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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
(em milhares de reais) 

 

Prezados Senhores, 

 

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da Transmissora Porto 

Alegrense de Energia S.A. (“TPAE” ou “Companhia”) submete à apreciação dos Senhores 

o relatório da administração referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 

2019, cujo conteúdo foi fornecido pelos integrantes da diretoria da Companhia até 

30.4.2020. 

 

→ Visão Geral  

 

A TPAE foi constituída em 2009, tendo por objeto a exploração do serviço público de 

transmissão de energia elétrica, prestado mediante a construção, a montagem, a operação 

e a manutenção das instalações de transmissão da Linha de Transmissão Porto Alegre 9 – 

Porto Alegre 4, subterrânea, 230 kV, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, composta 

pela Linha de Transmissão em 230 kV, circuito simples, subterrânea, com extensão 

aproximada de 11 km, origem na Subestação Porto Alegre 9 e término na Subestação Porto 

Alegre 4, entradas de linha, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações 

necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, controle, telecomunicação, 

administração e controle, conforme o Lote “A” do Edital de Leilão nº 001/2009-ANEEL, 

processo nº 48500.000368/2009-18.  

 

Localizado na cidade mais relevante da região sul do Brasil, o projeto foi concebido para 

apoiar a expansão comercial industrial de Porto Alegre e conectar novos projetos eólicos 

e térmicos ao Sistema Interligado Nacional. O contrato de concessão 001/2009 foi 

celebrado em 2009 e vigorará até 2039. A linha de transmissão iniciou suas operações em 

2013.  

 

→ Destaques do exercício social de 2019 

 



O início de 2019 foi marcado pela eleição de novos membros para o Conselho de 

Administração e para a Diretoria da Companhia. A nova administração contou, ainda, com 

o apoio da consultoria da Alvarez & Marsal e implementou iniciativas para redução de 

custos, gestão de risco do ativo e melhorias na gestão dos contratos da Companhia, 

especialmente com o seu maior credor financeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES).  

 

Após a Companhia ter sido multada nos exercícios de 2017 e 2018 pelo BNDES, a nova 

administração apresentou ao banco um plano de ação em fevereiro de 2019 e obteve 

waiver até junho do mesmo ano para implementá-lo. No âmbito desse plano de ação, foi 

aprovado em 17 de maio de 2019 um aumento de capital social mediante capitalização de 

determinados créditos de titularidade da acionista ProCable Energia e Telecomunicações 

S.A. (“ProCable”), pelo preço de emissão total de R$22.026.257,76. Esse aumento, 

homologado em 28 de junho de 2019, contou com laudo de avaliação preparado por 

empresa especializada e possibilitou que a Companhia atendesse de maneira satisfatória 

os índices de cobertura exigidos pelo Banco. Além disso, a Companhia contratou seguro 

patrimonial em termos aceitáveis para o BNDES e atendeu as demais exigências do banco, 

obtendo declaração de conformidade.  

 

A nova administração também conduziu melhorias técnicas na linha de transmissão e 

adotou medidas visando aprimorar sua gestão de riscos.  

 

Por fim, ao final do exercício, a Companhia celebrou, na qualidade de interveniente 

anuente, contrato de compra e venda de ações (“Contrato”) entre a ProCable, como 

vendedora e, de outro lado, como compradora, a V2i Transmissão de Energia S.A. (“V2i”), 

subsidiária integral do Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em 

Infraestrutura, tendo por objeto a aquisição, pela V2i, de participação societária 

representativa de 90,35% do capital social da Companhia (“Operação”).  
 

→ Resultado de 2019  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apurou lucro 

líquido no montante de R$ 4.460 mil. A destinação dos resultados observará a deliberação 

aprovada na AGO a ser realizada até 31 de julho de 2020.  

 

 

→ Eventos Subsequentes 

 

A Companhia obteve as aprovações da ANEEL e do BNDES e o fechamento da Operação 



ocorreu em 30 de abril de 2020, passando a Companhia a ser controlada diretamente pela 

V2i e, indiretamente, pelo Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em 

Infraestrutura. Na mesma data, foram aprovadas a eleição de novos membros do Conselho 

de Administração e da Diretoria, a celebração de instrumento de confissão de dívida com 

a ProCable, a mudança da sede da Companhia para o Rio de Janeiro (RJ) e abertura de 

uma filial em Porto Alegre, no local onde anteriormente funcionava a sede.  

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020. 
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