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Senhores Acionistas, 
 
A Companhia Energética Sinop S.A, em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as 
suas correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes. 
 

1. Perfil da Companhia 
 
A Companhia Energética Sinop S.A. – CES (“Companhia”) é uma Sociedade de 
Propósito Específico, de capital fechado, constituída em 28 de outubro de 2013. A 
Companhia é controlada por meio de Acordo de Acionista (“Acordo”), do qual todos 
os acionistas fazem parte, conforme disposto no artigo 118 da Lei nº 6.404/76. Os 
acionistas constituíram a Companhia com propósito específico de conduzir todas 
as atividades necessárias à implantação, operação, manutenção e exploração da 
Usina Hidrelétrica de Sinop (“UHE Sinop”), no Rio Teles Pires, localizada no Estado 
do Mato Grosso, bem como das instalações de transmissão de interesse restrito à 
central geradora. A sede da Companhia está localizada na Cidade de Sinop, 
Estado do Mato Grosso, na Avenida das Figueiras, nº 893 – Centro. 
 
A partir de 11/12/2014 a Companhia teve seu controle acionário alterado conforme 
a Ata de Reunião de Assembleia Geral Extraordinária e anexos, registrados na 
Junta Comercial do Distrito Federal, a partir de quando a Usina Termelétrica Norte 
Fluminense S.A, passou a integrar o quadro de acionista.  
 
 
2. Implantação do Empreendimento 
 
Em 26 de fevereiro de 2014, a Companhia assinou Contrato de Concessão nº 
01/2014 com a União através do MME - Ministério de Minas e Energia, para 
exploração dos serviços de geração de energia elétrica, cujo prazo é de 35 anos a 
partir da assinatura do referido contrato. Ainda de acordo com o referido contrato, 
100% da energia assegurada será destinada ao mercado regulado. 
 
Considerando o cumprimento integral do cronograma da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (“ANEEL”), a data de início do enchimento do reservatório está 
prevista para outubro de 2017 conforme cronograma estabelecido no Contrato de 
Concessão, estando em pleno funcionamento em maio de 2018.  
 
A Companhia ainda dependerá de quantias significativas em custos de 
organização, desenvolvimento e pré-operação para conclusão da Usina 
Hidrelétrica, os quais, de acordo com as estimativas e projeções, deverão ser 
absorvidos pelas receitas de operações futuras. A Companhia possui capital 
autorizado de R$ 665 milhões, sendo que as subscrições e integralizações ocorrem 
por deliberação do Conselho de Administração. 
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Coube ao Governo regular a exploração, pela Companhia, do potencial de energia 
hidráulica no Rio Teles Pires, Município de Sinop, Estado do Mato Grosso, 
denominada UHE Sinop com potência instalada mínima de 400 MW. A garantia 
física de energia da UHE para o exercício em que as unidades geradoras forem 
instaladas é de 239,8 MW médios. 
 
No ano de 2015, os investimentos contabilizados ao ativo imobilizado, para a 
construção do empreendimento totalizaram R$ 873,7 milhões. 
Localizada no Rio Teles Pires, a Bacia do Rio Teles Pires, inserida na Bacia 
Amazônica, distante 70 Km de Sinop, será construída nas divisas dos municípios 
de Cláudia (margem direita do rio) e Itaúba (margem esquerda). 
O reservatório abrangerá áreas dos municípios de Cláudia, Ipiranga do Norte, 
Itaúba, Sinop e Sorriso. 
 
 
3. Acionistas 
 
A Composição Societária da Companhia Energética Sinop S.A. é constituída por 
duas empresas Estatais brasileiras e uma Francesa do Setor de Energia Elétrica.  
O quadro acionário da Companhia é composto por Usina Termelétrica Norte 
Fluminense S.A. com 51%, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – Eletronorte 
com 24,5% e pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF com 
24,5%. 
 
 
4. Benefícios Fiscais 
 
Conforme o Ato Declaratório Executivo DRF/BSB N⁰ 5, de Janeiro de 2015, o 
Delegado da Receita Federal do Brasil e Brasília, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e com base no art. 4º 
do Decreto nº 6.144, de 03 de julho de 2007 e no art. 11 da Instrução Normativa 
RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, e tendo em vista o que consta do processo 
n.º 10166.730764/2014-06. 
 
De acordo com artigo Art. 1º Habilitada a empresa COMPANHIA ENERGETICA 
SINOP S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.527.586/0001-75, ao Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura- REIDI, em função do 
projeto de geração de energia elétrica da Usina Hidrelétrica denominada UHE 
Sinop, compreendendo: I- Duas Unidades Geradoras, totalizando 400 MW de 
capacidade instalada, e II- Sistema de Transmissão de interesse restrito, 
constituído de uma Subestação Elevadora de 500 kV, junto a Usina, e uma Linha 
de Transmissão, com cerca de 16 (dezesseis) quilômetros de extensão, em circuito 
simples, interligando a Subestação Elevadora ao Barramento de 500 kV da 
Subestação Cláudia, aprovado pela portaria do Ministério de Minas e Energia n° 
334 de 20/11/2014, publicada no Diário Oficial da União de 21/11/2014, e com 
prazo para execução da obra estimado até agosto de 2017. 
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5. Estrutura de Capital 
 
O financiamento dos investimentos efetuados pela Companhia Energética Sinop 
até o momento do Empreendimento foi realizado com o aporte de recursos dos 
acionistas, sendo integralizado até o momento R$ 190,0 milhões pela Usina 
Termelétrica Norte Fluminense S.A., R$ 91,2 milhões pelas Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S.A – Eletronorte e por R$ R$ 91,2 milhões pela Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco – CHESF. 
 
O Conselho de Administração da Companhia aprovou no dia 14 de outubro 2015 
um Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC no valor total de R$ 150 
milhões, sendo a liberação em três parcelas (R$ 70 milhões em outubro/15, R$ 65 
milhões em novembro/15 e R$ 15 milhões em dezembro/2015). 
 
Paralelamente a Cia Energética Sinop negociou e recebeu empréstimo ponte por 
operação estruturada de debêntures simples, no valor de R$ 300 milhões com 
vencimento para setembro de 2016. 
 
 
6. Ações Sociais e Ambientais 
 
A UHE Sinop teve sua Licença Prévia (LP) nº 301901/2012 concedida em 10/05/12 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), com base no Parecer 
Técnico PT nº 61987/CAIA/SUIMIS/2012.  
 
Em 05/12/13 foi obtida, também junto à SEMA/MT, a Licença de Instalação (LI) 
para o canteiro de obras (LI nº 63167/2013) e, em 17/03/14, a LI para implantação 
das obras componentes do arranjo geral do empreendimento, fundamentada no 
Parecer Técnico PT nº 81.703/CAIA/SUIMIS/2014.  
 
Todas as licenças ambientais acima citadas estabeleceram condicionantes a 
serem cumpridas pelo empreendedor e cujo atendimento deve ser demonstrado 
periodicamente junto ao órgão ambiental licenciador. 
 
Com o objetivo de potencializar as ações positivas, evitar, mitigar ou compensar 
aquelas de natureza negativa que possam ser provocadas pelas intervenções 
necessárias para implantar o Empreendimento e, posteriormente para operá-lo, o 
Projeto Básico Ambiental (PBA) é composto por planos, programas e 
subprogramas socioambientais com metodologias, escopos, produtos, 
responsabilidades e cronogramas específicos a serem gerenciados ao longo da 
etapa de implantação da Usina, bem como durante sua operação. 
 
O PBA contempla os objetivos gerais e específicos dos 33 programas 
socioambientais, de maneira que ele é um instrumento de planejamento geral 
suscetível à ajustes nos procedimentos e diretrizes nele detalhados, que somente 
poderão ser feitos ao longo da implementação das ações ambientais. 
  
Um dos programas do PBA é o Programa de Apoio aos Municípios, que tem como 
foco os municípios de Cláudia, Itaúba, Ipiranga do Norte, Sinop e Sorriso, Área de  



 
   Relatório da Administração 
   Exercício de 2015 

 

 
Influência Direta (AID) da UHE Sinop. Neste sentido, as ações desenvolvidas 
permitem detalhar as demandas socioeconômicas de cada um, em função dos 
possíveis impactos decorrentes da implantação da Usina, e propor ações de 
orientação a partir da atualização e monitoramento socioeconômico, realizado em 
cada município. 
 
Com execução paralela ao andamento das obras civis e implantação dos diversos 
programas do PBA, algumas ações têm sido, inclusive, executadas de maneira 
antecipada, de forma a atender as principais demandas apresentadas pelas 
municipalidades, com foco principalmente nas áreas de saúde, educação e 
segurança.          

 

7. Relacionamento com Auditores Independentes 

Em atendimento à determinação do artigo 2º da Instrução CVM nº 381/2003, 
informamos que, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, os 
Auditores Independentes da Companhia não foram contratados para trabalhos 
diversos daqueles correlatos ao de auditoria externa.  

As informações contábeis aqui apresentadas estão de acordo com os critérios 
da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras 
auditadas. As informações não financeiras, assim como outras informações 
operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores 
independentes. 

8. Declaração da Diretoria 

Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 
480, de 07 de dezembro de 2009, os Diretores abaixo assinados declaram que 
discutiram, reviram e concordaram com as opiniões expressas no Relatório da 
KPMG Auditores Independentes, emitido nesta data, e com as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2015. 

 
A Administração 

 

 

   Rui da Justa Feijão 
Diretor de Engenharia 

 

Mauro de Almeida Santos 
                 Diretor Administrativo Financeiro 

 

Ana Brígida Figueiredo Cardoso 
Diretora de Meio Ambiente 



Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações 

Financeiras 

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Servimo-nos para, em atenção ao disposto no Art.25, inciso VI da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro 

de 2009, declarar que, na qualidade de diretores da Companhia Energética Sinop S.A., revisamos, 

discutimos e concordamos com as informações contidas das demonstrações financeiras da Companhia, 

referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.  

Permanecemos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

Mauro de Almeida Santos  

Diretor Administrativo-financeiro    

Rui da Justa Feijão  

Diretor de Engenharia e Obras Civis 

Ana Brígida Figueiredo Cardoso 

Diretora de Engenharia Eletromecânica e Meio Ambiente 
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores 

Independentes  

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AUDITORES 

INDEPENDENTES 

Servimo-nos para, em atenção ao disposto no Art.25, inciso VI da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro 

de 2009, declarar que, na qualidade de diretores da Companhia Energética Sinop S.A., revisamos, 

discutimos e concordamos com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes relativo às 

demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.  

Permanecemos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

Mauro de Almeida Santos  

Diretor Administrativo-financeiro    

Rui da Justa Feijão  

Diretor de Engenharia e Obras Civis 

Ana Brígida Figueiredo Cardoso 

Diretora de Engenharia Eletromecânica e Meio Ambiente 




