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ANEEL
Foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei Nº 9.427/1996 e do Decreto Nº 2.335/1997

Regular a geração 

(produção), transmissão, 

distribuição e comercialização 

de energia elétrica

Implementar as políticas e 

diretrizes do governo federal

Fiscalizar as concessões, as 

permissões e os serviços de 

energia elétrica

Estabelecer tarifas

Dirimir as divergências, entre 

os agentes e entre esses 

agentes e os consumidores

Promover as atividades

de outorgas de concessão, 

permissão e autorização dos 

empreendimentos e serviços

de energia elétrica
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INTRODUÇÃO AO MCSE
4

Necessidade de adaptação do Plano de Contas IFRS/CPCs

Necessidade de aprimoramento das instruções gerais, de inclusão e exclusão de

contas

Mudanças ocorridas na legislação aplicável ao setor elétrico 

Necessidade de destacar claramente os dados e informações referentes ao

desempenho da concessão e permissão

Necessidade de divulgação de informações adicionais relacionadas às atividades

das Outorgadas, considerando-se suas características de prestadoras de serviço

público, os aspectos de natureza social e os interesses dos diversos tipos de

usuários (órgãos reguladores, acionistas, investidores, analistas, funcionários,

consumidores, instituições financeiras, credores e público em geral).
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Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Título do Gráfico

Série 1 Coluna1 Coluna2

4

LEGISLAÇÃO

24/08/1950

Decreto 28.545

PLANO DE

CONTAS
LEI Nº 6.404 

15/12/1976

Reformulação 

conjunto de 

normas

01/01/1979

ADEQUAÇÕES ANEEL

Lei 9.427

1996

ADEQUAÇÕES

NO MANUAL

1998, 2001, 

2012

RN 605/2014

Entrada em 

vigor: 

01/01/2015
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OBJETIVO
6

Permitir a adequada apuração do resultado dos agentes

Contribuir para a avaliação da análise do equilíbrio

econômico-financeiro da outorgada

Permitir a elaboração das DCRs e das NEs



OBRIGAÇÕES - AGENTES DO SETOR ELÉTRICO - GERADORAS
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As Outorgadas de serviço público de geração de energia elétrica, bem como, as outorgadas e autorizadas de geração a partir do

aproveitamento do potencial hidráulico, em regime de produção independente, cujos bens são reversíveis, adotarão para fins de seus

registros contábeis as Diretrizes Gerais e Contábeis 6.1.1 a 6.1.4, bem como, o item do Elenco de Contas, que constitui o Plano de

Contas e o item de Técnicas de Funcionamento, naquilo que for aplicável à atividade de geração de energia elétrica, as Instruções

Gerais – IG 6.2.1 a 6.2.7.



OBRIGAÇÕES - AGENTES DO SETOR ELÉTRICO - TRANSMISSÃO
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• Devem adotar as disposições contidas no presente Manual em sua integra;

• Manter atualizada a escrituração contábil na sede do respectivo domicílio;

• Observar as características qualitativas das demonstrações contábeis regulatórias dispostas no Manual.



OBRIGAÇÕES - AGENTES DO SETOR ELÉTRICO - DISTRIBUIDORAS
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• Devem adotar as disposições contidas no presente Manual em sua integra;

• Manter atualizada a escrituração contábil na sede do respectivo domicílio;

• Observar as características qualitativas das demonstrações contábeis regulatórias dispostas no Manual.



ESTRUTURA DA CONTA CONTÁBIL

A conta de 1º. grau ou conta, no seu conjunto, formará o razão geral ou razão sintético. As contas de

2º. e 3º. graus ou subcontas, nos seus respectivos conjuntos, formarão o razão auxiliar ou razão

analítico. O Órgão Regulador controlará até o nível de 3º. Grau, ficando a critério da Outorgada o uso

do nível de 4º. grau em diante para controle mais analítico das contas.
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OBRIGAÇÕES - PLANO DE CONTAS
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OBRIGAÇÕES - PLANO DE CONTAS
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OBRIGAÇÕES - PLANO DE CONTAS
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OBRIGAÇÕES - PLANO DE CONTAS
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ESTRUTURA DA CONTA CONTÁBIL - GERAÇÃO
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ESTRUTURA DA CONTA CONTÁBIL - GERAÇÃO
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ESTRUTURA DA CONTA CONTÁBIL - TRANSMISSORAS
17

1232.2 1º Transmissão 

1232.2.01 2º Rede Básica - Imobilizado em Serviço 

1232.2.01.01 3º Terrenos 

1232.2.01.03 3º Edificações, Obras Civis e Benfeitorias 

1232.2.01.04 3º Máquinas e Equipamentos 

1232.2.01.05 3º Veículos 

1232.2.01.06 3º Móveis e Utensílios 



ESTRUTURA DA CONTA CONTÁBIL - TRANSMISSORAS
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ESTRUTURA DA CONTA CONTÁBIL - DISTRIBUIDORAS
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ESTRUTURA DA CONTA CONTÁBIL - DISTRIBUIDORAS
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OBRIGAÇÕES - PRINCIPAIS PREMISSAS DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO

Adoção do sistema de Ordens em Curso

Ordem de Compra - ODC: representa um processo de registro, acompanhamento e controle de 

valores e será utilizada para apuração de custos referentes à aquisição de bens (materiais, matéria-

prima e insumos, equipamentos etc.). 

As aquisições de materiais serão acompanhadas, obrigatoriamente, por meio de ODC, que poderá

ser geral ou específica. A ODC geral se destinará às compras de materiais de alta rotatividade

e/ou de uso comum. A ODC específica se destinará às compras de materiais de baixa

rotatividade.
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Ordem de Imobilização - ODI: representa um processo de registro, acompanhamento e controle

de valores, que será utilizada para apuração do custo do acervo em função do serviço público de

energia elétrica.

a) Os registros de cada projeto (obra) deverão obedecer a:

Numeração sequencial de sub-ODI.

Contemplar os respectivos custos desta obra segregados em:

• material principal, MP

• Componente Menor - COM,

• Custo Adicional - CA;

OBRIGAÇÕES - PRINCIPAIS PREMISSAS DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO
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ODI DE GERAÇÃO – UHE RIO CANOAS

1ª ODI – UHE RIO CANOAS 2ª ODI – CGH RIO CANOAS
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ODI EM PRÉ OPERAÇÃO – UHE RIO CANOAS
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ODI DE TRANSMISSÃO – LT 230 kV UHE GARIBALDI – SE BARRA GRANDE
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ODI DE TRANSMISSÃO – LT 230 kV UHE GARIBALDI – SE BARRA GRANDE
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ODI DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO

ODI de 

Subestação

ODI da Linha 01

ODI da Linha 02

ODI da Linha 03
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OBRIGAÇÕES - PRINCIPAIS PREMISSAS DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO

b) Material principal - MP deverá corresponder ao custo do bem original da nota fiscal OU

pelos preços médios do estoque;

c) Componentes Menores – COM; deverão corresponder aos valores médios do estoque ou

oriundos das notas fiscais de materiais necessários para instalação dos materiais principais;

d) Os custos adicionais deverão ser registrados e segregados conforme a seguir:

Frete/transporte - deve corresponder aos custos decorrentes do frete/transporte dos materiais entre o

almoxarifado e o canteiro de obras;
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OBRIGAÇÕES - PRINCIPAIS PREMISSAS DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO

Projeto – Corresponde aos custos do profissional destinado para a execução do mencionado projeto -

mão de obra própria - ou de terceiros quando contratados para essa finalidade.

Gerenciamento/fiscalização - Corresponde aos custos com gerenciamento/fiscalização da obra.

Montagem – Corresponde aos custos na montagem dos equipamentos e edificações;

Custos de Suporte - São os custos acessórios e auxiliares necessários a realização das obras.
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OBRIGAÇÕES - PRINCIPAIS PREMISSAS DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO

e) Os registros de cada projeto (obra) contratados em regime de turn-key deverão, também, ser

segregados conforme preceitua as letras “a, “b”, “c” e “d” acima;

f) JOA - deve corresponder aos custos relativos aos juros imobilizados conforme técnica de

funcionamento 6.3.19;*

g) Deverão ser considerados os custos ambientais e indenizações.
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OBRIGAÇÕES

Cada obra/projeto deverá possuir um dossiê que contenha no mínimo, o que consta na Nota 1 da

conta 1232.X.0X - Imobilização em curso.

I - DADOS GERAIS

(a) título (denominação);

(b) descrição completa;

(c) data da imobilização (várias quando parciais);

(d) autorização do Órgão Regulador;

(e) direitos de desapropriação (data e número);

(f) data de início e término da obra;

(g) data da energização:

(h) data da transferência do AIC para o AIS;

(i) data da unitização e cadastramento;

(j) código dos materiais;

(k) descrição técnica dos Materiais;

(l) fator de Conversão Kg/M; e

(m) código da TUC e atributos.
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Observação: quando da Unitização o registro no Ativo Imobilizado em Serviço, o Valor do VOC deve ser 

segregado da seguinte forma: 

Valor de Fábrica dos materiais (Principal);

 Valor dos Materiais (Componentes Menores)

 Valor do Frete/transporte (MOP e ST);

 Valor do Projeto (MOP e ST);

 Valor do Gerenciamento/fiscalização (MOP e ST);

 Valor da Montagem (MOP e ST);

 Valor do JOA (Regulatório);

 Código dos Materiais;

 Código dos Serviços;

 Descrição dos Materiais e Serviços;

 Fator de Conversão Kg/M;

 Codificação da TUC e Atributos.

Nos casos de ampliação ou reforma, deve-se utilizar a sub-ODI já existente, desde que constitua, no 

mínimo, uma Unidade de Adição e Retirada - UAR (casos excepcionais de utilização de 

componentes menores sem a UC/UAR poderão ser reconhecidos como investimentos, 

desde que autorizados pelo Órgão Regulador.

OBRIGAÇÕES
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Ordem de Desativação - ODD: processo de registro, acompanhamento e controle de valores,
referentes à retirada (baixa) de bem integrante do ativo imobilizado. Cada ODD deverá estar
vinculada a uma ODI existente.

Ordem de Serviço - ODS: representa um processo de registro, acompanhamento e controle de
valores, que será utilizada para apuração de custos referentes aos serviços executados para
terceiros ou para a própria outorgada.

Ordem de Alienação - ODA: representa um processo de registro, acompanhamento e

controle de valores, que será utilizada para apuração dos custos de alienações de bens.

OBRIGAÇÕES
33



OBRIGAÇÕES - CADASTRO E CONTROLE DE BENS E DIREITOS

(a) Unidade de Cadastro - UC: a parcela dos bens integrantes do ativo imobilizado, que deve ser

registrada individualmente no cadastro da propriedade;

(b) Unidade de Adição e Retirada - UAR: a parcela ou o todo de uma Unidade de Cadastro - UC, que

adicionada, retirada ou substituída, deve ser refletida nos registros contábeis do ativo imobilizado da

outorgada;

(c) Componente Menor - COM: corresponde à parcela de uma UAR, que, quando adicionada, retirada

ou substituída, não deve refletir nos registros contábeis do Ativo imobilizado da outorgada. Entretanto,

ocorrendo a adição com a UAR correspondente, de Componente Menor - COM, deve integrar o

custo desta;
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OBRIGAÇÕES - CADASTRO E CONTROLE DE BENS E DIREITOS

(d) Os gastos que implicarem em alteração das especificações técnicas estabelecidas na legislação

própria, por acréscimo de Componente Menor - COM, serão objeto de incorporação à UC/UAR,

devendo estes ser contabilizados como imobilização.*

Ainda, sempre que um bem sofrer um reparo, reforma ou transformação que resulte na alteração de

sua vida útil, este valor poderá ser imobilizado em adição ao valor residual do ativo – desde que

suportado por laudo técnico da reformadora que ateste tal circunstância. A contagem da vida útil do

bem deverá ser reiniciada, de acordo com as taxas de depreciação regulatórias vigentes.

Entretanto, mesmo não se aplicando esse critério, quando da recuperação de um equipamento

envolvendo a substituição de COM de valor relevante, o tratamento poderá ser de

imobilizado, aplicando-se os procedimentos de transformação, fabricação e reparo de

materiais.
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OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS

• Balancete Mensal Padronizado - BMP - limite de entrega 40 dias após findo o mês de

competência, exceto o do mês de dezembro, que será encaminhado até 30 de abril do ano seguinte

ao de competência, e dos meses de janeiro e fevereiro que serão encaminhados até 30 de abril do

mesmo ano.

• Relatório de Informações Trimestrais - RIT - encaminhado no prazo máximo de 45 dias, após

o término do trimestre de competência, exceto o do 4º trimestre que será encaminhado até 30 de

abril do ano seguinte ao de competência.

• Prestação Anual de Contas - PAC - deve ser encaminhada até 30 de abril do ano seguinte ao

de competência, sem a necessidade do envio IMPRESSO do mesmo.

36

No caso de os prazos do BMP, do RIT e da PAC (inclui RSA) vencerem em dia não útil, a

data final passa a ser o 1º dia útil subsequente. O envio deverá ocorrer somente em

meio magnético para o sistema “DUTO ANEEL” – não há necessidade de

encaminhamento impresso.



Especificamente ao RSA, também ocorre desobrigações nas seguintes

condições:

Geração: hídrica, térmica e demais fontes com potência instalada inferior

ou igual a 30 MW. (...).

Transmissão: enquanto a Receita Bruta Anual subtraída dos Tributos

sobre a Receita for de até R$ 18 milhões(...).

A desobrigação inicia-se no posterior ao ano de aferição da receita.

Distribuição: as concessionárias e permissionárias classificadas como de

mercado próprio inferior a 500 GWh/ano(...).

A desobrigação inicia-se no posterior ao ano de aferição do mercado.

DESOBRIGAÇÃO
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O nome do arquivo, correspondente a cada item do BMP, RIT, RCP e da PAC (inclui RSA), para

envio por meio eletrônico deve ter a padronização seguinte:

OBRIGAÇÕES - PADRONIZAÇÃO NOMES DOS ARQUIVOS ENVIADOS POR 

MEIO ELETRÔNICO

APLRCP04386RCP_02312014_201704_S001

APLBMP4386_SALTO_201711_A

APLRIT04386_INFORMACOESTRIMESTRAIS_20181_S001 v1

APLPAC7514_RCESA_DC_2017_A.XLS

38



Os arquivos, do BMP, RIT, RCP e PAC tem seu envio por meio eletrônico

OBRIGAÇÕES - ENVIO DE ARQUIVOS
39



BENEFÍCIOS
40

• Correta classificação de investimentos;

• Assimilação das necessidades regulatórias da concessionária;

• Atualização permanente do cadastro técnico e sua correspondência contábil, para obtenção de 

melhor relação entre investimento realizado e recuperação tarifária;



Razão de Obras e Banco de Preços
41

Codificação de Cadastros/ Razão de Obras/ Banco de Preços: 
As outorgadas deverão manter um único código de cadastro de fornecedores, de consumidores, de

empregados, de sociedades coligadas, controladas e controladoras, instituições financeiras e de outras

pessoas físicas e jurídicas, atualizados. (...) devendo conter dados suficientes para qualificar de forma clara e

precisa as respectivas pessoas físicas e jurídicas.



Atividades e Registros Contábeis
42

Registros Contábeis: 

As outorgadas procederão aos registros contábeis segregados por atividade. A apresentação do balanço patrimonial (Ativo,

Passivo e Patrimônio líquido) por atividade, para as contas que não permitem a segregação por atividade, será opcional.

Atividade de Geração: 

É composta pelas centrais geradoras e tem por finalidade o serviço de produção de energia elétrica, o qual consiste na

transformação em energia elétrica de qualquer outra forma de energia, não importando sua origem, e as linhas e subestações do
sistema de transmissão de conexão.

Atividade de Distribuição: 

É composta de linhas, redes, subestações e demais equipamentos associados, em tensões inferiores a 230 kV e tem por

finalidade:

(i) o serviço de distribuição de energia elétrica, que consiste no provimento do livre acesso ao sistema para os

fornecedores e consumidores;

(ii) permitir o fornecimento de energia a consumidores, bem como quando for o caso; e

(iii) suprimento de energia elétrica a outras outorgadas.



Atividades
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Atividade de Transmissão: 

Integram a Rede básica as linhas de transmissão, os barramentos, os transformadores de potência e os equipamentos com tensão

igual ou superior a 230 kV integrantes do sistema interligado, com exceção das seguintes instalações e equipamentos:

1- Instalações de transmissão, incluindo LT, transformadores de potência e suas conexões, quando destinadas ao uso exclusivo de

centrais geradoras ou de consumidores, em caráter individual ou compartilhado;

2- Instalações de transmissão de interligações internacionais e suas conexões, autorizadas para fins de importação ou exportação

de energia elétrica; e

3- Transformadores de potência com tensão secundária inferior a 230 kV, inclusive a conexão.
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Atividades

Atividade de Administração: 

A atividade de Administração compreenderá todas as instalações da Administração Central da outorgada, e tem por finalidade

agregar os gastos da Administração Central de âmbito geral, tais como: Administração Central Superior, Diretorias de Construção e

demais órgãos estabelecidos na estrutura organizacional da outorgada, que serão identificados por meio da Unidade Administrativa -

UA.

Atividade Não Vinculada a Concessão:

Operação realizada pela outorgada que não esteja relacionada diretamente ao objeto da concessão. Recomenda-se, fortemente,

que seja constituída outra sociedade para fins de exploração de atividades estranhas às de outorgada.

Cabe à outorgada definir critérios para identificação e segregação dos bens, direitos e obrigações, assim como para apuração do

respectivo resultado das operações relacionadas às atividades não vinculadas. (...) Devendo, ser apresentados para respectiva

anuência do Órgão Regulador, antes de sua aplicação. Levando em consideração todos os aspectos relacionados à divulgação

dessas informações, que se encontram dispostos neste manual.
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Receitas e Resultados

Segregação das Receitas por Atividades: 

Na receita serão utilizados o cadastro de Unidade Operativa - UO e o cadastro de Unidade Administrativa - UA, conforme segue:

 Receita da atividade de Geração: utilizar o cadastro de Unidade Operativa - UO de cada central geradora. Em caso de diversas 

centrais geradoras compondo um único sistema de geração interligado, a receita deverá ser reconhecida de forma proporcional a cada 

UO, de acordo com a garantia física de energia de cada central geradora. 

 Receita da atividade de Transmissão: utilizar o cadastro de Unidade operativa - UO para cada sistema de transmissão objeto de

outorga, de forma que cada UO reflita a Receita Anual Permitida - RAP de cada concessão e/ou autorização.

 Receita da atividade de Distribuição: utilizar o cadastro de Unidade operativa - UO para cada concessão, permissão ou

autorização de distribuição.

Procedimento de Encerramento Contábil das Contas do Resultado: 

No encerramento do exercício, as contas do Resultado serão encerradas organicamente, por transferência para os respectivos subgrupos. 

61 - Resultado das atividades

62- Resultado de equivalência patrimonial

63- Resultado Financeiro

64- Operação descontinuadas

75- Imposto de renda e contribuição social

76- Participações e contribuições

77- Reversão dos juros sobre o capital próprio e tributos para o subsistema 

78- Transferência do resultado para o patrimônio líquido
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RESULTADOS

Apuração e Apresentação dos resultados do exercício: 

Para fins Societários: devem atender aos conceitos e requisitos básicos aplicáveis as empresas que exerçam suas atividades no

Brasil, sendo compatíveis com aqueles estabelecidos na legislação societária atualmente em vigor.

Para fins regulatórios: deve ser considerados os registros contábeis, bem como os respectivos ajustes e demais orientações para

fins da contabilidade regulatória.

Demonstrações Contábeis Regulatórias - DCR:

• Devem ser preparadas de acordo com as orientações e modelo no Manual;

• Fazem parte da PAC e deverão ser encaminhadas devidamente assinadas pela diretoria em exercício e pelo contador

responsável pela contabilidade, acompanhadas do relatório de auditoria emitido por empresa de auditoria independente

registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, sendo a mesma empresa que auditar as demonstrações contábeis

para fins societários.

• As DCS e DCR devem estar disponíveis no site do concessionário ate 30 de abril subsequente ao encerramento do

exercício.
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RESULTADOS

Parte Relacionada: 

Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações

contábeis (...)

Instruções Contábeis - IC: 

Deve-se manter a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e os procedimentos contábeis específicos

estabelecidos pelo Órgão Regulador, bem como os Pronunciamentos Técnicos Contábeis observando as orientações específicas

do Manual.

As demonstrações contábeis deverão ser apresentadas utilizando o Real com moeda de apresentação.
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RESULTADOS

Caixa e Equivalente de Caixa: 

Deve-se registrar quando ocorrer transações nas respectivas contas:

(i) Caixa (Numerário, Contas bancárias à vista, Ordens de pagamento emitidas, Fundos de

caixa, Contas bancárias à vista vinculadas e Numerário em trânsito)

(ii) Equivalente de caixa.

• Deve-se registrar a receita proveniente do fornecimento de energia no período de competência.

• A apresentação da receita na Demonstração do resultado deve ser a partir das receitas brutas, abertas por natureza, e
deduções também abertas por natureza.

Contas a Receber: 

• Os valores medidos através de leitura deverão ser registrados nas subcontas apropriadas de fornecimento faturado. E os

valores medidos através de estimativa deverão ser registrados nas subcontas apropriadas de fornecimento não faturado.
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RESULTADOS

Ativo e Passivo Regulatório: 

As variações dos itens da Parcela A e da Parcela B reconhecidas como passíveis de repasse às tarifas deverão ser registradas nos

subgrupos e contas de 2º grau pertinentes, em contrapartida das contas de receita de constituição de ativo ou passivo regulatório,

devendo ainda ser classificados entre circulante e não circulante.

Imobilizado: 

a) Deve ser aplicada a reavaliação compulsória do imobilizado das outorgadas que atuam em distribuição, geração e transmissão

de energia, as quais possuem revisão tarifária. A reavaliação deverá ser aplicada de acordo com a metodologia do Valor Novo de

Reposição - VNR.

• Os controles dos bens do imobilizado devem ser mantidos nos detalhes que são requeridos no Manual de Controle Patrimonial

do Setor Elétrico - MCPSE.

• Os estoques, inclusive do Almoxarifado operacional registrados no subgrupo 1107, deverão ser inventariados física e
financeiramente, para fins do Balanço Patrimonial, sem prejuízo de outros inventários durante o mesmo exercício.
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RESULTADOS

Imobilizado: 

g) Os adiantamentos efetuados a fornecedores, assim como dos valores relativos à abertura de carta de crédito para importações,

referentes a materiais e serviços destinados a ODI, devem ser contabilizados nas subcontas 1232.X.XX.12 – Imob. em curso -

Adiantamentos a fornecedores.

(h) As benfeitorias realizadas em propriedades de terceiros, locadas ou arrendadas pelas outorgadas, que constituírem UAR, serão

registradas nas subcontas 1232.X.XX - Imobilizado em curso - Adiantamentos a fornecedores, subcontas apropriadas, tendo o 
mesmo tratamento dos bens de propriedade das outorgadas. 

(i) Os bens integrantes do Imob. ou Intangível que forem alugados ou arrendados a terceiros, (...) serão transferidos para a

subconta 1220.4.01 - Propriedade para investimento - Imobilizado ou 1220.5.01 - Propriedade para investimento – (...), mantendo

as mesmas taxas de depreciação. Quando de seu retorno o farão pelo valor residual contábil.

(j) Os bens do Ativo imob., relativos a imóveis e instalações completas destinadas a uso futuro, com prévia anuência do

Órgão Regulador, serão transferidos para a subconta 1215 - Bens e direitos para uso futuro (subcontas apropriadas),

respeitando-se os valores originais e datas de registro do ativo imobilizado, devendo ser mantido o controle do valor

histórico e da depreciação em registro suplementar ou em sistemas auxiliares. A depreciação desses bens deverá ser

suspensa.
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RESULTADOS

Imobilizado: 

(k) As imobilizações em curso constituídas com capital próprio poderão ser remuneradas com a respectiva capitalização desde

que seja demonstrada a recuperabilidade e os futuros benefícios econômicos.

(l) Os estudos, (...) para viabilidade técnica e econômica, inventários de bacias hidrográficas, tendo como objetivo a construção

de usinas, de subestações e linhas de transmissão, serão contabilizados no subgrupo 1232 - Ativo imobilizado, subconta

1232.X.XX.08 - Imobilizado em curso - Desenvolvimento de projetos, pelo sistema de ODI. Os estudos autorizados pelo Órgão

Regulador não previstos nesta instrução cujo custo comporá o processo de licitação de concessão para fins de ressarcimento,

deverão ser registrados no subgrupo 1X04.9 - Serviços em curso - Outros.

(m) A depreciação dos bens do ativo imob. cedidos em comodato deverá ser mantida nos mesmos níveis que vinham sendo

praticados, devendo ser divulgada em nota explicativa às demonstrações contábeis a composição analítica desses bens(...). Por

ocasião do retorno dos bens à comodante, estes serão registrados nas subcontas apropriadas do AIS.

(n) Quanto à realização de inventário físico de materiais em depósito, ver as disposições do item 1 (c) desta Instrução (...) .

(o) Os bens totalmente depreciados deverão permanecer registrados no ativo imobilizado, devendo, concomitantemente,

ter seu registro no Sistema extrapatrimonial - Subgrupo 4102 - 5102.
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Desativações

Imobilizado: 

(p) A análise da recuperação econômica dos bens deverá ser feita anualmente ou quando identificado indicativos de perdas. Quando

identificada perdas permanentes, deverá ser constituída provisão para seu ajuste contábil, a ser registrada a crédito da conta 1232.X.70

(...) em contrapartida à subconta 6105.X.12.07 (...). O registro de perdas deve ter a prévia anuência do Órgão Regulador. A provisão

poderá ser contabilizada no ativo até o limite do valor dos ativos mensurados pelo VNR, assim, o restante da necessidade de provisão

deve ser contabilizada no passivo como contrato oneroso.

Desativações: 

1 - Todas as Unidades de Cadastro - UC / Unidades de Adição e Retirada - UAR, quando retiradas de operação por razões de ordem

técnica, operacional e sinistro serão baixadas por meio de ODD, nas subcontas 1X19.2.01, apurando-se o valor com base no saldo

residual indicado nos registros contábeis dos respectivos bens.

2 - As outorgadas deverão desvincular do seu acervo patrimonial bens móveis e imóveis considerados inservíveis à concessão e

permissão, por meio dos sistemas ODD e ODA, devendo, constituir dossiê da desvinculação e adotar os seguintes procedimentos:

(a) elaborar relatório justificando a desvinculação;

(b) anexar ato da Diretoria aprovando a desvinculação;

(c) anexar cópia da escritura ou do registro de imóvel;

(d) elaborar planta ou mapa de localização do bem, quando couber;

(e) elaborar laudo de avaliação emitido por três peritos ou por uma empresa especializada;
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ODD

Desativações: 

(f) apresentar demonstrativo contábil com a composição do custo histórico corrigido e a depreciação, indicando a data de capitalização

do bem, quando for o caso;

(g) depositar o produto da alienação de bens e instalações, já deduzidos os encargos incidentes sobre eles, em conta bancária

vinculada, aberta para esse fim, controlada contabilmente (...) até a definitiva aplicação dos recursos na concessão ou permissão.

3 - As outorgadas ficam obrigadas a manter a disposição do Órgão Regulador, pelo período de cinco anos, a relação dos bens

desvinculados e respectivos documentos.

4. Desvinculação(...) com o objetivo de doação, deve-se solicitar autorização formal, encaminhando a justificativa ao Órgão Regulador,

tal como, o ato da Diretoria aprovando a doação, a relação dos bens a serem doados com suas respectivas localizações e um

demonstrativo contábil com a composição do VOC e a respectiva DAC, indicando a data da capitalização.

5. Para fins de contabilização:



Intangível / Depreciação

1. A existência de eventos, tais como, direitos de passagem (servidões) e direitos de exploração (UBP - Uso do Bem Público) se

caracterizam como ativo intangível na análise do disposto no pronunciamento técnico CPC 04 - Ativo intangível.

2. Estes eventos estão registrados no ativo intangível. Esse CPC deverá ser aplicado na íntegra e considerado as seguintes

particularidades:

(a) O ativo intangível regulatório é passível de atualização pelo índice regulatório (atualmente IPCA);

(b) A outorgada deve seguir as taxas de amortização determinadas pelo Órgão Regulador ou, se for o caso, quando não houver previsão

de indenização do investimento, limitar a amortização pelo prazo de concessão.
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Intangível: 

Depreciação e Amortização: 

1 - As imobilizações tangíveis serão depreciadas por meio de quota de depreciação;

2 - As taxas anuais de depreciação (..) estabelecidas (...) MCPSE, deverão ser adotadas pelas concessionárias e

permissionárias (...). Os produtores independentes com bens reversíveis, porém sem previsão de indenização desses

bens no referido Ato de Outorga, devem amortizar esses bens pelo prazo da concessão/autorização. Os demais agentes

de geração devem amortizar os bens reversíveis conforme o MCPSE.



Depreciação / Investimentos
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Depreciação e Amortização: 

3. A quota de amortização das imobilizações intangíveis será estabelecida em função do prazo de duração do benefício propiciado pelo

direito, o qual deve ser devidamente suportado.

4. A depreciação e amortização acumulada, assim constituída, será controlada por Tipo de Unidade de Cadastro – UC; Ordem de

Imobilização – ODI; Conta contábil; e Ano de incorporação ao Imobilizado em serviço e Intangível em serviço.

5. A D.A das instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de geração e aquelas associadas aos sistemas de

distribuição, que integram as respectivas concessões (...) deverá ser calculada com base nas taxas definidas para os bens de

transmissão, de acordo com sua respectiva natureza.

As propriedades para investimento serão mantidas para uso no ativo imobilizado vinculado a atividade de prestação de

serviço público de energia elétrica.

Propriedades para Investimento: 



1. No subgrupo 6101 - são registradas as receitas por atividades e, como retificadora, os tributos, contribuições encargos incidentes

sobre tais.

2. As receitas (...) de Geração estão previstas nas subcontas 6101.1.01 . Inclusive prestações de serviços e outras receitas obtidas por

essa atividade.

3. As receitas de Transmissão estão previstas nas subcontas (...) 6101.2 Inclusive prestações de serviços e outras receitas obtidas por

essa atividade.

4. As receitas de Distribuição (...) estão previstas nas subcontas 6101.3, nas Inclusive prestações de serviços e outras receitas obtidas

por essa atividade.

Receitas
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5. Para fins de registro contábil da receita de energia elétrica, prevalecerá a quantificação do fornecimento ou suprimento de energia

elétrica, segundo o calendário de faturamento mensal da Outorgada, não estando restrito apenas à conclusão do processo de

faturamento e emissão conta.

6. O repasse da quota anual RGR, destinada à União Federal, efetuado pelas geradoras e transmissoras que não

renovaram as suas concessões, (...) será contabilizado como retificadora do subgrupo 6101, na subconta 6101.X.XX.03

na respectiva atividade, proporcional à RGR, devida a cada uma delas.



Gastos Operacionais
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7. O cadastro de Unidade Operativa - UO será estabelecido conforme segue:

(a) Geração: um cadastro para cada central geradora e para cada linha e subestação do sistema de transmissão de conexão;

(b) Transmissão: um cadastro para cada linha de transmissão e cada subestação componente da Rede básica;

(c) Distribuição: um cadastro para as linhas, redes e subestações, pertencentes a cada concessão ou permissão de distribuição;

(d) Administração: Quando da transferência por meio da subconta 6105.4.X., serão utilizados os cadastros de UO e de ordem em curso,

respectivamente, beneficiários dos gastos.

8. Quando um determinado órgão atender a diversos órgãos operativos, os gastos serão atribuídos às UO beneficiárias por

apontamentos e rateios.(...)

9. No Subgrupo 6105 - Gastos operacionais, serão registrados os gastos, segregados por atividade, entendendo-se

como tais os custos e as despesas operacionais (...) tais como:

(i) operação e manutenção

(ii) serviços prestados a terceiros

(iii) administração

(iv) sistema de medição

(v) aqueles necessários à comercialização dos produtos e serviços, próprios ou de terceiros.



10. O Custo de operação das usinas, linhas e subestação da Rede básica, e de distribuição, compreenderá os gastos para operação e

manutenção dos sistemas, (...) devendo estar identificado por atividade e por UO.

11. Além dos gastos normais de operação, manutenção e da administração específica, serão considerados também como Custo de

operação os gastos com o apoio operacional, o meio ambiente, as quotas de reintegração e os Serviços auxiliares e de assistência e

capacitação.

Custos de Operação
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12. Os gastos realizados por determinada área em benefício de outra serão atribuídos à ordem em curso, quando for o caso, à UO

beneficiária dos gastos, podendo-se utilizar os diversos critérios (...).

13. Os custos dos serviços prestados a terceiros compreenderão aqueles efetuados com a execução dos serviços prestados pela

Outorgada, relacionados diretamente ao objeto da concessão transitando na ordem em curso, 1X04.2 - e transferidos quando da

conclusão dos serviços para a 6105.X. XX, nas mesmas naturezas em que os gastos foram apropriados na ODS.

15. Os gastos não passíveis de alocação direta nas atividades (...) serão registrados na conta 6105.4 – Administração central.

Ficará a critério das Outorgadas que tiverem multiplicidade de atividades fazer a escolha do melhor critério

para rateio da Administração Central, com posterior apropriação nas U.O da atividade fim. Tal critério deve

estar devidamente documentado e disponível à ANEEL, se necessário.



• CONTABILIZAÇÕES CORRETAS - SUAS 
VANTAGENS E BENEFÍCIOS;

• CONTABILIZAÇÕES INCORRETAS - SUAS 
DESVANTAGENS E CONSEQUÊNCIAS;

CONTABILIZAÇÃO DE ORDENS DE CURSO (ODIs, ODSs E ODDs)



No final do ano de 2014, a fiscalização da ANEEL fiscalizou algumas

concessionárias, dentre os varios assuntos abordados pela mesma, um

dos mais relevantes, era fazer uma auditoria e uma inspeção nas ordens

em curso das empresas.

O resultado final dessa fiscalização apontou erros nas nossas

contabilizações e nos alertou para os seguintes problemas:

INICIO DO PROBLEMA



PROBLEMA NAS CONTABILIZAÇÕES

1-) Contabilizações incorretas nas ODDs

Na época, foi apontado um erro gravíssimo, devido ao fato das ODDs

não estarem refletindo os custos da desativação (mão de obra, serviços

de terceiros, kms) e apenas o custo dos materiais e da baixa do ativo

imobilizado em serviço.

Obs.  As concessionárias foram notificadas e autuadas por esse erro

e obrigadas a corrigir!!!



PROBLEMA NAS CONTABILIZAÇÕES

2-) Contabilizações incorretas nas ODIs...

Depois de analises em ODIs, foi notificado as concessionárias,

que os custos contabilizados nas mesmas estavam muito baixo e

deixando o AIS com um valor abaixo do correto.



PROBLEMA NAS CONTABILIZAÇÕES

3-) Contabilizações incorretas nas ODSs

Ao contrário das ODIs, foi constatado que as ODSs tem um valor

contabilizado de serviços de terceiros e mão-de-obra própria muito

elevado em relação aos serviços prestados.



COMO RESOLVER ESTES 
PROBLEMAS ???



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

Tudo começa com orçamento anual, elaborado pelos gestores,

aprovado pela diretoria e gerenciado mensalmente pela

controladoria. Mensalmente as unitizações realizadas serão

auditadass pela área de patrimônio em relação ao conteúdo,

codificação, atualização/manutenção de sistemas e datas

necessárias; propondo as correções caso sejam necessárias e

respondendo as dúvidas das gerencias responsáveis pela inclusão

do investimento.



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

1-) É constatado por algum consumidor ou pela própria Concessionária a necessidade de se

executar uma obra.

Ex. - Reforma, melhoria, implantação ou extensão de uma rede.

- Reforma ou construção de uma subestação.

- Deslocamento de poste defronte garagem.

- Implantação de IP para um evento.

2-) O pessoal da Concessionária vai estudar a ''viabilidade'' da execução desta obra.

- Técnicos, engenheiros, diretorias e todo pessoal envolvido na execução darão um parecer a

respeito do assunto.



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

4-) Depois de analisados todos os dados do projeto, refeito algo se necessário, com

o projeto final em mãos a pessoa ou setor encarregado da decisão final autoriza ou

não, e repassa a ordem para que o interessado execute ou cancele o serviço.

Obs. Nos casos de serviços prestados para terceiros o próprio consumidor é quem

autoriza o serviço.

Por sua vez o orçamento deverá ser elaborado considerando o custo minimo da

Concessionária.



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A retirada ou desativação de materias ou parte de materiais (ODD)
faz parte de um mesmo serviço, porém ''obrigatoriamente'' deverá
ser feito um projeto separado, pois a apuração e contabilização
dos custos (mão de obra, serviços de terceiros, kms) é feita de
forma separada, deverá estar vinculada a uma ODI e só existirá
caso exista no mínimo uma UAR.

A Devolução de COM podem ser feitas, porém não constituem
ODD, ou seja, nada será desativado da contabilidade.



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE



Se o serviço em questão se tratar de um investimento (ODI), deve-se abrir no começo do processo

uma ODI de estudos e projetos para apuraração de todos os custos. Caso a execução do serviço

seja aprovada deve-se então transferir esse custo para ODI da obra que será aberta em um futuro,

caso não, esse custo deve ser transferido para despesa.

Obs: Esta informação 
deverá ser passada para 

contabilidade.

ENTÃO COMO FAZER?



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

5-) É aberto um espelho da ordem que contenha todas as informações necessárias a

concessionária e exigidas pela ANEEL. É neste momento que é definido o tipo de ordem que

deverá ser aberta (ODI, ODS ou ODD).

Obs: Apenas 
salientando que ODI é 

uma coisa e ODD é 
outra.



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

BANCO DE PREÇOS DA CONCESSIONÁRIA

O BPC – Banco de Preços da Concessionária deve ser formado pelos valores das notas fiscais “válidas“, isso que
dizer que as notas fiscais consideradas são aquelas que foram efetivamente utilizadas na valoração dos ativos
Os dados das notas fiscais devem estar discriminados de maneira confíavel e o relatório de amostragem deve
conter as seguintes informações:

 Número, data e descrição da NF
 Descrição do produto/material/serviço
 Quantidade e unidade de medida
 Valores
 Impostos (Valores e alíquotas de ICMS e IPI)
 Custos de importação (se for o caso)
 Código do Material
 Data de pagamento
 Valor unitário

Para composição do BPC são analisados compras de materiais para:
a: Estoque
b: Compra Direta
c: Turn Key



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

MATERIAIS

A-) Estoque:

Para os materiais utilizados em ordens que se encontram em 
estoque, deverá ser enviada uma relação de materiais da obra ao 
almoxarifado e a partir daí requisita-los informando ao almoxarife o 
processo da referida ordem.  

• Esses materiais são valorados via preço médio de aquisição na 
composição do banco de preço da Concessionária.



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

MATERIAIS

• B-) Compra direta:

Para os materiais que não terão passagem pelo alxoxarifado ou seja, serão 
adquiridos apenas para aquela ordem em específico e não terão estoque futuro 
deverá ser informado na contabilização da nota fiscal do mesmo o processo da 
ordem.

Obs.: Mesmo sendo para uso direto na área requisitante todos os materiais devem ser 
tratados conforme a resolução 674 determina.

• Esses materiais são valorados via preço de aquisição e devem ser enviadas cópias 
das notas correspondentes para composição do banco de preços da 
Concessionária;



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

MATERIAIS

C-) Turn Key:

Os materiais que foram adquiridos via contrato de Turn Key devem ser relacionados 

pelo fornecedor com o respectivos valores individuais para composição do custo final e 

essa relação deve ser informada para a contabilidade da Concessionária.

• Esses materiais são valorados via preço de aquisição e devem ser enviadas cópias das 

notas/pagamentos correspondentes para composição do banco de preços da 

Concessionária



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

SERVIÇOS DE TERCEIROS

As notas fiscais dos serviços de terceiros deverão ser sempre conferidas com o projeto inicial 

e sua contabilização tambem é feita através da informação do processo da ordem na nota.

Obs. É importante 
sempre postar uma 

observação no projeto 
caso o serviço executado 
distorça muito do orçado 

inicial.



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

MÃO DE OBRA PRÓPRIA

As horas de trabalho dos colaboradores utilizadas na ordem devem ser enviadas a Gerência de

Recursos Humanos através de formulário disponibilizado pela aquela Gerência ou informados

através de e-mail.

Obs. Essas horas 
podem ''sim'' ser 

estimadas caso não se 
tenha um controle 

preciso.  

Todos os custos relativos a MOP utilizados no investimento deverão estar registrados na

ordem/projeto de forma a compor os custos do mesmo. Mesmo os de transposição de área.



FORMA CORRETA DE “CONTABILIZAÇÃO”

DEMONSTRATIVO DE KM

Os quilômetros rodados para as ordens também devem ser informados através do formulário

de classificação diária que se encontra dentro dos veículos.

BENEFÍCIOS:

- Contabilizões corretas.

- Evita problemas e explicações em eventuais fiscalizações e auditorias.

- Apura com mais precisão e mais perto da realidade o valor das ordens.

- Resultado operacional muito melhor.

- Resultado positivo muito maior nas revisões tarifárias.

BENEFÍCIOS E CONSEQUÊNCIAS



BENEFÍCIOS E CONSEQUÊNCIAS

CONSEQUÊNCIAS

- Contabilizões incorretas.

- Muitos problemas e explicações em eventuais fiscalizações e 
auditorias.

- Não apura com precisão e fica sempre distante da realidade o valor 
das ordens.

- Resultado operacional sempre negativo.

- Resultado abaixo do esperado nas revisões tarifárias.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Área técnica esta ficando cada vez mais perto da área administrativa e isso é 

um grande fator de negócios para as concessionárias e agentes do setor 

elétrico;

- Revisão tarifária positiva e menos notificações e ressalvas;

- Despesas sempre fixas – Empresa de referência;

- Investimentos – Mais remuneração do nosso ativo fixo;

- É importante sempre questionar para podermos aprender juntos;



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Fizemos errado esse tempo todo ?

- Mais importante que responder essa pergunta é nos comprometermos a 

fazer certo daqui pra frente...

- Conhecer outras concessionárias e outros agentes, a mecânica e os 

processos de outros agentes e dividir com eles tambem o nosso 

conhecimento.

- Aproveitamento o melhor da contabilidade e engenharia.



MUITO OBRIGADO!


