  232.000 mil 

Ligações de 167 mil novos clientes em área urbana e rural, além de intervenções de 
religação, substituição de medidores, telemedição e ligação de grandes clientes. 

 Renovação de Redes de Distribuição: R$  145.730 mil 

Adequação dos níveis de tensão em conformidade com o PRODIST; intervenções 
em redes que apresentam riscos de segurança; e ações de restabelecimento do 
sistema de distribuição; além da renovação do sistema elétrico em operação. 

 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

A CELPE pretende acessar os bancos de fomento e agências multilaterais. Em 2016, 
a CELPE recebeu R$ 76.388 mil do BNDES referente aos investimentos realizados 
em 2015 e 2016, decorrentes dos Contratos assinados em 2013 e 2015. 
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Em 2016, a CELPE recebeu R$ 10.831 mil da Caixa Econômica Federal referente a 
parte dos investimentos no Programa Luz Para Todos, decorrentes do contrato 
assinado em 2013. 

A Companhia liberou junto ao BNDES em 2015 o montante de R$ 254 milhões para 
financiamento de parte de seu programa de investimentos. 

 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos 
previstos 

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos. 

 

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes 
ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do 
emissor 

Não aplicável, pois não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros 
ativos que influenciem materialmente a capacidade produtiva da Companhia. 

 

c. novos produtos e serviços, indicando: 

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 

O Grupo Neoenergia atua no Setor Elétrico Brasileiro, onde existem obrigações regulatórias 
de investimento de pesquisa e desenvolvimento, esses realizados por suas participadas 
para atendimento dessa obrigação. 

Com a criação da Lei no. 9.991, de 24 de julho de 2000, foram definidos os percentuais de 
aplicação e a obrigatoriedade para as Concessionárias do setor de energia elétrica a 
investirem em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D. Os programas anuais de P&D podem 
ser constituídos de um ou mais projetos, devendo ser propostos de acordo com as 
instruções dispostas no Manual de P&D. 

O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 
Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e 
posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas n° 316, de 13 de maio de 2008 e nº 
504, de 14 de agosto de 2012. 

Segundo o Manual, todo projeto de P&D deverá ser enquadrado em sua fase proposta para 
desenvolvimento dentro da cadeia da inovação, podendo ser classificada como pesquisa 
básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote 
pioneiro ou inserção no mercado. 

Os Programas de P&D das controladas do Grupo são compostos pelas Companhias entre si 
e por parceiros externos, inclusive como proponentes.  

Seguem os projetos que foram realizados no período de 2014 a 2016 de forma cooperada 
entre as empresas do Grupo Neoenergia, sendo a Celpe proponente ou não: 

 PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica. Trata-se de um 
projeto cooperado entre a Coelba (proponente), Celpe e Cosern com o objetivo de 
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implantar usina de geração solar fotovoltaica com potência de 1MW usando distintas 
tecnologias, montar laboratório de certificação em energia solar e desenvolver 
transformador eletrônico adaptável a planta similares, permitindo avaliar técnica e 
comercialmente a “replicabilidade” do modelo adotado. 

 PD-6600-1301/2013 - Metodologias de Revisão Tarifária. Foram avaliadas 
metodologias regulatórias e proposições incrementais, concernentes ao processo de 
revisão tarifária periódica das empresas distribuidoras de energia elétrica.  

 PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de 
energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios 
de vida acelerados. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), 
Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia de ensaio de vida 
acelerado específico para medidores eletrônicos de energia elétrica e algoritmo 
associado de processamento estatístico dos resultados. Validação em laboratório a 
ser implantado no projeto; 

 PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação das melhores práticas 
em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão. Trata-se de um 
projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de 
desenvolver uma metodologia para identificar as melhores práticas para a proteção 
de rede de distribuição de baixa tensão para curtos circuitos de alta impedância, via 
pesquisa nacional e internacional, com possível aplicação em campo das soluções 
encontradas que se mostrem viáveis técnica e economicamente; 

 PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação 
em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal. Trata-
se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o 
objetivo de desenvolver uma metodologia para Proposição de Política Pública e 
Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e 
Natal através de avaliação dos aspectos técnicos, econômicos, tecnológicos, 
políticos, sociais e jurídicos ligados ao enterramento de redes elétricas; 

 PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas 
Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Este projeto é cooperado entre as 
três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Trata-se do Módulo 1 do Programa para 
Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do Grupo 
Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV 
(20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e 
Qualímetro com oscilografia contínua; 

 PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas 
Inteligentes Módulo 2 – Infraestrutura. Este projeto é cooperado entre as três 
distribuidoras do Grupo Neoenergia. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades 
de redes inteligentes para as distribuidoras do grupo Neoenergia (Automação 
Avançada, Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) através de uma 
infra-estrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados 
provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Vetor 1 (sensor inteligente, 
qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na 
melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e aumento da 
segurança. 

 PD-04950-0716/2016 - Siase - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico - 
Etapa II. Este projeto busca desenvolver um Sistema centralizado que integra 
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grandes bases de dados e informações sobre o setor, acessível em portal web para 
toda a sociedade, com funcionalidades que auxiliam agentes públicos e privados no 
planejamento e desenvolvimento setorial e do PEE,bem como na inteligibilidade dos 
processo tarifários. 

 

Destes projetos, o PD-6600-1301/2013 - Metodologias de Revisão Tarifária encerrou em 
2015. Os projetos PD-0043-0114/2014, PD-0043-0214/2014 e PD-0043-0314/2014 foram 
encerrados em 2016. Enquanto o PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar 
Fotovoltaica tem previsão de encerrar em 2017.  

 
No período de 2014 a 2016, a Celpe desenvolveu como proponente os seguintes projetos: 

 

 PD-00043-1111/2011 - Sistemas de Bombeamento de Água com Sistemas 
Fotovoltaicos e Tecnologia de Bombeamento Nacional - Zona Rural de Pernambuco. 
Este projeto objetivou desenvolver uma metodologia para implementação em campo 
de sistemas fotovoltaicos para bombeamento que utilizam motobombas e 
conversores de freqüência nacionais. O uso desses sistemas representam uma 
oportunidade para ampliação do mercado de produção/comercialização de 
equipamentos (motobombas e conversores de freqüência) e de prestação de 
serviços, notadamente na região do semi-árido nordestino, onde a utilização de 
poços representa a única alternativa de suprimento de água. 

 PD-00043-0709/2010 - Modelo de Estruturação e Composição de Políticas de 
Manutenção de Equipamentos em SE's baseado em métodos multicritérios utilizando 
o SMAA (Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis Method). O propósito deste 
projeto  foi desenvolver um modelo de estruturação e composição de políticas de 
manutenção de equipamentos em subestações, usando um método multicritério de 
suporte à decisão baseado no Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis Method 
(SMAA) para tratar incertezas e avaliação de robustez. Considerando a interligação 
entre os equipamentos, o suporte multicritério aos problemas de decisão do 
gerenciamento da manutenção, avaliação da robustez e da imprecisão da 
informação. 

 PD-00043-0811/2011 - Metodologia para Modelagem dos Recursos Necessários à 
Minimização da Distância entre Níveis de Desempenho Definidos pela Norma 
Vigente no Setor Elétrico e a Performance das Centrais de Teleatendimento. O 
projeto consistiu na modelagem e construção de uma ferramenta que permite 
dimensionar os recursos das centrais de teleatendimento para o cumprimento dos 
indicadores de qualidade deste serviço. Utilizando uma ferramenta metodológica que 
permite negociar e explorar questões estratégicas inerentes ao serviço de 
teleatendimento, considerando variáveis que possuem ligação com o comportamento 
das chamadas realizadas para o teleatendimento e outras relações causais 
particulares a empresa. 

 PD-00043 - 0511/2011 - Desenvolvimento e validação de sistemas de aterramento e 
proteção de linhas de distribuição e subtransmissão frente a descargas atmosféricas. 
A finalidade deste projeto foi o desenvolvimento de uma metodologia que permitiu 
determinar as melhores localizações para instalação de equipamentos para-raios nas 
linhas de subtransmissão em localidades de elevado índice ceráunico.  Essa nova 
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metodologia possibilita identificar a intensidade de corrente e contagem de 
descargas, considerando-se a integração entre linha de subtransmissão, subestação 
e sistemas de aterramento sob o ponto de vista de coordenação de isolamento. 

 PD-00043-0911/2011 - Desenvolvimento de Tecnologias Não-Convencionais 
Originais e Dedicadas de Aterramento e Proteção para Melhoria de Desempenho de 
Linhas Frente a Descargas Atmosféricas. O projeto objetivou a construção de uma 
metodologia original não-convencional para aperfeiçoar e elevar a eficiência do 
sistema de transmissão da Celpe frente às descargas atmosféricas, com redução de 
impacto no seu número de desligamentos e economicamente viável. Com aplicação 
em linhas de transmissão de 69 kV, providas ou não de cabos de blindagem, com 
baixo nível de suportabilidade do isolamento, causando baixo desempenho frente a 
descargas atmosféricas. 

 PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração 
de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos dentro de um 
Modelo com Biodigestores Dispersos. A meta deste projeto é o desenvolvimento de 
um modelo de avaliação de sistemas de biodigestores com foco em geração 
distribuída de energia, visando encontrar "nichos" ou "núcleos" de geração de 
insumos (sólidos/líquidos) de tal forma que os arranjos destes "núcleos" possa 
viabilizar a construção e geração de biogás com consequente geração de energia 
elétrica. 

 PD-00043-0211/2011 - Sistema de Comunicação Inteligente entre os Centros de 
Operações/Medições e as Chaves de Distribuição e Telemedição com Aplicação 
Piloto. O projeto consistiu na comprovação da viabilidade técnica da aplicação de um 
sistema de antenas diretivas programáveis (antenas inteligentes), como canal de 
comunicação das redes de distribuição de energia elétrica. Esse sistema faz com 
que as regiões de sombra, regiões onde a comunicação não é contínua, estejam 
bem assistidas com existência de comunicação para pronto restabelecimento do 
fornecimento de energia, medição e faturamento do consumo dos clientes. 

 PD-00043-0909/2010 - Construção e Aplicação de Supressor Magnético de 
Afundamentos para Cargas Sensíveis Industrial – SMASI. Este projeto tratou do 
aperfeiçoamento da estrutura magnética do tipo monobloco, influenciada pela 
potência e classe de isolação, que evoluiu para a construção (cabeça de série) e 
aplicação do Supressor Magnético de Afundamentos de Tensão para Cargas 
Sensíveis Industriais (SMASI).  Este equipamento é apropriado para baixa tensão, 
com baixo custo e alta velocidade, capaz de minimizar os efeitos das Variações de 
Tensão de Curta Duração (VTCDs) no cliente com carga sensível. 

 PD-00043-0112/2012 – Desenvolvimento de um sistema para a Transferência e 
Corte Seletivo Através do Gerenciamento Otimizado de Cargas. O objetivo deste 
projeto foi desenvolver um sistema robusto direcionado ao gerenciamento da 
operação dos sistemas elétricos viabilizando, em tempo real: O diagnóstico das 
condições de interrupção, a proposição do melhor sequenciamento de manobras que 
viabilize o restabelecimento do sistema de distribuição, e em casos de ocorrências 
de grande porte, a proposição de cortes seletivos de carga nas condições de 
esgotamento das possibilidades de transferência de carga a partir dos alimentadores 
primários. 

 PD-00043-1211/2011 - Desenvolvimento e Implementações de Provas de Conceito 
de Redes Inteligentes (RI) em Localidade Piloto com Elevadas Restrições 
Ambientais - Caso Ilha de Fernando de Noronha (IFN). Este projeto trata da 
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configuração e implantação de soluções de microgeração distribuída, iluminação 
pública eficiente, operação ilhada, interoperabilidade e intercambialidade dos 
sistemas de medição e de automação para realização de provas de conceito de 
redes elétricas inteligentes (REI) em localidade piloto com elevadas restrições 
ambientais (ilha de Fernando de Noronha), contemplando as principais tecnologias 
relacionadas à infraestrutura e avaliação da viabilidade e eficácia. 

 PD-0043-0111/2011 - Conceituação e desenvolvimento de um sistema inteligente 
para gestão técnica eficiente de redes de distribuição. A finalidade deste projeto foi o 
desenvolvimento de um simulador técnico para redes primárias que permite a 
compatibilização de dados oriundos de um conjunto restrito de medições, e assim, 
capaz de estimar valores de interesse em qualquer barra ou trecho dos circuitos à 
partir destes pontos de medição. Para tanto foi necessário a definição de um número 
mínimo de medidores digitais a serem instalados nos circuitos que satisfizessem a 
necessidade, ao mesmo tempo em que não inviabilizassem economicamente a 
solução. 

Em 2014, foram encerrados os projetos PD-0043-0111/2011, PD-00043-0211/2011, PD-
00043-1111/2011, PD-00043-0709/2010 e PD-00043-0811/2011. Os projetos PD-00043-
0909/2010, PD-00043-0112/2012 e PD-00043-0511/2011 foram encerrados em 2015, já o 
projeto PD-00043-0911/2011  foi concluído em 2016. Para 2017 está previsto o 
encerramento do projeto PD-00043-0512/2012 e PD-00043-1211/2011. 
 
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de 
novos produtos ou serviços. 

O montante total investido, em 2014, pela CELPE em projetos de P&D em fase de pesquisa 
foi de R$ 8.954.949,24. Em 2015 e 2016 os valores investidos foram R$ 6.826.522,62 e R$ 
6.140.442,71, respectivamente. 

 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 

No período de 2014 a 2016, a Celpe desenvolveu como proponente os seguintes projetos: 

 

 PD-00043-1011/2011 - Aperfeiçoamento e definição das características básicas da 
linha de produção e do sistema de indicação de falta, para obtenção de um cabeça-
de-série, e implementação na rede de distribuição da Celpe. A meta deste projeto foi 
aprimorar um sistema de supervisão de redes de distribuição em média tensão, que 
transmitisse em tempo real dados de medições realizadas em pontos escolhidos, 
indicando possíveis faltas ocorridas na rede com um custo de fabricação menor. 
Foram aperfeiçoados o desenho e as especificações do protótipo do sensor de 
estado, desenvolvido em projeto de P&D anterior, para eliminar peças e 
componentes com dificuldade de reprodução em larga escala. 

 PD- 00043-1009/2010 – Desenvolvimento de um Auto Regulador Magnético de 
Tensão a Reator Naturalmente Saturado - ARMTRS, em 13,8 KV – Cabeça de Série. 
O projeto  teve como finalidade o desenvolvimento de um equipamento auto-
regulador magnético de tensão a reator naturalmente saturado (ARMTRS) para o 
sistema 13,8kV, não disponível no mercado, e que pode ser aplicado como 
supressor de afundamentos nas indústrias de grande porte. Por ser constituído por 
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unidades monofásicas, foi possível desenvolver um equipamento robusto e 
resistente aos ambientes agressivos. 

 PD-00043-0212/2012 - Projeto, Construção e Avaliação de Desempenho de um 
Restaurador Dinâmico de Tensão (Dynamic Voltage Restorer - DVR) de Baixo Custo. 
Neste projeto os transformadores do Restaurador Dinâmico de Tensão (DVR) 
possuem  um enrolamento alimentado com tensão da rede, podendo o outro 
enrolamento ser conectado entre a rede e a carga, mantendo sua tensão próxima da 
nominal, não  sendo empregados inversores PWM e as chaves e os transformadores 
terem potências muito inferiores às da carga. O projeto foi desenvolvido em 
continuidade a um P&D anterior, resultando na construção de um protótipo de  DVR 
de 380V, 200kVA. 

Em 2014, foram encerrados os projetos PD-0043-0111/2011, PD-00043-0211/2011 e PD-
00043-1011/2011. Os projetos PD-00043-0909/2010 e PD-00043-0112/2012  foram 
encerrados em 2015, no ano seguinte em 2016 foram encerrados os projetos PD- 00043-
1009/2010 e PD-00043-0212/2012. Para 2017 está previsto o encerramento do projeto PD-
00043-1211/2011. 
 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços. 

O montante total investido, em 2014, pela CELPE em projetos de P&D em fase de 
desenvolvimento de produtos foi de R$ 975.105,42. Em 2015 e 2015 os valores investidos 
foram R$ 1.430.093,55 e R$ 1.043.575,03 respectivamente. 

 

v. fontes de financiamento dos investimentos. 

Em 2014, a CELPE recebeu R$ 14,2 milhões da FINEP, decorrentes do contrato de 
financiamento assinado em 2011. 

Não houve liberações de financiamentos de projetos de P&D em 2015 e 2016. 

 

vi. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos. 

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos. 

 

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o 
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos 
demais itens desta seção  

Não aplicável. Não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o 
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais 
itens desta seção.  
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ANEXO VI DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEÍA GERAL DE ACIONISTAS 

DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA E SUA 

VERSÃO CONSOLIDADA 

 
(Informações complementares relativas à proposta de aumento do capital social da 
Companhia - art. 14 da Instrução CVM 481/09) 
 
1. Informar valor do aumento e do novo capital social. 

 
O valor do aumento do capital social proposto é de R$ 73.003.933,95 (setenta e três 
milhões, três mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) e o novo 
capital social passará a ser de R$ 663.177.693,34 (seiscentos e sessenta e três milhões, 
cento e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos).  
 

 
2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou 

outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus 

de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas 

ações. 

 

A capitalização proposta será feita mediante a capitalização de reserva de incentivo fiscal, 
classificada na reserva de capital, sem emissão de novas ações e, portanto sem 
consequência econômica, trata-se de aumento contábil, no qual o montante desta reserva 
será transferido para a conta de capital social, classificada no patrimônio líquido. 
 

 

3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências 

jurídicas e econômicas. 

 
A Administração da Companhia propõe aos acionistas o aumento do capital social mediante 
a capitalização da reserva de incentivo fiscal, classificada no Patrimônio Líquido como 
reserva de capital, no montante de R$ 73.003.933,95 (setenta e três milhões, três mil, 
novecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos). 
  
O art. 19, § 3º do Decreto-lei n 1.598/77, com as alterações da Lei 2.973/14 determina que o 
valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções fiscais não 
poderá ser distribuído aos sócios e constituirá a reserva de incentivos fiscais, que poderá 
ser utilizada somente para: I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham 
sido totalmente absorvidas as reservas de lucros, com exceção da reserva legal; ou II - 
aumento do capital social. 
 
A capitalização proposta será feita sem emissão de novas ações e, portanto sem 
consequência jurídica e/ou econômica, trata-se de aumento contábil, no qual o montante da 



 

 
 

Manual de Participação em 
Assembleias Gerais de Acionistas 

AGOE de 10/04/2017 

 

98 
 

 

conta de reserva de incentivo fiscal será transferida para a conta de capital social, 
classificada no patrimônio líquido. 
 

 
4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
 
O Conselho Fiscal da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE, dando 
cumprimento ao que dispõe o artigo 163 da Lei nº 6404/76, e suas posteriores alterações, 
examinou o relatório da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, compreendendo: balanço patrimonial, 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, 
dos fluxos de caixa e do valor adicionado, complementadas por notas explicativas. 
 
Com fundamento nas análises realizadas e no Relatório dos Auditores Independentes sobre 
as Demonstrações Financeiras, este Conselho opina no sentido de que as Demonstrações 
Financeiras, acima referidas, estão em condições de serem submetidas à apreciação e 
aprovação dos Senhores Acionistas.  
 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2017. 
 

Rodolfo Fernandes da Rocha - Presidente 
Aristóteles Nogueira Filho 

Humberto Guimarães 
Manoel Gimenes Ruy 

 
 

 
5. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas. 

 
a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou 

distribuição de novas ações entre os acionistas. 

 
A capitalização proposta não implica em modificação no numero de ações, visto que a as 
ações da Companhia são sem valor nominal. 
 
 
b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem 

modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal. 

 
A capitalização proposta não implica em modificação no numero de ações, visto que a as 
ações da Companhia são sem valor nominal. 
 
c. Em caso de distribuição de novas ações. 
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Não houve distribuição de novas ações. 
 
d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976. 

 
Não aplicável, considerando que não houve distribuição de novas ações, conforme item (c) 
acima. 
 
e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, 

quando cabível. 

 
Em razão do aumento de capital proposto haverá alteração do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia. 
 
(Informações complementares relativas à proposta de reforma do Estatuto Social - art. 
11 da Instrução CVM 481/09) 
 
Alterações estatutárias: Caso aprovada a proposta da administração, deverão ser 
realizadas as  seguintes alterações ao Estatuto Social da Companhia: 
 
I. Alteração do artigo 5º 
 
Origem e justificativa da alteração proposta: Conforme deliberado na Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 22.02.2017, ocorreu aumento do capital social no 
montante de R$73.003.933,95 (setenta e três milhões, três mil, novecentos e trinta e três 
reais e noventa e cinco centavos), dentro do limite do capital autorizado e na forma do artigo 
5º, §1º do Estatuo Social da CELPE, mediante a capitalização da reserva de incentivo fiscal, 
passando o capital social integralizado de R$ 590.173.759,39 (quinhentos e noventa 
milhões, cento e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove 
centavos) para R$ 663.177.693,34 (seiscentos e sessenta e três milhões, cento e setenta e 
sete mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos). 
 
 

REDAÇÃO ORIGINAL 
 

REDAÇÃO PROPOSTA 
 

Art. 5º Art. 5º 

O capital social autorizado é de R$ 
700.000.000,00 (setecentos milhões de 
reais) e o capital integralizado é de R$ 
590.173.759,39 (quinhentos e noventa 
milhões cento e setenta e três mil 
setecentos e cinquenta e nove reais e 
trinta e nove centavos), representado por 
74.612.388 ações nominativas, divididas 
em 66.302.693 ações ordinárias, 
7.567.254 ações preferenciais Classe A e 
742.441 ações preferenciais Classe B, 

O capital social autorizado é de R$ 
700.000.000,00 (setecentos milhões de 
reais) e o capital integralizado é de R$ 
663.177.693,34 (seiscentos e sessenta e 
três milhões, cento e setenta e sete mil, 
seiscentos e noventa e três reais e trinta 
e quatro centavos), representado por 
74.612.388 ações nominativas, divididas 
em 66.302.693 ações ordinárias, 
7.567.254 ações preferenciais Classe A e 
742.441 ações preferenciais Classe B, 
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todas sem valor nominal.  
 

todas sem valor nominal.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATUTO SOCIAL 



 

 
 

Manual de Participação em 
Assembleias Gerais de Acionistas 

AGOE de 10/04/2017 

 

101 
 

 

 
 
 

CAPÍTULO I. - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 
 
Artigo 1º -  A Companhia é uma sociedade anônima sob a denominação de Companhia 
Energética de Pernambuco – CELPE e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas 
disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
 
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Recife, Capital do Estado de 
Pernambuco, e, por decisão da Diretoria, poderá instalar sucursais, filiais, agências, 
escritórios, postos de serviços ou depósitos em outras cidades, vilas ou distritos do Estado 
ou, ainda, em qualquer parte do território nacional, por deliberação do Conselho de 
Administração. 
 
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto estudar, projetar, construir e explorar os sistemas 
de distribuição e comercialização aos consumidores finais de energia elétrica, conforme 
Contrato de Concessão nº. 26/2000 – ANEEL, bem como a geração de energia elétrica em 
sistema isolado, assim como os serviços que lhe venham a ser concedidos ou autorizados 
por qualquer título de direito, e atividades associadas ao serviço de energia elétrica, prestar 
serviços técnicos de sua especialidade, realizar operação de exportação e importação, 
organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras empresas, observadas as 
limitações legais, e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo. 
 
Artigo 4º - A Companhia terá duração por prazo indeterminado. 
 

CAPÍTULO II. - DO CAPITAL 
 

Artigo 5º - O capital subscrito da sociedade é de R$ 663.177.693,34 (seiscentos e sessenta 
e três milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e quatro 
centavos), dividido em 74.612.388 (setenta e quatro milhões, seiscentos e doze mil, 
trezentas e oitenta e oito) ações escriturais sem valor nominal, sendo: 66.302.693 (sessenta 
e seis milhões, trezentos e dois mil, seiscentas e noventa e três), ações ordinárias, 
7.567.254 (sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentas e cinqüenta e quatro) 
ações preferenciais classe (A) e 742.441 (setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentas e 
quarenta e uma), ações preferenciais classe (B). 
 
  § 1º - A companhia está autorizada a aumentar seu capital social, mediante 
deliberação do Conselho de Administração, até o limite de R$ 700.000.000,00 (setecentos 
milhões de reais). 
 
  § 2º - A emissão e colocação das ações será feita por deliberação do Conselho de 
Administração dentro do limite do capital autorizado, estabelecendo quantidade, preço e 
demais condições de emissão, subscrição e integralização. O preço de emissão será fixado 
pelo Conselho de Administração, sem diluição injustificada da participação dos antigos 
acionistas, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente, a critério do Conselho de 
Administração: (i) as perspectivas de rentabilidade da Companhia; (ii) o valor do patrimônio 
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líquido da ação; (iii) a cotação das ações em bolsa de valores ou no mercado de balcão 
organizado, admitido ágio ou deságio, em função das condições do mercado. 
 
  § 3º - Não há obrigatoriedade, nos aumentos de capital, de se guardar proporção 
entre o número de ações de cada espécie ou classe, observadas as disposições legais e 
estatutárias, podendo ainda serem criadas novas classes de ações preferenciais, desde que 
o número de ações preferenciais não ultrapasse o limite de 2/3 (dois terços) do total das 
ações emitidas. 
 
  § 4º - Observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a Companhia 
poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração, adquirir ações de sua própria 
emissão para fins de cancelamento, ou permanência em tesouraria, ou posterior alienação. 
  
  § 5º - Sem qualquer alteração nos direitos e restrições que lhes são inerentes, nos 
termos deste artigo, todas as ações da Companhia serão escriturais, permanecendo em 
contas de depósito, em instituição autorizada, em nome de seus titulares, sem emissão de 
certificados, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei 6.404 de 15.12.1976, podendo ser 
cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do art. 35 da mencionada 
lei. 
 
  § 6º -  As ações preferenciais não poderão ser convertidas em ordinárias, mas estas 
poderão ser convertidas em preferenciais, desde que haja solicitação do titular e aprovação 
da Assembleia Geral, obedecido sempre o limite legal. 
 
  § 7º - As ações preferenciais são de classe “A” e de classe “B”, não têm direito de 
voto e gozam das seguintes vantagens: 
 
(i) as ações preferenciais classe “A” terão direito ao recebimento de um dividendo mínimo, 
não cumulativo, de 10% (dez por cento) ao ano sobre o lucro líquido, e no reembolso do 
capital, sem prêmio; 
    
(ii) as ações preferenciais classe “B” terão prioridade na distribuição de dividendo e 
reembolso do capital, somente após a distribuição de dividendos e reembolso de capital das 
preferenciais classe “A”, e terão direito a dividendos no mínimo 10% (dez por cento) maiores 
do que os atribuídos às ações ordinárias. 
 
Artigo 6º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias 
gerais. 
 
Artigo 7º - O reembolso do capital a acionista dissidente, nos casos previstos em lei, será 
calculado pelo valor de patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço que 
houver sido aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto no parágrafo segundo, do 
artigo 45 da Lei 6.404 de 15.12.1976. 
 
Artigo 8º - As ações da companhia poderão ser subscritas por pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, e por quaisquer outras pessoas jurídicas de direito público interno. 
  Parágrafo Único - A subscrição de ações por pessoas jurídicas de direito público 
interno não poderá acarretar a obtenção do controle acionário. 
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Artigo 9º - Nas hipóteses de subscrição de ações, nos termos da legislação sobre incentivos 
fiscais, não haverá direito de preferência aos acionistas. 
 
  Parágrafo Único - As ações que compõem o controle acionário da companhia, 
equivalente à 50% (cinquenta por cento) do capital votante mais uma ação com direito a voto, 
não poderão ser transferidas, cedidas ou alienadas, direta ou indiretamente, gratuita ou 
onerosamente, sem a prévia concordância e aprovação da ANEEL. 
  
Artigo 10. - A companhia poderá emitir, na forma da lei, títulos unitários ou múltiplos de ações e, 
provisoriamente, cautelas que as representem. 
 
  Parágrafo Único - Os títulos múltiplos poderão ser convertidos em títulos unitários 
ou vice-versa a pedido do acionista, mediante pagamento, no ato do pedido, de uma taxa de 
serviço fixada pelo Conselho de Administração, apenas para cobrir o custo da operação. 
 
Artigo 11. - A transferência das ações escriturais realizar-se-á mediante registro na instituição 
financeira contratada pela empresa para prestação destes serviços. 
 

CAPÍTULO III. - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
 
Artigo 12. - As condições para a realização da Assembleia Geral, a forma de sua 
convocação e funcionamento, o número necessário de acionistas presentes, a maneira de 
suas deliberações e os seus atos preliminares são os prescritos em Lei e neste Estatuto. 
 
  §1º- O Presidente do Conselho de Administração instalará a Assembleia e 
promoverá, por eleição ou aclamação, a escolha do Presidente e do Secretário da mesa que 
dirigirá os trabalhos. 
 
  §2º - As convocações serão realizadas por meio de edital de convocação publicado 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, em primeira convocação, e com 8 (oito) dias 
de antecedência em segunda convocação, o qual deverá conter a descrição dos assuntos 
que serão objeto de deliberação pelos acionistas. 
 
  § 3º - Todos os documentos a serem analisados ou discutidos em Assembleia Geral 
serão disponibilizados aos acionistas nas bolsas de valores em que as ações da Companhia 
forem mais negociadas, assim como na sede social da Companhia, a partir da data da 
publicação do primeiro edital de convocação referido no § 2º acima. 
  
Artigo 13. - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros meses 
após o encerramento do exercício social, por convocação do Conselho de Administração, 
através do seu Presidente, pelo respectivo substituto, ou, na ausência deles, pela Diretoria, 
para exercer as atribuições previstas na Lei. 
  
Artigo 14. - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente por convocação do 
Conselho de Administração, ou da Diretoria da Companhia, sempre que se fizer necessário, 
bem assim pelo Conselho Fiscal ou por acionistas, nos casos previstos em lei. 
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CAPÍTULO IV. - DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Artigo 15. - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma 
Diretoria, que terão a composição e as atribuições previstas na lei e neste Estatuto. 
 
Artigo 16. - Aos membros da Administração é vedada a aquisição, ainda que em hasta 
pública, de bens de propriedade da Companhia. 
  
Artigo 17. - O prazo de gestão dos Conselheiros e Diretores estender-se-á até a posse dos 
respectivos substitutos eleitos. 
 

SEÇÃO I. - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Artigo 18. - O Conselho de Administração será composto por no máximo 9 (nove) membros, 
e seus suplentes, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. O 
Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão escolhidos pelos seus 
membros. 
 
  § 1º  - Aos empregados acionistas, com direito a voto, é assegurado o direito de 
eleger um dos membros do Conselho de Administração, caso as ações que detenham não 
sejam suficientes para garantir a eleição. 
  § 2º  - Os Conselheiros terão mandato de 2 (dois) ano, permitida a reeleição. 
 
  § 3º  - Os Conselheiros tomarão posse assinando, isolada ou conjuntamente, o 
respectivo termo, lavrado no "Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração” 
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à eleição. 
 
  § 4º  - Vagando cargo de Conselheiro, o Conselho designará um substituto para 
servir até a primeira Assembleia Geral, que elegerá novo Conselheiro para completar o 
mandato. 
   
  § 5º  - Não se aplicará a regra do parágrafo anterior, quando a eleição dos 
Conselheiros houver sido realizada pelo processo de voto múltiplo, ou quando a Assembleia 
Geral decidir pela recomposição plena do Conselho, casos em que a eleição será feita para 
todo o Colegiado, permitida a recondução dos membros remanescentes. 
 
  § 6º  - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada pela 
Assembleia Geral. 
 
Artigo 19. - Ressalvados os casos de urgência, o Conselho de Administração reunir-se-á 
bimestralmente, em sessão ordinária, em data e horário previamente informados com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias e deliberará por maioria de votos. 
 
  § 1º - O Conselho de Administração poderá ser convocado, extraordinariamente, pelo 
seu Presidente ou por 2 (dois) de seus membros. 
 
  § 2º - O Presidente do Conselho será substituído, nos casos de afastamento 
temporário e nos impedimentos legais, pelo Vice-Presidente. 
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  § 3º - Os Diretores da Companhia, que não forem membros do Conselho, poderão 
tomar parte nas reuniões do órgão, sem direito a voto, quando: 
 
(a)   a pedido, deferido pelo Presidente;  
(b)   obrigatoriamente, por convocação do Conselho. 
 
  § 4º - Para fins de atendimento do quorum estabelecido no caput deste artigo, fica 
determinado que os Conselheiros ausentes, nas Reuniões do Conselho, poderão votar por 
escrito, desde que entreguem o voto a um outro Conselheiro presente nas reuniões do 
Conselho. 
 
Artigo 20. - Compete ao Conselho de Administração: 
 
(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, manifestando-se sobre o relatório 
da administração e as contas da Diretoria; 
 
(b) eleger e destituir os Diretores, e fixar-lhes as atribuições, observadas as disposições 
deste Estatuto; 
   
(c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos 
da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
sobre quaisquer outros atos, visando assegurar a correta execução da política administrativa 
da Companhia; 
   
(d) convocar a Assembleia Geral; 
 
(e) aprovar o orçamento anual e quaisquer variações posteriores que somadas sejam 
superiores a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no orçamento aprovado; 
 
(f) manifestar-se sobre propostas de reforma estatutária apresentadas pela Diretoria; 
 
(g) aprovar a contratação de novos empréstimos ou a rolagem de dividas em valores 
superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ou aprovar a contratação de dívida 
que resulte que o endividamento total consolidado da companhia supere a 15%  (quinze por 
cento) do seu patrimônio líquido; 
 
(h) aprovar a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente em valor superior a R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
 
(i) aprovar a outorga de procurações para contratações de obrigações em valor superior 
a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
 
(j) aprovar a prestação de garantias em favor de terceiros, exceto por aquelas garantias 
relativas a obrigações inferiores a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 
prestadas em favor de controladas; 
 
(k) escolher e destituir os auditores independentes; 
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(l) manifestar-se sobre o sistema de classificação de cargos da Companhia, proposto 
pela Diretoria; 
 
(m) deliberar ou propor a emissão de títulos e valores mobiliários, podendo autorizar a 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real e de notas 
promissórias para distribuição pública; 
 
(n) propor a aplicação dos lucros da Companhia excedentes da destinação estatutária; 
 
(o) autorizar operações de captação de recursos, mediante a emissão de Notas 
Promissórias e Recibos de Depósitos, observada a legislação vigente; 
 
(p) autorizar a compra de ações da Companhia para manutenção em tesouraria ou para 
cancelamento, nas condições estabelecidas pela legislação vigente; 
   
(q) autorizar a instalação de sucursais, filiais, agências ou escritórios da Companhia fora 
do Estado de Pernambuco; 
 
(r) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e distribuição de 
dividendos intermediário, que deverão estar respaldados em resultados de estudos, 
auditados por empresa independente, contendo projeção dos  fluxos de caixa que 
demonstrem a viabilidade da proposta; 
 
(s) decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, com base na legislação em vigor. 
 
  Parágrafo Único - Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas 
das reuniões do Conselho de Administração que contiverem decisão destinada a produzir 
efeitos perante terceiros. 

SEÇÃO II. - DIRETORIA 
 
Artigo 21. - A Diretoria é o órgão executivo da administração. A diretoria é composta por no 
mínimo 2 (dois) membros e no máximo por 7 (sete) membros, sendo 1 (um) Diretor-
Presidente. 
 
  § 1º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração, com 
mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. 
 
  § 2º - Em suas ausências ou impedimentos temporários os diretores serão 
substituídos de acordo com indicação da Diretoria. 
 
  § 3º - Em caso de vacância do cargo de Diretor-Presidente, o Conselho de 
Administração será imediatamente convocado para eleição do substituto. Em caso de 
vacância de cargo de qualquer outro diretor, o órgão continuará em funcionamento com os 
demais diretores, devendo o Conselho de Administração ser imediatamente convocado para 
eleição de novo diretor. 
  



 

 
 

Manual de Participação em 
Assembleias Gerais de Acionistas 

AGOE de 10/04/2017 

 

107 
 

 

§ 4º - Entre os diretores eleitos, um deles ocupará, cumulativamente com seu cargo, a 
função de relação com investidores. 
Artigo 22. - Os membros da Diretoria tomarão posse mediante termo lavrado no "Livro de 
Atas das Reuniões da Diretoria". 
 
Artigo 23. - A remuneração dos membros da Diretoria será fixada pelo Conselho de 
Administração. 
 
Artigo 24. - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, ainda, sempre que 
convocada por qualquer dos Diretores. A convocação far-se-á por escrito, inclusive via fax 
ou correio eletrônico (e-mail), com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. O quorum de 
instalação da reunião é a maioria dos membros em exercício. 
   
Parágrafo Único - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da 
maioria dos Diretores presentes à reunião, cabendo ao Diretor-Presidente, além do voto 
comum, o de desempate. 
 
Artigo 25. - Compete à Diretoria: 
 
(a) propor ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais de  
administração da Companhia, a serem por este examinadas e aprovadas; 
 
(b) administrar a Companhia e tomar as providências adequadas à fiel execução das 
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, regulamentando-as, 
quando couber, mediante a expedição de normas, instruções gerais ou específicas e 
resoluções; 
 
(c) autorizar a criação e extinção de cargos, obedecido o Plano de Cargos e Salários da 
Companhia; 
 
(d) delegar poderes a Diretores e Chefes para autorização de despesas, estabelecendo 
limites e condições; 
 
(e) convocar a Assembleia Geral, nos casos previstos neste Estatuto; 
 
(f)  enviar ao Conselho de Administração, dentro de 90 (noventa) dias a contar do 
encerramento do exercício, o relatório anual, o balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras previstas em lei, ouvindo, após, o Conselho Fiscal; 
 
(g) designar representantes da Companhia nas Assembleias Gerais de subsidiárias e, 
quando convier, das demais sociedades das quais a CELPE participa como simples 
acionista ou quotista; 
 
(h) encaminhar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando for o caso, a exposição 
justificativa de que trata o Parágrafo 4º do art. 202 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976; 
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(i) propor ao Conselho de Administração a realização de operações de captação de 
recursos, mediante a emissão de Notas Promissórias e Recibos de Depósito, observadas as 
normas específicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 
 
(j)  recomendar ao Conselho de Administração a aquisição de ações da Companhia, para 
manutenção em tesouraria ou para cancelamento, nas condições estabelecidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 
 
(k) aumentar o valor de quaisquer dos itens do programa anual de investimentos, em até 
5% (cinco por cento) do total aprovado pelo Conselho de Administração, inclusive 
facultando-se o remanejamento entre itens, desde que não se altere a estrutura original do 
referido programa de investimentos; e 
 
(l) aprovar a contratação de novos empréstimos ou a rolagem de dívidas em até 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ou aprovar a contratação de dívidas que resulte no 
endividamento total consolidado da Companhia de até 15% (quinze por cento) do seu 
patrimônio liquida. 
 
(m) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração 
ou pela Assembleia Geral. 
 
Artigo 26. - Compete ao Diretor-Presidente: 
 
(i) executar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de 
Administração e da Diretoria; 
 
(ii) representar a Companhia em juízo ou fora dele, perante as empresas subsidiárias ou 
associadas, os acionistas, os poderes constituídos e o público em geral, podendo delegar 
tais poderes a qualquer Diretor ou empregado da Companhia; 
 
(iii) aprovar as alterações da estrutura organizacional da Companhia, até o nível de 
Departamento, ou equivalente; 
 
(iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
 
(v) supervisionar as atividades da Companhia no que diz respeito aos seus aspectos 
jurídicos e legais; 
 
(vi) fazer publicar o relatório anual da Companhia; 
 
(vii) suspender qualquer decisão da Diretoria, quando considerá-la contrária à lei, ao 
Estatuto ou inconveniente aos interesses sociais, submetendo o assunto à deliberação do 
Conselho de Administração e sugerir o seu encaminhamento à Assembleia Geral, se for o 
caso; 
 
(viii) coordenar as atividades executivas dos demais membros da Diretoria; e 
 
(ix) delegar autoridade aos Diretores para decidirem dentro de suas áreas, sem 
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necessidade de consultas, até o limite que fixar. 
 
Artigo 27. - No caso de licença ou afastamento o Diretor-Presidente será substituído por 
outro diretor ou por um Procurador-Superintendente, indicado pela Diretoria. 
 
Artigo 28. - Para os fins previstos no Artigo anterior, a ausência do Diretor-Presidente 
deverá ser por ele comunicada oficialmente ao seu substituto, ou reconhecida pela Diretoria, 
em reunião formal. 
 
Artigo 29. - Compete a cada um dos demais Diretores as seguintes atribuições: 
 
  I. - representar a Companhia nos casos de delegação específica do Diretor-
Presidente; 
  II. - dirigir, supervisionar, com responsabilidade, as atividades abrangidas pela 
área que for definida como de sua competência, pelo Conselho de Administração, no âmbito 
da atuação da Companhia; 
 
  III. - delegar poderes a empregados da Companhia, em subordinação vertical, no 
que concerne a atos administrativos na área de sua competência; 
 
  IV. - tornar efetivo, no que lhe corresponde, o cumprimento das deliberações da 
Diretoria, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; 
 
  V. - substituir o Diretor-Presidente nas hipóteses previstas neste Estatuto; 
 
  VI. - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de 
Administração. 
 .  
Artigo 30. - A constituição de procuradores “ad negotia” ou “ad judicia” necessita da 
assinatura de dois Diretores em conjunto. 
  
Artigo 31 - A Companhia se obriga perante terceiros por atos praticados: (i) por dois 
Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor e um Procurador, ou (iii) por dois procuradores em 
conjunto, constituídos nos termos do artigo anterior, com poderes específicos 

 
CAPÍTULO V. - DO CONSELHO FISCAL 

 
Artigo 32 - O Conselho Fiscal será composto por, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e 
igual número de suplentes, pessoas naturais acionistas ou não, residentes no País, 
diplomados em curso de nível universitário ou que tenham exercido, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal, eleitos pela 
Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. 
 

   § 1º - Um dos membros efetivos e o respectivo suplente poderão ser eleitos, em votação 
em separado, pelos titulares de ações preferenciais, que comparecerem à Assembleia 
Geral. 
 
  § 2º - Um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente poderão ser 
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eleitos por acionistas minoritários que representem, em conjunto, dez por cento ou mais das 
ações com direito a voto, e que exercitem o direito que lhe é conferido por lei. 
 
  § 3º - As vagas que se verificarem serão preenchidas pelos suplentes, observada a 
ordem de suas votações, preferindo-se, em caso de empate, o mais idoso, ressalvada a 
hipótese de vaga de membro eleito na forma dos parágrafos anteriores, que será 
automaticamente preenchida pelo respectivo suplente. 
 
Artigo 33. - As atribuições do Conselho Fiscal são fixadas na Lei das Sociedades por 
Ações. 
 
Artigo 34. - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada, anualmente, pela 
Assembleia Geral que os eleger. 
 
  § 1º - A remuneração a que se refere este Artigo será mensal e corresponderá a 
todos os trabalhos afetos ao Conselho Fiscal, inclusive reuniões extraordinárias. 
 
  § 2º - Quando o membro efetivo estiver afastado de suas funções, a respectiva 
remuneração será atribuída ao suplente que o estiver substituindo. 
 
Artigo 35. - O Conselho Fiscal reunir-se-á: 
 
(i) até o último dia útil do mês de março, para apresentar, na forma da lei e deste 
Estatuto, parecer sobre os negócios e operações sociais do exercício; 
 
(ii) extraordinariamente, sempre que julgar necessário, ou quando convocado, na forma 
da lei e deste Estatuto. 
 
Artigo 36. - Das reuniões do Conselho Fiscal far-se-á registro no “Livro de Pareceres do 
Conselho Fiscal". 
 

CAPÍTULO VI. - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO E DOS LUCROS 
 
Artigo 37. - No encerramento de cada exercício social, que coincidirá com o ano civil, serão 
elaboradas, com a observância das disposições legais, as seguintes demonstrações 
financeiras: 
 
  (a) balanço patrimonial; 
 
  (b) demonstrativo das mutações do patrimônio líquido; 
 
  (c) demonstração do resultado do exercício; 
 
  (d) demonstração das origens e aplicações de recursos. 
 
Artigo 38. - Juntamente com as demonstrações financeiras, o Conselho de Administração 
apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, 
observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei 6.404 de 15.12.1976 e as 
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disposições seguintes: 
 
(i) antes de qualquer outra destinação, será constituída a reserva legal de 5% (cinco por 
cento), cujo saldo não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social; 
   
(ii) quando se justificar, a proposta destacará parcelas do lucro líquido para a constituição 
de reservas para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei 6.404 de 15.12.1976; 
(iii) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao 
disposto neste Estatuto; e 
 
(iv)  poderá ser destinada a parcela de 5% (cinco por cento) do lucro à formação da 
(Reserva Estatutária) com base em orçamento de capital aprovado em Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Único – Sempre que o montante do dividendo mínimo obrigatório ultrapassar a 
parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a 
Assembleia Geral aprovar, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. 
  
Artigo 39. - Os acionistas terão direito a um dividendo não cumulativo de, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 
6.404 de 15.12.1976, compensando-se os dividendos intermediários. 
  
Artigo 40. - Os órgãos da Administração da Companhia, “ad referendum” da Assembleia 
Geral, poderão declarar dividendos intermediários, sob quaisquer das modalidades 
facultadas pelo artigo 204 da Lei 6.404 de 15.12.1976. 
 
 Artigo 41. - Os dividendos serão pagos no prazo de 60 (sessenta) dias da data em 
que forem declarados, salvo disposição em contrário da Assembleia Geral, mas sempre 
dentro do exercício social. As ações provenientes de chamadas de capital ou de 
bonificações serão distribuídas no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da 
Assembleia Geral ou da Reunião do Conselho de Administração que deliberar a distribuição. 
 
  § 1º -  Os dividendos serão pagos prioritariamente às ações preferenciais, atendidas, 
sucessivamente e nessa ordem, as prioridades das ações preferenciais de classes, se 
houver, até o limite da preferência; destinando-se o saldo ao pagamento de dividendos das 
demais ações. 
 
  § 2º -  Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contado nos termos 
do artigo 287 da Lei 6.404 de 15.12.1976, reverterão em favor da Companhia. 
 
  § 3º - Os valores dos dividendos que forem devidos aos Acionistas, não sofrerão 
incidência de encargos financeiros. 
  
Artigo 42. – O valor dos juros, pago ou creditado, a título de remuneração sobre o capital 
próprio, nos termos do Artigo 9º, Parágrafo 7º da Lei nº 9.249, de 26.12.1995 e legislação e 
regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal 
valor o montante dos dividendos distribuídos pela sociedade para todos os efeitos legais. 
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 Artigo 43. - O dividendo previsto no Artigo 42 não será obrigatório no exercício social 
em que a Diretoria  dando prévio conhecimento ao Conselho de Administração  informar à 
Assembleia Geral Ordinária, com parecer do Conselho Fiscal, ser ele incompatível com a 
situação financeira da Companhia, observadas as disposições do Parágrafo 4º do Art. 202 
da Lei nº. 6.404 de 15.12.1976. 

 
CAPÍTULO VII. - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 44. - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos com base na 
legislação vigente. 
 


