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CMB
Introdução
A Casa da Moeda do Brasil (CMB) foi criada no dia 08 de março de 1694, com o objetivo de
fundir e cunhar o ouro extraído do Brasil durante o período colonial. São mais de três séculos
de existência, confundindo‐se com a história do país. Começou suas atividades em Salvador e,
em 1698, foi transferida para o Rio de Janeiro. Quase 200 anos depois, ganhou uma sede
ampla, na Praça da República, no centro da cidade. Funcionou neste local até 1982, quando foi
instalada uma moderna fábrica de cédulas, moedas e papéis de segurança, em Santa Cruz,
Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde funciona até hoje.
Em 1973, pela Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, de Autarquia passou a Empresa Pública,
estatal não dependente, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio
próprio e autonomia administrativa. O Governo Federal, através do Ministério da Fazenda,
detém cem por cento de suas ações e cabe ao Ministro da Fazenda definir os rumos
estratégicos para a expansão da empresa, a destinação de seus resultados e a política de
investimentos, presente e futura.
É um dos maiores complexos industriais da América Latina e um dos maiores do mundo para
produção neste segmento.
Preparar para a mudança com foco na modernização.
Esta foi a preocupação da Direção da CMB no exercício de 2008, apresentada já quando de sua
posse, num ambicioso plano de ação para os primeiros 90 dias de gestão, com vistas a
enfrentar grave crise diagnosticada a partir do final deste mesmo ano.
Estudaram‐se os trabalhos realizados anteriormente, atualizando‐os e tendo como diretrizes a
modernização do parque industrial com incorporação de tecnologia de ponta, o atendimento
da demanda reprimida de cédulas e moedas e de novos nichos comerciais que se delineavam,
a melhoria das condições de trabalho e a sustentabilidade financeira com crescimento do lucro
líquido da empresa.
Ambicioso mas não utópico.
Foi com esse posicionamento e trabalho iniciado que delineou‐se e consolidou‐se o
desempenho da empresa em 2009. Isso dentro de um contexto de crise internacional.
O Relatório Anual que apresentamos tenta demonstrar esse esforço.
Em 2009, foi concluída a montagem de uma nova linha de última geração para produção de
cédulas, que entrará em operação para confecção da nova família do meio circulante nacional
ainda no primeiro semestre de 2010. Com as duas novas linhas trabalhando no padrão atual de
dois turnos é possível produzir 2,8 bilhões de cédulas ao ano, suficientes para atender a
encomenda do Banco Central em 2010 – 2 bilhões de cédulas.
Na produção de moedas, em 2009, foram instalados vários equipamentos para atualizar e
ampliar a capacidade de eletrorrevestimento e cunhagem. Assim, quando concluído o
processo, a CMB estará pronta para atender em atividade regular a demanda prevista pelo
Banco Central até 2018.
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O programa de inovação contemplou a introdução de novas tecnologias, em parceria com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, para expandir o serviço de selo fiscal digital
rastreável como instrumento de controle fiscal. Na produção de bebidas frias, no final do ano,
já estava implantado em cerca de 30% da produção nacional. No setor de cigarros, o sistema
está implantado em praticamente todas as indústrias nacionais.
A linha de produção do cartão indutivo foi reativada com a assinatura de contratos de
fornecimento com as empresas Telemar Norte Leste S.A. (OI) e Telecomunicações de São
Paulo S.A. (TELEFÔNICA), após oito anos de paralisação. A medida levou à atualização
tecnológica e à complementação da linha de produção existente, bem como à aquisição de
uma segunda.
Novos nichos de negócios relevantes foram desenvolvidos em 2009, com vistas à implantação
no ano seguinte.
Para 2010, desta feita em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
será implantado o selo de autenticidade rastreável, com tecnologia própria, para o segmento
de remédios. Quando concluído todo o projeto, a ANVISA, a indústria de medicamentos e a
sociedade brasileira estarão aptas a monitorar a autenticidade dos produtos. No projeto, está
prevista a implantação de instrumentos para aferição em cerca de 55 mil farmácias no país.
Outro produto que deverá ser implantado durante o ano de 2010, já tendo como atividade
piloto, é o do Registro de Identidade Civil ‐ RIC, no Rio de Janeiro, em conjunto com o Governo
do Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Polícia Federal.
Considerando as peculiaridades de uma empresa estatal, não dependente, estruturada sob a
forma de Sociedade Anônima, de capital fechado, com patrimônio próprio e autonomia
administrativa, assim como de suas atividades operacionais, os itens abaixo listados da norma
DN TCU nº 100/2009 não se aplicam à realidade da CMB:
Item
4
5
6
8
9
10
13

Descrição
Informações sobre o recolhimento de passivos por insuficiência de
créditos ou recursos
Informações sobre a inscrição de Restos a Pagar no exercício e os saldos
de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Informações sobre as transferências mediante convênio, acordo, ajuste,
termo de parceria ou outros instrumentos congêneres, bem como a título
de subvenção, auxílio ou contribuição
Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas financiados
com recursos externos
Informações sobre renúncia tributária
Resultados da avaliação do impacto sócio‐econômico das operações de
fundos
Declaração de que as informações referentes a contratos, convênios,
contratos de repasse e termos de parceria firmados estão disponíveis e
atualizados no SIASG e no SICONV
Tabela 1: Itens que não se aplicam
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1. Identificação
Órgão vinculador

Poder Executivo

Órgão superior

Ministério da Fazenda

Nome completo da unidade

Casa da Moeda do Brasil

Denominação abreviada

CMB

CNPJ

34.164.319/0005‐06

Código SIORG

000092

Código na LOA

25211

Situação operacional

Em funcionamento

Natureza jurídica

Empresa Pública

Principal atividade econômica e
Código CNAE

Impressão de Material de Segurança – 1812‐1/00

Telefones de contato

(21) 2414‐2308 / 2414‐2318 / 2224‐6854
(61) 3226‐1809

Endereço postal

Rua René Bittencourt, nº 371 – Distrito Industrial
Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ
CEP: 23565‐200

Endereço eletrônico

presi@cmb.gov.br / gabin@cmb.gov.br

Página na internet

www.casadamoeda.gov.br

Normas de criação

Lei nº 5.895 de 19 de junho de 1973

Normas relacionadas à gestão e
estrutura

Decreto nº 6.803 de 19 de março de 2009:
Regimento Interno e Estatuto da Casa da Moeda do
Brasil

Código da UJ titular do relatório

179083

Códigos das UJ abrangidas

Não consolida outras unidades

Nome e código no SIAFI

Casa da Moeda – código: 17801

Código e nomes das unidades gestoras
e gestões no Sistema SIAFI

Casa da Moeda – código: 179083

Tabela 2: Dados identificadores da unidade jurisdicionada
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2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticas
2.1. Responsabilidades institucionais da Unidade e papel da Unidade na execução das
políticas públicas
A Casa da Moeda do Brasil (CMB) tem por objetivo social, em caráter de exclusividade, a
fabricação do papel‐moeda e da moeda metálica nacional, a impressão de selos postais,
selos fiscais federais, inclusive os serviços de selos fiscais digitais e dos títulos da dívida
pública federal. Atua em muitos outros segmentos ligados à produção de papéis de
segurança como passaportes, cartões indutivos para telefonia, bilhetes magnetizados para
transporte (metrô e ônibus), carteiras de trabalho, selos cartoriais, selos de garantia de
autenticidade e outros produtos.
Atualmente a Casa da Moeda vem atuando no mercado de personalização de documentos
de segurança, como é o caso do novo passaporte brasileiro, bem como será reconhecida
como Autoridade Certificadora de primeiro nível na cadeia da infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileiras (ICP‐Brasil) a partir de fevereiro/2010.
A Casa da Moeda do Brasil (CMB) tem sob sua responsabilidade no Plano Plurianual o
Programa de Governo 0758 – Produção de Moeda e Documentos de Segurança, o qual
tem por objetivo garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos
governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e, ainda, sem detrimento
da garantia aqui mencionada, fornecer outros documentos de segurança para o setor
público e o de serviços públicos, procurando manter postos de trabalho através do ganho
de produtividade e evitando perda do mercado nacional para empresas estrangeiras.
Para execução do citado programa, a Casa da Moeda do Brasil (CMB) conta com 2 (duas)
ações orçamentárias de investimento e 5 (cinco) ações não orçamentárias, todas
realizadas com recursos próprios.
CÓD.
3274
4105

PROJETO/ATIVIDADE
Modernização do Parque
Industrial
Manutenção e Adequação da
Infraestrutura Operacional

DOTAÇÃO
(R$/Milhões)

REALIZAÇÃO
(R$/Milhões)

425,86

207,72

32,00

17,52

% DE
EXECUÇÃO
48,78
54,77

Tabela 3: Ações orçamentárias de investimento
META FÍSICA
(MILHÕES DE UNIDADES)
AÇÕES
Produção de cédulas
Produção de moedas
Produção de selos
postais
Produção de
documentos de
segurança diversos
Produção de selos fiscais

META FINANCEIRA
(R$/MILHÕES)

PREVISTA

REALIZADA

% DE EXECUÇÃO

PREVISTA

REALIZADA

% DE
EXECUÇÃO

2175
2000

2245
2000

103,22
100,00

331,7
428,9

338,3
428,9

101,98
100,00

29,9

27,7

92,67

13,7

12,8

93,05

354,1

404,3

114,17

54,1

79,6

147,08

22405

19453

86,82

744,3

655,6

88,00

Tabela 4: Ações Não Orçamentárias
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2.2. Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais
Atendendo decisão do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil (CMB), o
ano de 2009 marcou a redefinição de seus direcionadores estratégicos para o próximo
decênio. De forma participativa foram revistos os conceitos da Missão, da Visão e dos
Valores da empresa.

Para exercício da Missão e consecução da Visão foram definidos, sob as perspectivas do
“Balanced Scoredcard”, os seguintes objetivos estratégicos e suas respectivas estratégias:

Casa da Moeda do Brasil
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Perspectivas

Financeira

Cliente /
Sociedade

Objetivos

Aumentar a capacidade de investimento,
sustentada pelo aumento da rentabilidade
e da lucratividade

Ampliar a participação da CMB nos
mercados interno e externo

Aprimorar o atendimento dos clientes de
produtos exclusivos
Modernizar os processos produtivos e
gerenciais
Buscar
participações
societárias
estratégicas com vistas à verticalização da
produção

Interna

Aprendizado e
crescimento

Estratégias
 Aprimoramento da administração
de custos e precificação de produtos
e serviços;
 Adequação
da
margem
de
contribuição dos produtos e
serviços.
 Intensificação da participação em
licitações;
 Implantação de estratégia comercial
para atuação no exterior, com
ênfase na América Latina e na África
Subsaariana.
 Eficácia no atendimento dos clientes
de produtos exclusivos.
 Reorganização de processos críticos

 Aquisição de participação acionária
nos fornecedores relevantes;
 Verticalização da produção.
 Aquisição de novos maquinários;
 Realização de parcerias com centros
Desenvolver tecnologicamente o campo de
de P & D;
atuação da CMB, o parque industrial, as  Implantação do Centro de Pesquisas
áreas de apoio e novos produtos
e Desenvolvimento da CMB;
 Utilização dos recursos internos das
áreas de engenharia e tecnologia.
 Redução de sobreposições entre
Alinhar a CMB às melhores práticas de
atividades de controle;
governança, avaliação de risco e  Avaliação e desenvolvimento de
conformidade ‐ GRC
estratégias de acompanhamento do
risco operacional.
 Implantação do novo PCCS;
 Instituição do Plano de Demissão
Voluntária;
 Realização de Concurso Público;
Adequar as políticas de Recursos Humanos  Adoção de Gestão por Competência
aos novos Objetivos Estratégicos da CMB.
e Desempenho;
 Saldamento do Plano Antigo da
Cifrão;
 Implantação do novo Plano de
Previdência.
 Implantação do Plano de Gestão
Ambiental – PGA;
Intensificar a atuação em ações de
responsabilidade
sócio‐ambiental
e  Expansão do Projeto Atitude Cidadã;
promoção da cultura.
 Criação do Museu e Centro Cultural
da Casa da Moeda do Brasil.
Tabela 5: Objetivos e estratégias da CMB
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AUMENTAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO, SUSTENTADA PELO AUMENTO DA
RENTABILIDADE E DA LUCRATIVIDADE

No encerramento do exercício de 2009 a Casa da Moeda do Brasil apresentou lucro
líquido de R$ 330,2 milhões, representando um acréscimo de 219% em relação ao
lucro líquido do exercício anterior quando a empresa registrou lucro de R$ 103,5
milhões, estabelecendo uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 92,6%. A
Reserva para Investimentos atingiu o montante de R$ 212 milhões. Este resultado foi
influenciado pelo expressivo crescimento da receita líquida – 95,4% – e por
incremento proporcionalmente menor do custo de produção – 90,4%.
As estratégias adotadas de aprimoramento da administração de custos e precificação
de produtos e serviços com adequação de suas margens de contribuição, através da
revisão, da estrutura de custos de produção e uma nova metodologia para precificação
dos principais produtos, mostraram‐se adequadas tendo em vista que o custo dos
Produtos e Serviços Vendidos passou de 68% das receitas líquidas no exercício de 2008
para 66% em 2009. Da mesma forma, as despesas operacionais, em relação à receita
líquida, reduziram‐se de 17%, em 2008, para 10% neste exercício.
Não menos importante foi a introdução de uma nova política de tratamento fiscal e
tributário, que foi iniciada ao final de 2008 e deverá ter sua conclusão no exercício de
2010.

Nos próximos anos, caso confirmada a tendência de expansão dos serviços de selos
fiscais digitais rastreáveis, é muito provável que estes se tornem a principal fonte de
receita da empresa, na medida do reconhecimento dos benefícios relacionados aos
seus principais atributos, quais sejam: confiabilidade, autenticidade, controle e
rastreabilidade. Vale ressaltar que o selo fiscal digital rastreável, acima dos interesses
comerciais, se tornou um impactante instrumento da Receita Federal para o combate
à fraude e à sonegação fiscal, contribuindo para eficiência do Estado.


AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA CMB NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO
Em que pese a intensificação da participação em licitações, o considerável aumento na
demanda, comparativamente ao ano de 2008, de moedas metálicas (54%) e de
cédulas (12,3%) pelo Banco Central do Brasil e a introdução de novas tecnologias, em
parceria com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB para expandir o serviço
de selo fiscal digital rastreável como instrumento de controle fiscal, foram os
responsáveis pelo incremento do faturamento da CMB no ano de 2009. Na produção
de bebidas frias, no final do ano, o Sistema SICOBE já estava implantado em cerca de
30% da produção nacional. No setor de cigarros, o Sistema SCORPIOS está implantado
em praticamente todas as indústrias nacionais.
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A linha de produção do Cartão Indutivo foi reativada com a assinatura de contratos
com as empresas Telemar Norte S.A. (Oi) e Telecomunicações de São Paulo S.A.
(Telefônica), após oito anos de paralisação.
Nossos nichos de negócios relevantes foram desenvolvidos em 2009, com vistas à
implantação no ano seguinte.
Para 2010, desta feita em parceria com Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, será implantado o selo de autenticidade rastreável, com tecnologia própria,
para o segmento de medicamentos. Quando concluído todo o projeto, a ANVISA, a
indústria de medicamentos e a sociedade brasileira estarão aptas monitorar a
autenticidade dos produtos. No projeto está prevista a implantação de instrumentos
para a aferição de 55 mil farmácias no país.
Outro produto que deverá ser implantado durante o ano de 2010, já tendo com
atividade piloto, é o do Registro de Identidade Civil – RIC, no Rio de Janeiro, em
conjunto o Governo de Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Polícia Federal.


APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS CLIENTES DE PRODUTOS EXCLUSIVOS
Todos os contratos de fornecimento foram atendidos nos prazos e nas quantidades
estipuladas. No que diz respeito ao Banco Central do Brasil, na questão das moedas,
foram produzidas 2 bilhões de unidades, o maior volume desde 1993.
Visto que as nossas linhas ainda não estavam totalmente implantadas em 2009, tanto
na produção de cédulas como na de moedas, a CMB trabalhou no limite de sua
capacidade produtiva, sendo o déficit coberto pela utilização de turnos e horas extras.
A partir de 2010, já considerando a introdução de novos dispositivos de segurança na
fabricação de cédulas e moedas do Real, a capacidade instalada, com a modernização
do Parque Industrial, permite cumprir o plano de produção sem esforços
extraordinários. Com as duas novas linhas trabalhando no padrão atual de dois turnos
é possível produzir 2,8 bilhões de cédulas ao ano, suficientes para atender a
encomenda do Banco Central em 2010.



MODERNIZAR OS PROCESSOS PRODUTIVOS E GERENCIAIS
Foi contratada a consultoria COPPETEC para proceder a descrição dos diversos
processos produtivos e administrativos da CMB, identificando os processos críticos e
propondo melhorias no seu desenvolvimento.
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BUSCAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

ESTRATÉGICAS

COM

VISTAS

À

O Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada da CMB permanecem com os
estudos para identificar as empresas que melhor se adéqüem ao objetivo proposto, ao
mesmo tempo que envidam esforços junto ao Poder Legislativo na obtenção de
autorização para aquisição de participação no capital de empresas públicas e privadas,
tendo conseguido emenda à Medida Provisória 472/09 com este objetivo.


DESENVOLVER TECNOLOGICAMENTE O CAMPO DE ATUAÇÃO DA CMB, O PARQUE
INDUSTRIAL, AS ÁREAS DE APOIO E NOVOS PRODUTOS
O Plano de Modernização da CMB continuou sendo implementado em 2009 e teve
como foco a atualização do parque industrial, através da aquisição de equipamentos
de última geração e da implementação de novos processos industriais, criando
produtos, agregando valor aos existentes e aumentando a produtividade. Novas
tecnologias, compatíveis com as necessidades dos clientes, permitem gerar
confiabilidade, integridade e segurança aos produtos, o que deixa a CMB no mesmo
nível de atualização das congêneres no cenário internacional. Em 2009, foram
ampliadas as linhas de eletrorrevestimento de discos para produção de moedas,
estando em fase de conclusão a montagem dos equipamentos, de forma a se ter 3
(três) linhas de produção com 17 (dezessete) células cada, em comparação às 2 (duas)
linhas existentes com 14 (quatorze) células cada. Também foram contratadas para
serem entregues em 2010, 12 (doze) prensas de cunhagem de moedas e 2 (dois)
sistemas para contagem e embalagem de moedas.
Com relação à unidade de fabricação de cédulas foram contratadas duas linhas de
produção compostas por 8 (oito) equipamentos, 1 (uma) linha complementar com 3
(três) equipamentos e 12 (doze) máquinas acessórias. Já foram entregues e
encontram‐se em fase final de montagem uma linha de produção, os equipamentos da
linha complementar e as principais máquinas acessórias, de forma a ser possível a
impressão das novas cédulas de real. Assim, quando concluído o processo, a CMB
estará pronta para atender em atividade regular a demanda prevista pelo Banco
Central até 2018. A unidade de gráfica geral também foi contemplada com a aquisição
de equipamentos para a linha de produção de cartão indutivo.
Foram feitos investimentos significativos em tecnologia e informática. A linha mestra
desta transformação é o Plano Diretor de Sistemas e Tecnologia da Informação ‐
PDSTI, concluído durante o ano de 2009. Para os dois próximos anos, a Diretoria
alocou um novo pacote de recursos para colocar a CMB no estado da arte em
infraestrutura e soluções em tecnologia da informação e comunicação, tanto para as
áreas técnicas e de negócios responsáveis pelo desenvolvimento dos novos produtos e
serviços, quanto na que responde pelos serviços corporativos.
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Há que se ressaltar que estas aquisições estão contempladas na ação orçamentária de
investimento 3274 – Modernização do Parque Industrial.
Ainda em linha com o objetivo em referência, e através das estratégias traçadas, a
Casa da Moeda do Brasil será reconhecida a partir de fevereiro/2010 como uma
Autoridade Certificadora de primeiro nível na cadeia da Infraestrutura de Chaves
Públicas (ICP‐Brasil).


ALINHAR A CMB ÀS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, AVALIAÇÃO DE RISCO E
CONFORMIDADE – GRC
A CMB possui, em sua estrutura de governança, o Conselho de Administração, a
Diretoria Executiva, a Presidência e quatro Diretorias. A essas instâncias cabe a
proposição e orientação dos negócios, além de conceber, deliberar e executar a
estratégia mais adequada para o alcance dos objetivos corporativos.
A CMB assumiu como meta estratégica a adoção das melhores práticas de Governança
Corporativa e Sustentabilidade Empresarial, seguindo as diretrizes básicas
recomendadas pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico –
OCDE, para as empresas estatais e, no mesmo sentido, as linhas gerais propostas pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ‐ IBGC.
Se comparada a uma empresa de capital aberto, sendo a CMB uma empresa com um
único acionista, não está prevista em sua estrutura corporativa a Assembléia, papel
que, em certa medida e por similaridade, é exercido pelo Ministro de Estado da
Fazenda. Ciente desta particularidade, a Diretoria Executiva adotou como conduta
manter a aproximação com o controlador que passou a acompanhar regularmente as
decisões estratégicas, seja por meio de reuniões ou relatórios.
Um dos temas debatido com o acionista diz respeito à importância de criar condições
mais favoráveis para a CMB atuar no mercado de insumos como compradora, em
razão de tratar‐se de um mercado oligopolizado, dominado por algumas poucas
empresas. No Planejamento Estratégico foi declarado o objetivo de ampliar os
horizontes para além dos marcos definidos pelo mercado atual, de forma a tornar a
CMB uma empresa ágil, autônoma e capaz de responder aos desafios do século XXI,
atender com excelência os clientes exclusivos e gerar novo patamar de dividendos ao
acionista.
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Conselho de Administração
A CMB, obrigatoriamente, não se subordina à Lei das Sociedades Anônimas. No
entanto, obedece às diretrizes para o aperfeiçoamento das práticas de governança,
com a valorização do papel do Conselho de Administração, composto por quatro
membros. O Presidente é indicado pelo Ministro da Fazenda, um membro é indicado
pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, outro é indicado pelo Banco
Central e, completa o quadro o Presidente da CMB.
O Colegiado se reúne, mensalmente, e fixa a orientação geral dos negócios
empresa, supervisiona a gestão da Diretoria Executiva e discute os programas
investimentos. Em conformidade com as melhores práticas, o Conselho
Administração designa o titular da Auditoria Interna, decide sobre a contratação
auditores independentes e aprova as diretrizes do plano anual de auditoria.

da
de
de
de

Os atuais membros do Conselho têm participado ativamente da discussão sobre os
rumos da CMB nos próximos anos. Nesse sentido, tem sido enfatizada a necessidade
de ampliar seu mercado de vendas, voltando a ocupar espaços importantes no
segmento de documentos de segurança e das exportações. No mercado de insumos,
está colocada a discussão sobre a necessidade de participação da CMB nas principais
empresas fornecedoras, ainda que minoritariamente, como forma de assegurar a
continuidade no abastecimento e ampliar o leque de empresas produtoras no país.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e igual número de suplentes,
designados pelo Ministro da Fazenda, dentre brasileiros, residentes no país,
diplomados em curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo
de três anos, cargo de Administrador ou de Conselheiro Fiscal. Um dos membros,
efetivo e suplente, deverá, ainda, representar o Tesouro Nacional.
Estatutariamente, cabe ao Conselho Fiscal trazer para o âmbito da CMB as disposições
previstas pela Lei das Sociedades Anônimas, peça estatutária aprovada pelo Ministro
da Fazenda e editada pelo Presidente da República, que reproduz, na sua essência, a
Lei que regula as companhias de capital aberto.
Por fim, cabe mencionar, que a partir de 2010 a CMB segue em busca da adoção dos
procedimentos previstos na ISO 27000, iniciando a implantação do Projeto de
Governança, Risco e Conformidade ‐ GRC.
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ADEQUAR AS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS AOS NOVOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DA CMB
É normal que os projetos de modernização estejam focados principalmente nas
atividades finalísticas da empresa, no caso, na produção e no desenvolvimento de
produtos. O risco é a área corporativa deixar de acompanhar o ritmo e a efetividade
desta implantação. Cientes desta tendência, a Diretoria e o Conselho de
Administração, com o apoio do acionista controlador, colocou em curso uma
transformação estrutural na gestão, introduzindo instrumentos adequados à nova
realidade empresarial.
A nova modelagem aportou recursos financeiros e humanos para a expansão e
atualização dos serviços corporativos e compartilhados, tornando‐os efetivamente
aderentes aos tradicionais e aos novos negócios. Foram especialmente focadas
algumas áreas diagnosticadas como de risco para o ritmo de expansão da empresa.
Uma das metas tratadas como prioritárias pela gestão da CMB foi a construção de um
novo Modelo de Gestão de Pessoas, a partir de uma nova política de RH com diretrizes
sustentáveis de gestão e administração da força de trabalho, juntamente com uma
política de renovação do quadro de pessoal, para a qual está sendo realizado Concurso
Público.
O novo Modelo de Gestão de Pessoas está norteado por diretrizes que primam pela
valorização dos moedeiros e moedeiras, pelo desenvolvimento de competências
humanas, profissionais e organizacionais, pelo reconhecimento de mérito pelos
resultados e desempenho do trabalho individual e coletivo, em conjunto com a
adequação da remuneração aos padrões do mercado de trabalho.
Buscou‐se uma perspectiva nova de carreira interna, tudo dentro de uma concepção
perfeitamente alinhada às modernas tendências do mercado de trabalho, entre elas o
foco na remuneração variável.
Ações foram tomadas junto ao acionista controlador para implantar, a partir de janeiro
de 2010, um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, em conjunto com um Plano de
Funções Especializadas e um Plano de Funções Gerenciais.



INTENSIFICAR A ATUAÇÃO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO‐AMBIENTAL E
PROMOÇÃO DA CULTURA
Socioambiental
Em 2009, uma vez consolidados os projetos de tratamento de resíduos iniciados em
2008 e aculturamento do corpo funcional para Auditoria Ambiental, foram
implantadas iniciativas com o intuito de tornar o gerenciamento ambiental mais
eficiente e eficaz:
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 Redução do Consumo de Recursos Não Renováveis – Água: foi implantado o
Sistema de Tratamento de Efluentes por Troca Iônica que permite a
reutilização da água de lavagem dos banhos galvânicos utilizados no
eletrorrevestimento de discos para a fabricação de moedas;
 Educação Ambiental: extensão do Programa Produção Mais Limpa – P+L, com
foco na conscientização dos trabalhadores quanto à importância de
desenvolver ações de melhoria para reduzir o impacto do processo produtivo
no meio ambiente.
Cultural
No ano de 2008 foi aprovada a proposta de criação do Museu e Centro Cultural da
Casa da Moeda do Brasil, em imóvel próprio, situado na região do Centro antigo do Rio
de Janeiro.
Tombado pelo Município do Rio de Janeiro em março de 2009, o prédio abrigou a
antiga sede do Arquivo Nacional e está localizado na Praça da República nº 26.
A iniciativa conta com a chancela do Ministério da Cultura, por intermédio do
Programa Nacional de Cultura – PRONAC.
A primeira fase foi concluída com a elaboração dos projetos básico e executivo da
obra, com apoio financeiro e institucional das seguintes empresas:
Caixa Econômica Federal, SICPA Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda., ARJO
WIGGINS Ltda. e SUMATEX Produtos Químicos Ltda.
A CMB realizou, com recursos próprios, o estudo estrutural e de prospecção de solo e,
no momento, a Fase II do projeto, que inclui as etapas de Restauro da Fachada,
Cobertura e Reforço Estrutural, está em análise para aprovação no Ministério da
Cultura. A expectativa é de que o espaço seja inaugurado já no ano de 2010.
A criação do Museu e Centro Cultural da CMB integra um conjunto de ações que visam
à divulgação e à preservação da história da organização que, no vigor de mais de três
séculos de existência, se confunde com a própria história do país.
Nesse diapasão, estão em andamento os trabalhos de levantamento e identificação do
acervo da CMB, em parceria com o Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil da Fundação Getulio Vargas – CPDOC/FGV para a
constituição da reserva técnica do museu da CMB.
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Social
A CMB consolidou, em 2009, o Programa Atitude Cidadã, lançado em 2008 e que
consiste no patrocínio de projetos sociais nos segmentos cultural, educacional e
esportivo, por meio de seleção pública.
O programa foi elaborado em consonância com as diretrizes governamentais e contou
com o apoio e aprovação do Departamento de Patrocínios da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República e da Secretaria de Políticas Culturais
do Ministério da Cultura.
Foram beneficiadas, pelos projetos patrocinados pela CMB, mais de 24 mil pessoas, de
diversas faixas etárias nas áreas da Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro e Baixada
Fluminense, regiões que correspondem ao entorno da empresa. Foi investido, com
recursos próprios, o montante de R$1,4 milhão resultando no patrocínio de 55
projetos sociais, sendo, 31 na Zona Oeste e 24 na Baixada Fluminense. Destes, 24 são
projetos culturais, 24 educacionais e 7 esportivos.
Inclusão Social
A CMB apoia e incentiva a formação de jovens estudantes por meio do Programa de
Estágio para alunos do ensino médio e superior. Em 2009, foram 139 vagas oferecidas
para seleção em diversas instituições de ensino correspondendo a um investimento de
R$573 mil no ano.
Outro importante programa voltado à educação e inclusão social é o Programa Jovem
Aprendiz, que contemplou a participação de 238 jovens entre 16 e 18 anos de idade,
com o objetivo de proporcionar o aprendizado de práticas administrativas e de
cidadania, contribuindo para a educação e formação profissional de moradores de
áreas de vulnerabilidade social.
A CMB conta com a parceria de duas instituições educacionais e de formação
profissional para o desenvolvimento do Programa Jovem Aprendiz: o SENAI – Serviço
Nacional da Indústria e o ISBET – Instituto Brasileiro Pró‐Educação, Trabalho e
Desenvolvimento.
O Programa Jovem Aprendiz/SENAI, proporciona aos filhos de empregados o acesso ao
sistema de cotas de aprendizagem laboral, e disponibilizou 80 vagas em cursos
profissionalizantes, por meio do qual os alunos recebem bolsa no valor de 1 (um)
salário mínimo, além de auxílio‐ transporte e alimentação. Já o Programa Jovem
Aprendiz/ISBET disponibilizou 158 vagas para jovens pré‐selecionados para inserção no
programa.
O investimento no Programa Jovem Aprendiz correspondeu a R$ 905 mil no ano de
2009.
Casa da Moeda do Brasil
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2.3. Programas e ações sob a responsabilidade da unidade
2.3.1. Programa 0758 – Produção de Moeda e Documentos de Segurança
Tipo de programa

Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas
Especiais

Objetivo geral

Garantir o atendimento pleno das necessidades dos
órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos
fiscais, selos postais e outros documentos de
segurança para o setor público.

Gerente do programa

Luiz Felipe Denucci Martins

Gerente executivo

Hélio Pinto Barbosa

Indicadores ou parâmetros
utilizados

Taxa acumulada de atendimento da demanda anual.

Órgãos governamentais e empresas prestadoras de
serviços públicos.
Tabela 6: Programa de Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Público‐alvo (beneficiários)

O Plano Plurianual ‐ PPA 2008/2011 do Governo Federal, instituído pela Lei 11.653, de
07/04/2008, contempla o Programa 0758 ‐ Produção de Moeda e Documentos de
Segurança, que está vinculado à Casa da Moeda do Brasil. Este programa expressa a
razão de ser da CMB, e é composto de 2 (duas) ações que envolvem investimentos
(ações orçamentárias) e por 5 (cinco) ações de características produtivas (ações não
orçamentárias).
Através de seu único Programa, a Casa da Moeda do Brasil tem por objetivo manter
sob a gestão do Estado a garantia do abastecimento do Meio Circulante Nacional por
Cédulas e Moedas e de instrumento que auxilie o combate à fraude e à sonegação
fiscal. Atender outras demandas por documentos de segurança que exigem
características específicas, não encontradas em produtos gráficos comuns e que por
esta razão só são produzidas por processos mais sofisticados, onde poucas empresas
estão capacitadas. A CMB é uma empresa preparada para atender seus clientes (Banco
Central, Receita Federal, Correios e outros), dentro do mercado gráfico de segurança,
atuando com rapidez, segurança e confiabilidade na confecção de seus produtos.
Vale lembrar, que as ações constantes no Programa 0758 ‐ Produção de Moeda e
Documentos de Segurança, são realizadas com recursos próprios da Casa da Moeda do
Brasil, oriundos das suas disponibilidades de caixa e receitas advindas das vendas dos
seus produtos.
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2.3.2. Ações orçamentárias
No Programa 0758, estão contidas duas Ações orçamentárias relacionadas aos
investimentos: “Adequação e Modernização do Parque Industrial” e “Manutenção e
Adequação da Infraestrutura Operacional”.
Inicialmente para o ano de 2009, foram estabelecidas, por intermédio da Lei 11.897,
de 30/12/2008 (LOA/2009), as seguintes verbas orçamentárias:
 Ação 3274 ‐ Adequação e Modernização do Parque Industrial (Projeto):
R$ 110 milhões;
 Ação 4105 ‐ Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional
(Atividade):
R$ 32 milhões.
Com a edição da Lei 12.046, de 09/10/2009, estabelecendo os créditos adicionais
suplementares para a CMB, as verbas passaram a ter os seguintes valores:
 Ação 3274 ‐ Adequação e Modernização do Parque Industrial (Projeto):
R$ 425,9 milhões;
 Ação 4105 ‐ Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional
(Atividade):
R$ 32 milhões.
Considerando as metas previstas relacionadas aos investimentos, a CMB investiu no
exercício de 2009 um valor total de R$ 225.224.117(duzentos e vinte e cinco milhões,
duzentos e vinte e quatro mil, cento e dezessete reais) significando um alcance de
49,19% em relação aos R$ 457.860.000 (quatrocentos e cinquenta e sete milhões,
oitocentos e sessenta mil) orçados para as duas ações orçamentárias pertencentes ao
Programa.
A não realização da previsão orçada ocorreu devido às interposições de recursos nos
processos licitatórios, causando atrasos nas contratações, tornando inevitável a
postergação de alguns investimentos para o exercício seguinte; a obtenção de
classificação “ex‐tarifário” nas importações dos equipamentos e a apreciação do Real
(R$) frente às moedas estrangeiras ocorrida em 2009. A seguir, são apresentadas as
referidas Ações, com os respectivos resultados obtidos no exercício de 2009, com o
comparativo entre o previsto e o realizado no período.
AÇÃO
3274 ‐ Adequação e
Modernização do Parque
Industrial
4105 ‐ Manutenção e
Adequação da Infraestrutura
Operacional
TOTAL
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PREVISTO
(A)

REALIZADO
(B)

%
(B/A)

425,9

207,7

48,77

32,0

17,5

54,69

457,9
225,2
49,18
Tabela 7: Ações Orçamentárias e resultados
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2.3.2.1. Ação 3274 – Adequação e modernização do parque industrial (Projeto)

Tipo

Ação Orçamentária

Finalidade

Substituir equipamentos obsoletos e implementar
novas tecnologias industriais compatíveis com as
necessidades dos clientes.

Descrição

Introdução de novos processos ou melhorar os
existentes, referentes às atividades industriais, de
apoio, e as administrativas, com objetivos de
produzir novos produtos, agregar valor aos
produtos atuais, ou ganhar produtividade.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Coordenador nacional da ação

Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação

DEPLN – Departamento de Planejamento

Substituir equipamentos obsoletos e implementar
novas tecnologias industriais compatíveis com as
necessidades dos clientes.
Tabela 8: Ação de adequação e modernização do parque industrial

Competências institucionais requeridas
para execução da ação

Ação de maior relevância representando cerca de 93% do orçamento de
investimento da CMB, cujo objetivo em 2009 era a possibilidade de concretização
dos seguintes tópicos:
a) Adquirir para a unidade de fabricação de cédulas duas novas linhas de
produção, compostas por duas impressoras Off‐set SUPER SIMULTAN IV,
quatro impressoras calcográficas SUPER INTAGLIO ORLOF e um equipamento
NUMEROPAK; uma linha de produção complementar, com uma impressora
serigráfica NOTA SCREEN II, uma impressora flexográfica NOTAPROTECTOR e
um aplicador de holograma OPTINOTA, e alguns equipamentos acessórios;
b) Expandir as linhas de produção de eletrorrevestimento da unidade de
fabricação de moedas de modo a dotar a fábrica de 3 (três) linhas com 17
(dezessete) células de eletrorrevestimento de discos, com forno de cozimento,
seletora e polidora de discos;
c) Atualizar a capacidade produtiva da linha de cartões indutivos da unidade de
gráfica geral, envolvendo a aquisição de sistema galvânico automático,
guilhotinas óticas, gigas de testes, sistema integrado automático de
embalagem e acessórios;
d) Adquirir subestação de energia elétrica.
Casa da Moeda do Brasil
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O tópico com maior representatividade orçamentária envolve a modernização da
unidade da fábrica de cédulas para atendimento da elaboração de cédulas para o
meio circulante nacional com recursos de segurança mais modernos, o qual
possuía verba orçada no montante de R$ 331,6 milhões cerca de 72% da dotação
orçamentária total para investimentos da CMB. Após árduo processo licitatório
iniciado ainda no transcurso do ano de 2008 e finalizado somente em Junho/2009,
foram firmados contratos, os quais montam 153, milhões de Francos Suíços,
correspondentes à época da assinatura, a R$ 283,6 milhões, representando a
aquisição de todos os equipamentos listados na alínea “a” retro. Contudo, face à
demora na conclusão do processo licitatório, foram entregues uma linha de
produção, isto é, uma impressora Off‐set e duas calcográficas com alguns
equipamentos acessórios e a linha complementar integral, composta pelas
máquinas serigráficas, calcográficas e aplicador de hologramas, suficientes para o
início da impressão em escala de teste dos modelos de cédulas com maiores
recursos de segurança, sendo postergada para 2010 a entrega da segunda linha
de produção.
Desta forma, as realizações deste tópico no ano de 2009 montaram a R$ 175,3
milhões correspondendo a 53% da verba orçada e a 62% do valor contratado.
Em complemento, esclarecemos que dos equipamentos listados na alínea “b”
retro, restam somente a entrega da nova politriz e os serviços de montagem das
linhas de eletrorrevestimentos, sendo que o contrato para fabricação da
subestação de energia elétrica (alínea “d”), foi firmado em novembro/2009,
enquanto que na linha de cartões indutivos (alínea “c”) restam pendentes apenas
as contratações das guilhotinas óticas e das gigas de testes.
A demora na conclusão do complexo processo licitatório dos equipamentos para a
fábrica de cédulas, procedimento de maior relevância orçamentária de
investimentos da CMB, que culminou com a postergação de entrega de uma linha
completa de produção para 2010, teve papel relevante na apuração do índice de
realização abaixo de 50%. Contudo, dois outros fatores merecem considerações: a
obtenção de classificação “ex‐tarifário” nas importações dos equipamentos, a
qual gerou uma economia de R$ 28,3 milhões para as finanças da empresa, e a
apreciação de nossa moeda frente às moedas estrangeiras, já que em nossas
previsões orçamentárias há sempre destaque para a variação cambial, em virtude
da quase totalidade dos equipamentos que suprem as necessidades da CMB ser
oriunda do exterior.
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2.3.2.2. Ação 4105 – Manutenção e adequação da infraestrutura operacional (atividade)
Tipo

Ação Orçamentária

Finalidade

Realizar manutenção e obras de
adequação, que prolonguem a vida útil
dos bens da infra‐estrutura operacional
que possibilitem melhor qualidade dos
serviços prestados aos usuários.

Descrição

Realização de obras de manutenção e
adequação da infraestrutura operacional
da CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Coordenador nacional da ação

Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação

DEPLN – Departamento de Planejamento

Realizar despesas com manutenção e
obras de adequação que prolonguem a
Competências institucionais requeridas para
vida útil dos bens da infraestrutura
execução da ação
operacional que possibilitem melhor
qualidade dos serviços prestados aos
usuários.
Tabela 9: Ação de manutenção e adequação da infraestrutura operacional

A presente ação contempla em sua maioria verba para obras e o restante para
reposição de equipamentos, móveis e utensílios e outros, a fim de manter a
operacionalidade da infraestrutura da empresa. O percentual de realização reflete
as dificuldades no processo licitatório, com destaque para ausência da
documentação exigida ao licitante, aos atrasos normais nas atividades desta parte
e a deficiente situação econômico‐financeira de algumas empreiteiras.
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2.3.3. Ações não orçamentárias
O Programa 0758 contempla 5 (cinco) ações relacionadas à atividade de produção
da CMB, os quais não fazem parte do orçamento da União.

2.3.3.1. Ação 9438 – Produção de cédulas

Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por
cédulas.

Descrição

Contratação de matéria‐prima e outros materiais
utilizados na produção em conformidade com a
programação emitida pelo Banco Central,
processamento industrial em ambiente climatizado
para garantir a estabilidade física do papel,
embalagem do produto final em linha automatizada e
guarda do produto até a entrega ao Banco Central nas
dependências da fábrica.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Coordenador nacional da ação

Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis
por gerenciamento ou execução da
ação
Competências institucionais
requeridas para execução da ação

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil
DECED – Departamento de Cédulas
Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por
cédulas.
Tabela 10: Ação de Produção de Cédulas

CÉDULAS

PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

META FÍSICA
(milhões de unidade)

2.175

2.245

103,22

META FINANCEIRA
(R$/milhões)

331,7

338,3

101,98

CUSTO DE FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

283,9

145,4

51,22

Tabela 11: Metas para produção de Cédulas
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Responsável pela impressão das cédulas brasileiras, a Casa da Moeda do Brasil
(CMB) tem a responsabilidade de atender às demandas colocadas pelo Banco
Central do Brasil (Bacen), órgão a quem cabe o controle pela emissão do padrão
monetário com qualidade, rapidez e confiabilidade.
O processo de impressão de cédulas compõe‐se da impressão off‐set, impressão
calcográfica, análise crítica e acabamento automatizado, que engloba a impressão
tipográfica, o corte e o acabamento.
Destacamos que o Departamento de Cédulas (DECED) encerrou suas atividades no
exercício de 2009 em conformidade com o contrato estabelecido junto ao Bacen,
cumpridas todas as metas produtivas previstas no planejamento.
2.3.3.2. Ação 9439 – Produção de Moedas
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Atender a demanda do Meio Circulante
Nacional por moedas.

Descrição

Contratação de matéria‐prima e outros
materiais utilizados na produção em
conformidade com a programação emitida pelo
Banco Central, processamento industrial,
embalagem do produto final em linha
automatizada e guarda do produto até a
entrega ao Banco Central, nas dependências da
fábrica.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Coordenador nacional da ação

Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis
por gerenciamento ou execução
da ação
Competências institucionais
requeridas para execução da ação

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

MOEDAS
META FÍSICA
(milhões de unidade)
META FINANCEIRA
(R$/milhões)
CUSTO DE FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

DEMOM – Departamento de Moedas e
Medalhas
Atender a demanda do Meio Circulante
Nacional por moedas.
Tabela 12: Ação de Produção de Moedas
PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

2000

2000

100

428,9

428,9

100

367,1

269,0

73,3

Tabela 13: Metas para produção de Moedas
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Responsável pela cunhagem de moedas, a CMB opera a linha de cunhagem em 3
(três) turnos de trabalho, atendendo assim, no limite atual de capacidade
produtiva, a toda a necessidade de moedas do meio circulante brasileiro.
O processo de fabricação de moedas compõe‐se das etapas de eletrodeposição de
discos, preparação das ferramentas de cunhagem, cunhagem das moedas
propriamente ditas, e, finalmente, a contagem/embalagem das mesmas.
Destacamos que o Departamento de Moedas e Medalhas (DEMOM) encerrou suas
atividades no exercício de 2009 em conformidade com o contrato estabelecido
junto ao Banco Central do Brasil, cumprindo todas as metas produtivas previstas
no planejamento.
2.3.3.3. Ação 9440 – Produção de selos postais
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Atender a demanda da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos ‐ ECT, por selos postais.

Descrição

Contratação de matéria‐prima e outros
materiais utilizados na produção em
conformidade com a programação emitida
pela ECT, processamento industrial em
ambiente climatizado para garantir a
estabilidade física do papel, embalagem do
produto final, em estampas e guarda do
produto até entrega à ECT em suas
dependências.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Coordenador nacional da ação

Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências institucionais
requeridas para execução da ação

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

SELOS POSTAIS
META FÍSICA
(milhões de unidade)

DEGER – Departamento de Gráfica Geral
Atender a demanda da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos ‐ ECT, por selos postais.
Tabela 14: Ação de produção de selos postais

PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

29,9

27,7

92,67

META FINANCEIRA (R$/milhões)

13,7

12,8

93,05

CUSTO DE FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

11,4

3,8

33,33

Tabela 15: Metas para produção de Selos Postais
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A Casa da Moeda do Brasil (CMB) atua em consonância com o “Programa Anual de
Produção” informado pelo cliente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o
qual retrata as necessidades futuras de fornecimento de estampas de selos postais
destinados ao controle da prestação de serviço de correios e postagens em
território nacional e internacional.
2.3.3.4. Ação 9441 – Produção de documentos de segurança diversos

Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Ofertar a órgãos do governo e a instituições
prestadoras de serviços públicos, documentos de
segurança e outros produtos que representem
meios de pagamento.
Contratação de matéria‐prima em conformidade
com a programação emitida pelos clientes,
processamento industrial, embalagem do produto
final.

Descrição

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas
Coordenador nacional da ação

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ)
responsáveis por
gerenciamento ou execução da
ação
Competências institucionais
requeridas para execução da
ação

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Flávio Luiz de Carvalho

DEGER – Departamento de Gráfica Geral

Ofertar a órgãos do governo e a instituições
prestadoras de serviços públicos, documentos de
segurança e outros produtos que representem
meios de pagamento.
Tabela 16: Ação de documentos de segurança diversos

DOCUMENTOS DE
PREVISTA
REALIZADA
% REALIZAÇÃO
SEGURANÇA DIVERSOS
META FÍSICA
354,1
404,3
114,17
(milhões de unidade)
META FINANCEIRA
54,1
79,6
147,08
(R$/milhões)
CUSTO DE FABRICAÇÃO
46,3
33,0
71,27
(R$/milhões)
Tabela 17: Metas para produção de documentos de segurança diversos
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A Casa da Moeda do Brasil através do permanente aprimoramento de suas
estratégias comerciais e de seus processos de gestão, e adotando métodos
modernos de produção, vem perseguindo a conquista de uma maior participação
no segmento do mercado de soluções em documentos de segurança.
Destacam‐se os novos segmentos explorados pela empresa, como no caso dos
documentos de identidade e cadernetas de passaportes com impressão de
imagens e dados variáveis através de computador, formulários de segurança para
impressão de notas fiscais, selos cartoriais impressos com características especiais
de segurança em papel auto‐adesivo.
2.3.3.5. Ação 9443 – Produção de selos fiscais
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Atender a demanda da Secretaria da Receita
Federal por selos fiscais.

Descrição

Contratação de matéria‐prima e outros
materiais utilizados na produção, em
conformidade com a programação emitida
pela Secretaria da Receita Federal,
processamento industrial em ambiente
climatizado para garantir a estabilidade física
do papel, embalagem do produto final, em
estampas, e guarda do produto até a entrega
à Secretaria da Receita Federal nas
dependências da fábrica.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil

Coordenador nacional da ação

Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis
por gerenciamento ou execução
da ação
Competências institucionais
requeridas para execução da ação

CMB ‐ Casa da Moeda do Brasil
DEGER – Departamento de Gráfica Geral
Atender a demanda da Secretaria da Receita
Federal por selos fiscais.
Tabela 18: Ação de produção de selos fiscais

SELOS FISCAIS
META FÍSICA
(milhões de unidade)

PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

22.405

19.453

86,82

META FINANCEIRA (R$/milhões)

744,3

655,6

88,00

CUSTO DE FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

637,1

531,1

83,36

Tabela 19: Metas para produção de selos fiscais
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Além do fornecimento de estampas de selos de controle fiscal, convênio firmado
com a Secretaria de Receita Federal do Brasil estabeleceu a implantação dos
serviços de rastreamento e controle da produção de cigarros e bebidas. A CMB,
em parceria com a SICPA, desenvolveu sistema de processamento de imagem e
codificação automatizada com alta disponibilidade, para implantação em todas as
linhas de envasamento de bebidas frias em operação no Brasil. Os sistema
SCORPIOS (cigarro) e SICOBE (bebidas) demonstram excelente capacidade no
combate à falsificação de produtos e à sonegação fiscal.
A resistência à implantação do sistema SICOBE em algumas unidades fabris no
país, aliada ao ajuste do prazo de repasse dos recursos, foram responsáveis pelo
não atingimento das metas previstas.
2.4. Desempenho operacional
2.4.1. Programação e execução orçamentária – créditos originários da unidade
jurisdicionada
2.4.1.1. Receitas
MODALIDADE
Venda de Bens e Serviços
 Cédulas
 Moedas
 Selos Postais e
Fiscais
 Serviço de
rastreamento
 Documentos de
Identidade
 Demais Produtos
Receitas Financeiras
Receitas Não Operacionais

Casa da Moeda do Brasil

ORÇADO
1.572
346
440
94
598
31
63
24
2

REALIZADO
1.513
333
424
90

Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO
96,25
96,24
96,36
95,74

576

96,32

30

96,77

60
13
2

95,24
54,17
100
Tabela 20: Receitas
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2.4.1.2. Evolução das Receitas
Em R$ milhões
MODALIDADE
Venda de Bens e Serviços
 Cédulas
 Moedas
 Selos Postais e
Fiscais
 Serviço de
rastreamento
 Documentos de
Identidade
 Demais Produtos
Receitas Financeiras
Receitas Não Operacionais

2007
505
183
208

2008
784
211
268

2009
1.513
333
424

55

75

90

‐

‐

576

20

76

30

39
12
‐

154
60
16
13
‐
2
Tabela 21: Evolução das Receitas

O faturamento bruto total da Casa da Moeda do Brasil (CMB) no exercício de 2009
reflete o desempenho alcançado pelas vendas de seus produtos e pelos serviços
prestados. O montante obtido de R$ 1.535 milhões (incluídos os impostos)
representa um incremento de 95,9% em relação ao obtido no ano anterior.
O desempenho do programa de produção e vendas da CMB para o ano de 2009
apresentou índices de realização bem próximos dos previstos, de forma que o
faturamento alcançado representou cerca de 96% do orçado.
A linha de cédulas consignou um incremento físico das vendas de 12% e no preço
médio do “mix” de vendas uma elevação na ordem de 49%. Desta forma,
isoladamente, responde por R$ 338 milhões (impostos inclusos) do faturamento
bruto total e foi 61% maior que no mesmo período do ano anterior.
A linha de moedas registrou o incremento físico de aproximadamente 54% nas
vendas e cerca de 5% no preço médio do mix. No faturamento bruto da CMB
representa R$ 429 milhões (impostos inclusos) e cresceu 60% em relação ao
exercício anterior.
A destacar a implantação dos serviços fiscais de rastreamento de selos de cigarro
(SCORPIOS) e de bebidas (SICOBE) responsáveis por R$ 592 milhões do
faturamento bruto total da CMB.
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2.4.1.3. Dispêndios correntes por grupo e elemento de despesa
Em R$ milhões
ORÇADO
127

REALIZADO
138

% DE REALIZAÇÃO
108,66

60

63

105,00

48

55

114,58

5

4

80,00

10

11

110,00

4
416
411

5
452
446

125,00
108,65
108,52

5

6

120,00

583

573

98,28

530

509

96,04

42

50

119,05

11

14

127,27

53

29

54,72

Encargos Financeiros

4

2

50,00

 Juros sobre a dívida

4

2

50,00

50

64

128,00









GRUPOS/ELEMENTOS
Despesa de Pessoal
Vencimentos e vantagens
fixas
Encargos sociais
Contribuições a entidades
fechadas de previdência
Outros benefícios de
natureza social
Despesas variáveis
Materiais e Produtos
Matérias primas
Material de consumo

Serviços de terceiros


Técnicos, administrativo e
operacional
 Dispêndios indiretos com
pessoal próprio
 Demais serviços de
terceiros
Tributos e encargos parafiscais

Outros dispêndios correntes

Tabela 22: Dispêndios correntes por grupo de despesa
O Programa de Dispêndios Globais – PDG, inicialmente orçado em R$ 919 milhões e
reformulado para R$ 1.562 milhões, mostra uma realização de 102,2% dos dispêndios
correntes e a obtenção de superávit primário de 31,5% do previsto.
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2.4.1.4. Dispêndios de capital
Em R$ milhões
DESPESA
Investimentos no ativo imobilizado

ORÇADO

REALIZADO

% DE REALIZAÇÃO

458

225

49

Dividendos

36

78

218

TOTAL

494

303

61
Tabela 23: Dispêndios de capital

A Lei nº 12.046, de 09‐10‐2009, aprovou os créditos suplementares, constantes do
Decreto Presidencial nº 6.914, 27‐09‐2009, ao orçamento de investimentos da
CMB, autorizando investimentos no montante de R$ 458 milhões no Programa 758
– Produção de moedas e documentos de segurança para serem destinados às
ações orçamentárias 3274 – Adequação e modernização do parque industrial (R$
426 milhões) e 4105 – Manutenção e adequação da infraestrutura operacional (32
milhões).
Pelo critério de competência e ativação, foram investidos, de janeiro a dezembro
de 2009, R$ 225,0 milhões, 49% dos R$ 457,8 milhões orçados para o exercício, a
maior parte para modernização do parque industrial. O índice de realização não
reflete a realidade em razão da economicidade decorrente da apreciação do Real –
tendo em vista que a quase totalidade dos equipamentos adquiridos é importada
– da redução dos custos dos impostos pagos na importação, da eficácia na
contratação com valores menores que os orçados e em decorrência de embargos
licitatórios os quais foram responsáveis por postergações para o ano de 2010 de
cerca de R$ 155 milhões.
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2.4.1.5. Despesa por modalidade de contratação
MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO

(Em R$)
DESPESA LIQUIDADA

DESPESA EMPENHADA
2008

2009

2008

2009

Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Concurso
Consulta
Contratações diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de execução
especial
Suprimento de
Fundos
Pagamento de
Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outros

232.767.507,17
7.203.115,45
7.350.114,41
172.352.456,13
45.861.821,18
0,00
0,00
317.617.714,06
9.670.120,99
307.947.593,07

487.092.556,99
7.416.954,93
7.445.878,70
403.195.094,15
69.034.629,21
0,00
0,00
885.422.814,29
148.611.583,34
736.811.230,95

214.081.287,72
5.812.812,53
6.471.419,01
165.379.019,38
36.418.036,80
0,00
0,00
301.349.646,13
7.947.412,61
293.402.233,52

403.954.813,60
5.905.791,07
4.525.938,66
336.280.064,60
57.243.019,27
0,00
0,00
832.001.329,55
142.602.063,47
689.399.266,08

0,00

1.552,00

0,00

1.351,00

0,00

1.552,00

0,00

1.351,00

84.141.600,00

95.620.200,00

83.664.283,78

93.044.215,32

83.416.600,00
725.000,00
84.688.647,59

94,720.200,00
900.000,00
131.431.239,26

82.968.048,71
696.235,07
80.126.882,44

92.183.833,89
860.381,43
126.953.668,16

TOTAL

719.215.468,82

1.599.568.362,54
679.222.100,07
1.455.955.377,63
Tabela 24: Despesas por modalidade de contratação

2.4.2. Evolução de gastos gerais
(Em R$)
DESCRIÇÃO
Passagens
Diárias e ressarcimentos de
despesas em viagens
Serviços terceirizados
 Publicidade
 Vigilância, Limpeza e
conservação
 Tecnologia da
informação
 Outras terceirizações
Cartão de pagamento do
Governo Federal
Suprimentos de fundos
TOTAL

Casa da Moeda do Brasil

2007
569.255,17

2008
986.945,36

2009
1.698.740,70

522.718,26

696.235,07

860.381,43

14.927.884,69
353.892,70

16.145.073,70
206.140,48

22.601.727,54
534.960,18

7.040.900,85

7.695.065,73

9.669.432,65

1.036.759,65

1.377.861,14

967.374,41

6.496.331,49

6.866.006,35

11.429.960,30

‐

‐

‐

1.367.887,60
17.387.745,72

1.180.815,13
1.344.397,29
19.009.069,26
26.505.246,96
Tabela 25: Evolução dos gastos gerais
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2.4.3. Indicadores de desempenho
2.4.3.1. EBITDA e Margem EBITDA

Gráfico 1: EBITDA E Margem EBITDA
A capacidade de geração operacional de caixa da CMB, apurada pelo conceito
EBITDA, evolui favoravelmente desde 2007 sempre acima dos valores orçados,
indicando uma maior eficiência na condução dos negócios.
A margem EBITDA, apurada em relação à receita operacional líquida, também
evolui favoravelmente, superior às previsões orçadas, tendo atingido seu maior
percentual em 2009.
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2.4.3.2. Lucratividade Operacional

Gráfico 2: Lucratividade Operacional
Traduz a relação existente entre o lucro líquido operacional e a receita líquida
total, demonstrando crescimento dos resultados das atividades fins da CMB. Com
exceção para o ano de 2007, ocasião em que a lucratividade obtida ficou aquém
do percentual previsto. Nos exercícios de 2008 e 2009 as metas foram
suplantadas, respectivamente, em 48% e 59%.
2.4.3.3. Rentabilidade Operacional

Gráfico 3: Rentabilidade Operacional
Apura a participação do lucro líquido operacional na composição do patrimônio
líquido, tendo obtido nos últimos anos rentabilidade superior à projetada, com
destaque para o percentual apurado em 2009.
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2.4.3.4. Produtividade

Gráfico 4: Produtividade
Espelha o lucro operacional bruto em relação ao gasto total com pessoal,
demonstrando ao longo dos anos crescimento maior do lucro, sem necessidade do
mesmo incremento nos gastos com pessoal.
2.4.3.5. Perdas no processo fabril

Gráfico 5: Perdas no processo fabril
Apura o percentual de produtos inúteis em relação à quantidade entregue aos
clientes, a demonstrar que no exercício de 2009 as perdas apuradas ficaram
aquém das metas admitidas, colaborando para a lucratividade operacional da
empresa.
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2.4.4. Análise de Desempenho
A CMB encerrou o exercício de 2009 com lucro líquido de R$ 330,2 milhões e
crescimento de 219% em relação ao ano de 2008, quando a empresa registrou um
lucro de R$ 103,5 milhões. Uma ideia da magnitude desta expansão fica evidente
quando comparada com o lucro em 2007 que foi de R$28,8 milhões. Neste
caminho, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido em 2009 atingiu a marca de
92,6%.
O resultado foi influenciado pelo expressivo crescimento da receita líquida (95,4%)
e por um incremento proporcionalmente menor do custo de produção (90,4%). O
custo de produção representava 68% das receitas líquidas no exercício de 2008 e
foi reduzido para 66% neste exercício. Da mesma forma, as despesas operacionais,
em relação à recita líquida, reduziram‐se de 17%, em 2008, para 10% neste ano.
O comportamento do faturamento também foi particularmente importante para o
lucro, pois passou de R$783 milhões em 2008 para R$ 1,5 bilhão em 2009, um
crescimento de 93%.
Os seis principais clientes da CMB, que mais contribuíram para o crescimento do
faturamento em 2009, foram os seguintes:







Banco Central do Brasil
Receita Federal do Brasil
Departamento de Polícia Federal
Ministério das Relações Exteriores
Agência Nacional de Telecomunicações
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
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3. Informações sobre a composição de Recursos Humanos
3.1. Composição do Quadro de Recursos Humanos

Regime do Ocupante do Cargo

Lotação Efetiva

Lotação Autorizada

Lotação Ideal

Próprios

‐‐

‐‐

‐‐

Requisitados

2

2

2

2298

2449

2449

11

12

12

Estatutários

Celetistas
Cargos de livre provimento
Estatutários
Não Estatutários
Terceirizados
Total

2311

QUADRO PRÓPRIO
TIPOLOGIA

Qtd.

Vencimentos e
Retribuições
vantagens fixas

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)
2007

‐‐

2008

‐‐

2009

‐‐
Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)

2007

1984

52.495.738,05

‐

5.962.661,06

12.638.683,84

254.384,58

2008

2109

64.546.030,35

‐

7.600.829,24

10.211.552,67

15.976,89

2009

2298

86.874.629,13

‐‐

5.146.354,78

7.531.818,91

9.232.865,98

Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)
2007

10

1.157.242,60

2008

11

1.328.867,24

2009

11

1.842.644,37
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Requisitados com ônus para a UJ
2007

1

435.428,89

‐

‐

‐

‐

2008

6

817.831,83

‐

‐

‐

‐

2009

2

461.531,23

‐

‐

‐

‐

Requisitados sem ônus para a UJ
2007

2

500.379,75

‐

‐

‐

‐

2008

2

379.429,84

‐

‐

‐

‐

2009

‐‐

‐

‐

‐

‐

QUADRO TERCEIRIZADO

Finalidade

Conservação e
Vigilância

Atividades

Apoio
Administrativo

Estagiários
de Área‐fim

Qtd.

Custo

Qtd.

Custo

Qtd.

Custo

Qtd.

Custo

2007

65

1.334.371,18

‐

‐

154

16.997.446,29

114

349.965,58

2008

69

1.825.863,43

‐

‐

167

17.490.137,44

127

439.480,68

2009

94

2.601.536,12

‐

‐

165

19.867.625,10

139

573.556,77

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREA FIM ‐ 2009
Nível de Escolaridade
Nat.

Vigência do Contrato

Contrat
o

Médio

Contratada/CNPJ
Início

Fim

AT

Superior

EF

AT

Sit.

EF

Ordinária 2073/05

Creche Cachinhos de Ouro
27.818.327/0001‐21

23/03/2006 23/03/2011 21

22

3

3

P

Ordinária 0654/08

SANSIM Serviços médicos Ltda.
28/11/2008 27/11/2010 19
73.887.424/0004‐36

20

20

22

P

Ordinária 4189/08

Spartacus Com. e Serviços Ltda
31/07/2009 21/07/2010 91
33.064.205/0001‐90

97

1

1

A

Tabela 26: Composição de recursos humanos – Situação em 31‐12‐2009
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3.2. Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ‐ 2009
META

POLÍTICA DA
QUALIDADE

OBJETIVOS

Capacitar e
valorizar seus
colaboradores.

Promover o desenvolvimento
de competências e a integração
dos colaboradores através da
capacitação, satisfação e bem
estar.

INDICADOR

RESP.
ANUAL

Treinamento

DEGEP

1,5%

FORMA DE
MEDIÇÃO

PER.

Horas em
treinamento /
Horas totais
trabalhadas.

MENSAL

Tabela 27: Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos

Gráfico 6: Treinamento ‐ 2009
3.3. Análise Crítica da Gestão de Pessoas na CMB
O novo modelo de gestão empresarial da Casa da Moeda do Brasil focado na
excelência organizacional teve em 2009, como uma de suas âncoras, a implantação de
um Modelo de Gestão de Pessoas focado em Competências, com objetivo de reforçar
a cultura voltada para obtenção de resultados e retenções talentos.
No contexto do principal eixo de sustentação do Modelo de Gestão de Pessoas
proposto, ocorreram o aumento do efetivo da CMB, aprovado em 2009 e a
implantação de ferramentas de gestão estratégica de pessoas, dentre as quais citamos
a elaboração, implantação e aprovação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários –
PCCS, em 01/01/10; a elaboração e realização de novo Concurso Público; a proposição
de Sistema de Gestão de Desempenho e Competências, também como implantação
de Sistema de Educação Corporativa.
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Quanto à capacitação e desenvolvimento profissional no ano de 2009, destacam‐se
investimentos nos segmentos gerencial, técnico, operacional, meio‐ambiente,
exigência legal, segurança do trabalho, qualidade e outros corporativos.
Os investimentos em capacitação e desenvolvimento tiveram como principais
premissas: aperfeiçoar e instalar as competências técnico‐profissionais e
comportamentais relacionadas aos negócios da CMB, buscar ampliar a
conscientização sobre a importância da segurança do trabalho e prevenção de
acidentes, bem como reforçar, na cultura da Empresa, o comprometimento com a
qualidade e com resultados e a promoção da melhoria do ambiente de trabalho.
4. Previdência complementar patrocinada
 Nome/Razão Social: CIFRÃO – Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil
 CNPJ: 30.509.566/0001‐04
 Demonstrativo Anual
4.1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes: R$ 28.788.888,83
4.2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: R$ 3.945.340,22
4.3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora: R$ 3.945.340,22
4.4. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora: R$ 4.898.882,47
4.5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições:
A Casa da Moeda do Brasil assinou, em 12‐12‐2000, contrato de Reconhecimento e
Parcelamento do Déficit Atuarial Residual da CIFRÃO, mediante o pagamento de 216
prestações mensais no valor de R$ 208.921,14, atualizados pelo INPC mais juros
mensais de 6% a.a. O valor atualizado da obrigação, em 31‐12‐2009, é de R$
34.791.564,79.
4.6. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal:
Segmento de
Limite Legal
Posição 31/12/2009 Representatividade
Valores
Renda fixa
100%
R$ 120.679.503,52
70,87%
Renda Variável
50%
R$ 28.762.701,48
16,89%
Empréstimo
15%
R$ 10.910.300,31
6,41%
Imóveis
8%
R$ 9.141.251,30
5,37%
Demais
‐
R$ 790.180,48
0,46%
Carteira total
‐
R$ 170.283.937,09
100,00%
Tabela 28: Previdência complementar ‐ valor total por tipo de aplicação
Fundamentação legal:
Até 30‐09‐2009 – Res.CGPC 3456 ‐‐ Após 01‐10‐2009 – Res.CGPC 3792
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4.7. Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar:
Não houve, no ano de 2009, manifestação por parte da Secretaria de
Previdência Complementar.
4.8. Política de investimentos da entidade fechada de Previdência Complementar,
evidenciando o retorno das aplicações, conforme o disposto no inciso V do Art.22 da
Resolução 3506/2007 do Conselho Monetário Nacional:
Objetivando a manutenção do equilíbrio atuarial, a CIFRÃO elaborou um plano
de aplicações que propõe uma adoção de recursos capaz de obter uma rentabilidade
mínima em 2009 de 13,29%, sendo a rentabilidade projetada de 14,37%, ambas
superiores a taxa mínima atuarial projetada de 11,87%. Para atender as premissas
orçamentárias a alocação dos recursos nos quatro segmentos de investimento da
CIFRÃO deverá ser feita de acordo com o quadro seguinte:
Segmento de
Valores
Renda fixa
Renda Variável
Empréstimo
Imóveis

Limite
Legal
100%
50%
15%
8%

Posição
31/12/2009
R$ 120.679.503,52
R$ 28.762.701,48
R$ 10.910.300,31
R$ 9.141.251,30

Representatividade

Total
CDI
Mínima (INPC+6%)

14,37%
14,00%
11,87%

70,87%
16,89%
6,41%
5,37%

Tabela 29: Previdência complementar ‐ Aplicações
A estimativa do INPC utilizada para o cálculo da Mínima Atuarial foi de 5,54% em 2009.

4.9. Conclusões contidas no parecer da Auditoria Independente
As conclusões contidas no parecer da Auditoria Independente estão relacionadas no
Anexo I deste relatório de gestão.
4.10. Conclusões do último estudo Atuarial
As conclusões do último estudo atuarial estão relacionadas no Anexo II deste relatório
de gestão.
4.11. Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no
disposto no Art.25 da Lei Complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo de
fiscalização efetuada, a data em que ocorreu, as principais constatações e as
providências adotadas para sanar as irregularidades verificadas.
A CIFRÃO não foi objeto de nenhum processo de fiscalização no exercício de 2009.
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5. Informações sobre determinações e recomendações de órgãos de controle
5.1. Determinações e recomendações do TCU
As determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU,
encontram‐se relacionadas no Anexo III deste relatório de gestão.
5.2. Recomendações da unidade interna de auditoria e controle – AUDIT
As recomendações da unidade de controle e auditoria interna – AUDIT, estão
relacionadas no Anexo IV deste relatório de gestão.
6. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no
exercício
ATOS
Admissão
Desligamento
Aposentadoria
Pensão

QUANTIDADE
REGISTRO NO SISAC
266
156
79
71
‐
‐
‐
‐
Tabela 30: Atos praticados no exercício, referentes a Recursos Humanos

As informações referentes aos assuntos em questão foram repassadas ao órgão de
controle interno por intermédio dos ofícios OF.DEGEP/020/2009, de 09‐02‐2009;
OF.DEGEP/041/2009, de 20‐03‐2009; OF.DEGEP/067/2009, de 08‐06‐2009; e dos “e‐
mails” datados de 02‐09‐2009 e de 12‐03‐2010.

7.

Informações contábeis da gestão

7.1. Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6404/76
As demonstrações contábeis da Casa da Moeda do Brasil encontram‐se relacionadas
no Anexo V do presente relatório.

7.2. Composição acionária do capital social
A composição acionária do capital social da Casa da Moeda do Brasil encontra‐se
descrita no Anexo VI do presente relatório.

7.3. Parecer de auditoria independente
O parecer de auditoria independente compõe este relatório de gestão como Anexo VII.
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8. Conteúdos específicos por unidade jurisdicionada
8.1. Demonstrativo da remuneração paga aos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal
O demonstrativo da remuneração paga aos membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal, compõe o presente relatório de gestão como Anexo VIII.

8.2. Declaração de que as atas das reuniões do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal estão à disposição dos órgãos de controle interno e externo
A declaração que trata sobre a disponibilidade das atas das reuniões dos Conselhos de
Administração e Fiscal compõe o presente relatório de gestão como Anexo IX.

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2010

Luiz Felipe Denucci Martins
Presidente
Casa da Moeda do Brasil
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ANEXO I
Previdência - Parecer de Auditoria Independente

ANEXO II
Previdência – Parecer Atuarial

ANEXO III
Determinações e recomendações do TCU

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU
Número da
Decisão ou do
Acórdão

Descrição da Determinação
ou Recomendação

Setor Responsável Providências
pela Implementação
Adotadas

1.7. Julgar regulares com ressalva as contas
dos Srs. Manoel Severino dos Santos, Álvaro
de Oliveira Soares, Vanderlei Bastos e
Fernando Malburg da Silveira, nos termos
dos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23,
inciso II, da Lei nº 8.443/92, dando-lhes
quitação plena;

EX-DIRIGENTES

CIENTES

1.8. Determinar aos responsáveis pelo órgão
que firme o respectivo termo aditivo aos
contratos assinados com a Sicpa Brasil Ltda.,
quando houver necessidade de fornecimento
de matéria-prima em quantidade superior à
estimada inicialmente, conforme determina o
§ 8º do art.65 da Lei 8.666/93;

DESUP

CIENTE

1.9. determinar à Casa da Moeda do Brasil
que informe nas próximas contas o resultado
do trabalho do grupo técnico instituído para
montagem de uma matriz de custos que
especifique
adequadamente
os
itens
envolvidos no processo, quando concluído o
serviço.

DIPRO

MATRIZ DE
CUSTOS
ELABORADA.
PROCESSOS Nºs
1071/06 e 1072/06

ACÓRDÃO
Nº 0431/2009
TC: 24.682/2007-1

1.5. Determinar à Casa da Moeda do Brasil
que, nas aquisições de produtos ou serviços,
mediante
dispensa
de
procedimento
licitatório, elabore as cotações de preço de
forma padronizada, especificando as
condições mínimas de fornecimento dos
bens ou serviços, a fim de facilitar a análise
e seleção da proposta que for mais vantajosa
para a Administração.

DESUP

ACATADO

ACÓRDÃO
Nº 1152/2009
TC: 14.962/2007-1

1.5.1. Observe o disposto no art. 5.º do
Decreto n.º 5.992, de 19 de dezembro de
2006, referente à concessão de diárias,
especialmente no que diz respeito a
afastamentos
que
incluam
sábados,
domingos e feriados;

DEGEP

ACATADO

1.5.2. Abstenha-se de realizar serviços ou
aquisições sem, cobertura contratual, por
representar afronta ao parágrafo único, art.
60, da Lei nº 8.666/93.

DESUP

ACATADO

ACÓRDÃO
Nº 1635/2008
TC: 020.538/2005-3

1

Número da
Decisão ou do
Acórdão
ACÓRDÃO
Nº 1247/2009
TC: 21.610/2007-9

Descrição da Determinação
ou Recomendação

Setor Responsável Providências
pela Implementação
Adotadas

1.6. Julgar regulares as contas dos Srs. José
dos Santos Barbosa (CPF 296.818.637-04),
Ruy Reis Neves dos Santos (CPF
377.268.627-34), Carlos Eduardo Tavares de
Andrade (CPF 023.250.207-20), Carlos
Roberto de Oliveira (CPF 385.034.257-34),
Luciana Cortez Roriz Pontes (CPF
012.188.207-13), Mario Stracquadanio (CPF
149.739.521-68), Ilma Ferreira Lima (CPF
150.835.351-49), João Antônio Fleury
Teixeira (CPF 158.470.046-72), Eduardo
Carnos Scaletsky (CPF 363.819.187-72),
Gildenora Batista Dantas Milhomem (CPF
368.724.071-15), dando-lhes quitação plena,
nos termos dos artigos 1º, inciso I, 16, inciso
I, 17, e 23, inciso I, da Lei n.º 8.443/92,
considerando que expressam, de forma clara
e objetiva, a exatidão dos demonstrativos
contábeis, a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos de gestão;

DIRETORIA/CONSELHOS

CIENTES

1.7. Julgar regulares com ressalva as contas
do Sr. Paulo Roberto Paixão Bretas, CPF
295.086.226-87, dando-lhe quitação, nos
termos dos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II,
18, e 23, inciso II, da Lei n.º 8.443/92,
considerando que as contas evidenciam as
seguintes impropriedades de natureza
formal, de que não resultaram dano ao
Erário:

EX-DIRIGENTE

CIENTE

1.7.1. indicação de marca em editais, em
discordância com a previsão legal;

DESUP

ACATADO

1.7.2. procedimento licitatório com dois
objetos de natureza divisível, em que foi
desconsiderada, indevidamente, licitação por
item;

DESUP

ACATADO

1.7.3. aquisições com utilização de
modalidade de licitação inadequada ou com
ausência do devido procedimento licitatório;

DESUP

ACATADO

1.7.4. aquisição de matéria-prima com base
no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/1993, sem
comprovação tempestiva de exclusividade
por parte do fornecedor; e

DESUP

ACATADO

1.7.5. inadequação na elaboração de peça
editalícia, provocando restrição ao caráter
competitivo do certame.

DESUP

ACATADO

2

Número da
Decisão ou do
Acórdão

ACÓRDÃO
Nº 2.309/2009
TC: 16.487/2007-2

Descrição da Determinação
ou Recomendação

Setor Responsável Providências
pela Implementação
Adotadas

1.8. Julgar regulares com ressalva as contas
dos Srs. Emmanoel Amorim Peçanha de
Souza (Chefe do Departamento de Sistemas
Informatizados - CPF 370.743.697-72) e
Ricardo Luiz de Barros Silva (Chefe de
Divisão de Produção e Suporte de Rede CPF 414.737.527-87, dando-lhes quitação,
nos termos dos artigos 1º, inciso I, 16, inciso
II, 18, e 23, inciso II, da Lei n.º 8.443/92,
considerando que as contas evidenciam a
seguinte impropriedade de natureza formal,
de que não resultou dano ao Erário:

DESIN

CIENTE

1.8.1. Inadequação na elaboração de peça
editalícia, provocando restrição ao caráter
competitivo do certame.

DESUP

ACATADO

1.5. Determinar à Casa da Moeda do Brasil,
com fulcro no art. 45 da Lei n.º 8.443/92, c/c
252 do RI/TCU, quando da concessão de
suprimentos de fundos, denominado
internamente pela empresa de Fundo
Rotativo, observar:

PRESI

ACATADO

1.5.1. O princípio da motivação dos autos
administrativos, indicando a finalidade, os
pressupostos de direito e fato que amparam a
concessão do suprimento de fundos, com
nível de detalhamento adequado, que
permita identificar o objeto da aplicação dos
recursos;

DEFIN

ACATADO

1.5.2. O caráter excepcional do suprimento
de fundos, abstendo-se de utilizá-lo para
despesas passíveis de planejamento, que
devem ser submetidas ao procedimento
licitatório ou dispensa de licitação, como,
por exemplo, assinatura de jornal, revista,
aquisição de passagem aérea;

DEFIN

ACATADO

1.5.3. O princípio da razoabilidade na
definição dos limites financeiros para
realização de despesas mediante suprimento
de fundos, abstendo-se de aplicar o limite de
até R$ 30.000,00, estabelecido na Circular
DEFIN n.º 004/2006, relativo à tipologia de
despesa 129 “I”, definida na Norma n.º 4230
NA-1-01.01;

DEFIN

ACATADO

1.5.4. Os limites financeiros por tipologia de
despesa, estabelecidos nos normativos
internos;

DEFIN

ACATADO
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Número da
Decisão ou do
Acórdão

ACÓRDÂO
Nº 2.422/2009
TC: 20.575/2005-7

Descrição da Determinação
ou Recomendação

Setor Responsável Providências
pela Implementação
Adotadas

1.5.5. O disposto no Manual SIAFI,
lançando a modalidade de licitação
“Suprimento de Fundos” nas notas de
empenho alusivas a suprimento de fundos,
abstendo-se de registrar a modalidade ”Não
se Aplica”, em observância ao item 7.2.3 da
Macrofunção SIAFI 02.11.21;

DEFIN

ACATADO

9.2. julgar, nos termos do art. 16, inciso III,

EX-DIRIGENTES

CIENTES

EX-DIRIGENTES

CIENTES

alínea "c", e 19 da Lei nº 8.443/1992, c/c art.
202, §6º, do

Regimento

Interno/TCU,

irregulares as contas dos Senhores Manoel
Severino dos Santos e Álvaro Gonçalves
Figueiredo Filho;

9.3. condenar, nos termos do art. 23, inciso
III, alínea "a" da Lei nº 8.443/1992, os
Senhores Manoel Severino dos Santos e
Álvaro Gonçalves Figueiredo Filho e a
empresa Planear Assessoria e Consultoria
Ltda., ao pagamento, em solidariedade, dos
valores

abaixo

indicados,

atualizados

monetariamente e acrescidos de juros de
mora, calculados a partir das datas indicadas,
fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para
que comprovem, perante o Tribunal, o
recolhimento das quantias ao cofres da Casa
da Moeda do Brasil:
23/03/2005
27/04/2005
30/05/2005
24/06/2005
25/07/2005
29/08/2005
28/09/2005
09/12/2005
20/09/2006

R$2.749,10
R$2.749,10
R$4.352,61
R$4.581,83
R$4.581,83
R$4.581,83
R$2.749,10
R$2.520,01
R$3.436,75
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Número da
Decisão ou do
Acórdão

Descrição da Determinação
ou Recomendação

Setor Responsável Providências
pela Implementação
Adotadas

9.4. aplicar ao Srs. Manoel Severino dos

EX-DIRIGENTES

CIENTES

EX-DIRIGENTES

CIENTES

DESUP

ACATADO

Santos e Álvaro Gonçalves Figueiredo Filho,
e à empresa Planear Assessoria e Consultoria
Ltda., na forma do art. 57 da Lei nº
8.443/1992, a multa individual no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o
prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que comprovem, perante o Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento da respectiva
quantia aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente
presente

acórdão

recolhimento,

se

da data do

até

a

do

for

paga

efetivo
após

o

vencimento, na forma da legislação em
vigor;

9.8. rejeitar as razões de justificativas do Sr.
Álvaro Gonçalves Figueiredo Filho e das
empresas Planear Assessoria e Consultoria
Ltda.

e

Cooperativa

de

Trabalho

de

Especialistas Ltda., no que tange à fraude no
Convite nº 20030677, consubstanciada no
direcionamento do seu objeto à empresa
Planear Assessoria e Consultoria Ltda.;

9.9. rejeitar as razões de justificativas dos
Senhores

Álvaro

Gonçalves

Figueiredo

Filho, Kleder Barbosa Macias e Márcio
Deitos, no que tange à não-repetição do
convite nº 20030677, tendo em vista a
habilitação de uma única empresa;
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Número da
Decisão ou do
Acórdão

Descrição da Determinação
ou Recomendação

Setor Responsável Providências
pela Implementação
Adotadas

9.10. rejeitar das razões de justificativas dos

EX-DIRIGENTES

CIENTES

EX-DIRIGENTE

CIENTE

EX-EMPREGADO

CIENTE

Senhores Manoel Severino dos Santos,
Álvaro Gonçalves Figueiredo Filho e Márcio
Deitos, no que tange à inabilitação, na
Tomada de Preços nº 35/2004, da empresa
MSCA

Informação,

Tecnologia,

Treinamento e Consultoria Ltda., em virtude
de não ter atendido diligência em que foi
solicitada a apresentação de documentação
não prevista no edital;

9.11. aplicar ao Sr. Álvaro Gonçalves
Figueiredo Filho, na forma do art. 58, inciso
II, da Lei nº 8.443/1992, a multa no valor de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para que comprove, perante o
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do
Regimento Interno/TCU), o recolhimento da
respectiva quantia aos cofres do Tesouro
Nacional, atualizada monetariamente da data
do presente acórdão até a do efetivo
recolhimento,

se

for

paga

após

o

vencimento, na forma da legislação em
vigor;

9.12. aplicar ao Sr. Marcio Deitos, na forma
do art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, a
multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a
contar da notificação, para que comprove,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea
"a",

do

Regimento

Interno/TCU),

o

recolhimento da respectiva quantia aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente da data do presente acórdão
até a do efetivo recolhimento, se for paga
após o vencimento, na forma da legislação
em vigor;
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Número da
Decisão ou do
Acórdão

Descrição da Determinação
ou Recomendação

Setor Responsável Providências
pela Implementação
Adotadas

9.13. aplicar ao Sr. Manoel Severino dos
Santos e ao Sr. Kleder Barbosa Macias, na

MANOEL SEVERINO DOS
SANTOS

CIENTE

KLEDER BARBOSA
MACIAS

DETEMINAÇÃO
CUMPRIDA.

EX-DIRIGENTE

CIENTE

PRESI

CIENTE

forma do art. 58, inciso II, da Lei nº
8.443/1992, a multa individual no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o
prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que comprovem, perante o Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento da respectiva
quantia aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente
presente

acórdão

recolhimento,

se

da data do

até

a

do

for

paga

efetivo
após

o

vencimento, na forma da legislação em
vigor;

9.14. inabilitar, nos termos do art. 60 da Lei
nº 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento
Interno/TCU,

o

Sr.

Álvaro

Gonçalves

Figueiredo Filho para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança, pelo
período de cinco anos;

9.15. declarar, nos termos do art. 46 da Lei
nº 8.443/1992, c/c o art. 271 do Regimento
Interno/TCU, a inidoneidade das empresas
Planear Assessoria e Consultoria Ltda. e
Cooperativa de Trabalho de Especialistas
Ltda. para participarem de licitação na
administração pública federal, pelo período
de cinco anos;
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Número da
Decisão ou do
Acórdão
ACÓRDÃO
Nº 2.793/2009
TC: 21.358/2009-9

Descrição da Determinação
ou Recomendação

Setor Responsável Providências
pela Implementação
Adotadas

9.1. conhecer do presente agravo, com
fundamento no art. 289 do Regimento
Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe
provimento:
9.2. Restituir os presentes autos à 9ª Secex,
para que adote as seguintes providências:

9.2.1. Com fulcro no art. 43, II, da Lei
8.443/92, promova audiência do Presidente
da Casa da Moeda do Brasil, para que, no
prazo de l5 (quinze) dias, a contar da ciência,
apresente razões de justificativa acerca dos
fatos apontados na peça inicial da
representação, bem como dos elementos
novos trazidos pelo agravante;

ACÓRDÃO
Nº 5.319/2009
TC: 000.194/2008-8

1.8.1. Realize somente suas aquisições
mediante o devido processo legal, em
hipótese alguma deixando de realizar, em
tempo hábil, os procedimentos licitatórios
devidos, conforme a Lei 8.666/93,
abstraindo-se da realização de contratações
diretas, à exceção dos casos expressamente
permitidos em lei; e
1.8.2. Instrua quando indispensável à
contratação direta, seus processos com a
devida
justificativa
para
a
dispensa/inexigibilidade
e
com
documentação apta a justificar os preços
contratados, de acordo com o inciso IV, art.
26, da Lei 8.666/93.

PRESI

CIENTE

DESUP

ACATADO

DIRAD/DESUP

ACATADO
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ANEXO IV
Recomendações dos Órgãos de Controle Interno

RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA – AUDIT- 2009
ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES
O Gestor do Contrato deverá solicitar a devolução do saldo de
Depósitos Garantia anteriores à contratada.
O DEMAN/DVMF deverá comunicar a SEEF, o encerramento dos
contratos de sua gestão, a fim de manter sempre atualizados os
controles e arquivos de contratos daquele setor.
O DEMAN/DVMF deverá interagir com a SEEF, a fim de manter
sempre atualizado o controle da situação fiscal da empresa contratada.

001

DEMAN

O Gestor do Contrato deverá solicitar a DVAF/SETE a devolução do
Depósito Garantia às contratadas.
A DVMF deverá proceder ao inventário geral de todos os bens
patrimoniais sob sua responsabilidade.

IMPLEMENTAÇÃO
ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA FUTURA

A DVMF deverá preencher as STB’s – Solicitação de Transferência
VERIFICAÇÃO EM
de Bens, se for o caso, e interagir com a SECT/Patrimônio com o
AUDITORIA FUTURA
objetivo de sanar a falha apontada.
A DVMF deverá interagir com a SECT/Patrimônio, solicitando as
VERIFICAÇÃO EM
plaquetas de identificação de patrimônio, com o objetivo de sanar a
AUDITORIA FUTURA
falha apontada.

O DEFIN/DVCO deve acompanhar continuamente o saldo da conta
112190700 e sinalizar formalmente ao DEGEP para que este busque
ação visando o ressarcimento a CMB pela cessão de pessoal a outras
entidades.

ATENDIDA

O DEFIN/DVCO deve analisar a conta e buscar junto aos gestores VERIFICAÇÃO EM
dos recebimentos e a DEJUR, quando necessário, informações sobre a AUDITORIA FUTURA
probabilidade de recebimento dentro do exercício, uma vez que, se a
negociação não direcionar a este provável recebimento, tais registros
devem ser reclassificados para o RLP - Realizável a Longo Prazo, do
Balanço Patrimonial.

002

DEFIN

O DEFIN/DVCO deve sinalizar formalmente ao DEGEP as
pendências de longa data, solicitando posicionamento para a
regularização das contas.

ATENDIDA

O DEFIN/DVCO deverá interagir junto ao BNDES com o objetivo de VERIFICAÇÃO EM
posicionamento sobre a possibilidade de venda das respectivas ações, AUDITORIA FUTURA
ou se for o caso, constituir provisão para perdas.
O DEFIN/DVCO deverá reanalisar os referidos saldos de forma a
demonstrar a transparência da composição do mesmo.

ATENDIDA

O DEFIN/DVCO deverá analisar a referida conta e buscar, VERIFICAÇÃO EM
formalmente, junto aos gestores das áreas contratantes, AUDITORIA FUTURA
posicionamento quanto à negociação de pagamento e reclassificar,
quando cabível, os saldos para o ELP - Exigível a Longo Prazo, do
Balanço Patrimonial.

1

ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

003

004

005

DEFIN

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O responsável do Fundo Rotativo DEFIN deverá interagir com os
responsáveis das áreas autorizadas atentando ao preenchimento da
MNU.

ATENDIDA

O responsável do Fundo Rotativo DEFIN deverá interagir com os
responsáveis das áreas autorizadas para que estes passem a cumprir,
com rigor, no que diz respeito às assinaturas.

ATENDIDA

O responsável do Fundo Rotativo DEFIN deverá interagir com os
responsáveis das áreas autorizadas, solicitando que estes fiquem
atentos aos limites estabelecidos para as despesas.

ATENDIDA

O responsável do Fundo Rotativo DEFIN deverá interagir com os
responsáveis das áreas autorizadas, solicitando que as Notas Fiscais,
sejam preenchidas corretamente.

ATENDIDA

O DESUP deverá interagir com o DEFIN/DVCO/SECT, para que o
setor responsável promova as ativações no Módulo de Patrimônio do
Sistema Microsiga.

ATENDIDA

O DESUP/Gestor do FR-DESUP deverá justificar o motivo da falta
dos registros de cotação de preços.

ATENDIDA

O DESUP/Gestor do FR-DESUP deverá justificar o motivo da
compra ter sido efetuada por um valor superior ao cotado.

ATENDIDA

O DESUP/Gestor designado do FR-DESUP deverá justificar e
regularizar as divergências apontadas.

ATENDIDA

O DESUP deverá justificar a morosidade na previsão do fornecedor
para a referida aquisição, acarretando assim atraso na entrega do
produto.

ATENDIDA

O DESUP deverá justificar, devidamente, a falta de pesquisa de
preços acostada aos autos do processo.

ATENDIDA

O DESUP deverá juntar ao processo cópia da publicação do extrato
de Inexigibilidade no D.O.U do processo nº 2.629/08, que trata da
contratação de serviços de reforma e ampliação das linhas de
eletrorrevestimento do DEMOM – Departamento de Moedas e
Medalhas

ATENDIDA

O DESUP deverá juntar ao processo cópia da publicação resumida
do instrumento de contrato, no D.O.U do processo nº 2.629/08, que
trata da contratação de serviços de reforma e ampliação das linhas de
eletrorrevestimento do DEMOM – Departamento
de Moedas e Medalhas.

ATENDIDA

O Gestor do Contrato deverá interagir com o DEFIN/DVOR com o
fito de realocar, se for o caso, a verba remanescente deste projeto em
outros projetos de investimentos.

ATENDIDA

O DESUP deverá juntar ao processo cópia da publicação do extrato
de Inexigibilidade, no D.O.U no processo nº 2.380/08, que trata de
aquisição de equipamentos de upgrade nos sistemas de polimento de
discos do DEMOM– Departamento de Moedas e Medalhas .

ATENDIDA

DESUP

DESUP

ATENDIDA
O DESUP/DVCP deverá cumprir fielmente o que determina a
legislação, pertinente ao prazo para publicação.
O DESUP/DVCP deverá juntar ao processo nº 1.091/08 que trata de
Aquisição de Papel Filigranado CMB/SRF 57 G/M com DOV, cópia
da publicação resumida do contrato no D.O.U.

ATENDIDA
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ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DESUP/DVCP deverá justificar a falta da planilha de custos, bem
como providenciar a sua juntada aos autos do processo.

ATENDIDA

O DESUP/DVCP deverá juntar ao processo cópia da publicação do
extrato de Inexigibilidade no processo nº 1.970/08 que trata da
Aquisição de 900.000 folhas de Papel Filigranado 94/gm2 – Armas
da República, e de 115.000 folhas de papel de garantia.

ATENDIDA

O DESUP deve buscar, com o apoio do DESIN, a breve
disponibilização do Sistema de Licitação, através da intranet, como
feito, por exemplo, com o recente Sistema de “Administração de
Contratos”.

ATENDIDA

O DESUP deverá proceder à atualização da Relação de Fornecedores,
bem como as classes onde estão vinculados.

ATENDIDA

O DESUP deverá atentar para inserir nos processos a documentação
necessária, conforme as normas internas e a legislação vigente.

ATENDIDA

O DESUP deverá envidar esforços no sentido de atender de forma
mais ágil as demandas das áreas solicitantes, envolvendo-as sempre
que necessário, na solução de dúvidas e indicação de fornecedores
voltados para o serviço/material demandado.

006

DESUP

ATENDIDA

4.1 – Processo 2645/08 – AQUISIÇÃO DE TANQUE DE
DESCROMAGEM
O DESUP/SECP deverá:
a) interagir com a SECC para que sempre que se enquadre a
necessidade de publicação, seja esta efetuada quer por meio de
pagamento contratual ou eventual.
b) manter toda a documentação exigida pela Lei
nº 8.666/93 ou
Norma 4.170-NA-1-01.01 devidamente acostada ao processo.

ATENDIDA

4.2
–
Processo
2507/08
AQUISIÇÃO
DE
TRANSFORMADORES DE CORRENTE
O DESUP/SECP deverá:
a) atentar para que os anexos do Convite estejam de acordo com a
solicitação feita pela área e o Convite;
b) atentar, com maior rigor, quando da apuração dos valores para
correta alteração do investimento, a fim de não comprometer dotação
orçamentária acima do necessário;
c) verificar junto à área e ao fornecedor o motivo da morosidade no
envio do fatura-mento do item licitado.

ATENDIDA

4.3 – Processo 3667/2008 - AQUISIÇÃO DE PALLETS DE
MADEIRA
O DESUP/SECP deverá:
a) solicitar justificativa das áreas nas compras de produtos similares
aos já solicitados, cujo processo ainda esteja em anda-mento;
b) Incluir SOI na pasta do processo;

ATENDIDA

4.4 – Processo 3447/2008 - TOLDOS PARA O PRÉDIO DA
ADMINISTRAÇÃO
O DESUP/SECP deverá iniciar o processo de licitação com respaldo
dos valores estimados, com base em verificação prévia do preço de
mercado, a fim de não repetir a falha apontada.

ATENDIDA

4.5 –Processo 1699/2008 – AQUISIÇÃO DE ENVELOPES
PLÁSTICOS COM BOLSA EXTERNA
O DESUP/SECP deverá:
a) realizar a publicação em D.O.U. e jornal de grande circulação,

ATENDIDA
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ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

sempre que ocorrer 2º certame por motivo de insuficiência de
participantes no anterior, de forma a garantir uma maior possibilidade
de conclusão da licitação, no que tange a este motivo, em consonância
com a Norma Interna.
b) enviar o processo para arquivamento na SECC, tão logo tenha sido
encerrado.

4.6 –Processo 2340/2008 - AQUISIÇÃO DE PALLET DE
PLÁSTICO
O DESUP/SECP deverá enviar o processo para arquivamento na
SECC, tão logo tenha sido encerrado.

ATENDIDA

4.7 – Processo 3320/2008 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK
SINOIDAL
O DESUP/SECP deverá:
a) envidar esforços para que se conclua processo dentro do prazo de
validade da proposta;
b) buscar implantar uma metodologia mais eficaz no que tange a
agilidade dos processos,

ATENDIDA

4.8 –Processo 3407/2008 - AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2009
O DESUP/SECP deverá enviar para arquivamento na SECC, logo que
encerrado o processo.

ATENDIDA

4.9 –Processo 3102/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRÔNICOS
O DESUP/SECP deverá:
á) justificar sempre o motivo de exclusão de itens do processo de
licitação com concordância da área solicitante;
b) solicitar a DVOR/DEFIN ajuste de todas as SOI´s cujo valor de
compra seja inferior a dotação orçamentária, a fim de disponibilizar
recursos não utilizados para outras situações que possa requerer um
gasto acima do orçado;
c) verificar junto à área e o fornecedor o motivo da morosidade no
envio / faturamento do item licitado.

ATENDIDA

4.10 –Processo 1212/2008 - AFERIÇÃO DE 56 RELÉS
O DESUP/SECP deverá:
a) Envidar esforços no sentido de atender de forma mais ágil as
demandas das áreas solicitantes, envolvendo-as sempre que
necessário, na solução de dúvidas e indicação de fornecedores
voltados para o serviço/material demandado;
b) Cumprir com o estabelecido na Lei nº 8.666/93, principalmente no
que tange às comunicações para as empresas participantes, tanto nos
casos de fracasso quanto de homologação da licitação, conforme
determina o art. 38, inciso IX;
c) Definir a modalidade da solicitação com respaldo em pesquisas de
preço do mercado, bem como, considerando também, os valores
previstos na dotação orçamentária.

ATENDIDA

4.11 –Processo 3538/2008 - AQUISIÇÃO DE MASTRO DE
BANDEIRA
O DESUP/SECP deve atender ao estabelecido na Lei quando no
certame não for alcançado o número mínimo de 3 licitantes
participantes, valendo-se da prerrogativa do § 7º do art.22 da Lei
nº 8.666/93, quando necessário.

ATENDIDA

4.12 – Processo 0479/2008 - AQUISIÇÃO DE RACK, CONSOLE
RETRÁTIL E CHAVEADOR PARA MONITOR, TECLADO E
MOUSE
O DESUP/SECP deverá manter acostada ao processo, a comprovação
da entrega do Convite conforme determina o inciso II do art. 38 da

ATENDIDA
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ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

4.13 –Processo 2218/2008 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA
O DESUP deve atentar para que as aquisições que não obtiverem as
03 (três) cotações válidas sejam devidamente justificadas em
cumprimento a legislação vigente.

ATENDIDA

4.14 –Processo 1402/2008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
O DESUP deverá:
a) justificar a divergência apontada;
b) solicitar as providências cabíveis da DVOR/DEFIN, para registro
da diferença encontrada na dotação orçamentária.

ATENDIDA

4.15 –Processo 1296/2008 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
HIDRÁULICO
O DESUP deverá atentar para que as compras de itens que não
possuem o número mínimo de propostas estejam devidamente
justificadas pela área requisitante em cumprimento a legislação
vigente.

ATENDIDA

4.16 –Processo 1180/2008 - PROJ. DE CLIMATIZAÇÃO DA
SEÇÃO DE NUMERAÇÃO DO DECED
O DESUP deverá atentar para que as compras de itens que não
possuem o número mínimo de propostas estejam devidamente
justificadas pela área requisitante em cumprimento a legislação
vigente.

ATENDIDA

O GABIN / NÚCLEO CENTRO deve solicitar a SECO/DEFIN, a reanalise das contas que se encontram divergentes, quanto às suas
classificações, para as devidas correções, se julgar necessárias.

ATENDIDA

Lei nº 8.666/93.

007

NÚCLEO
CENTRO

O GABIN / NÚCLEO CENTRO deverá:
a) Solicitar a Seção de Comunicação e Protocolo (SECC/DESEG) que
o registro seja ajustado de forma que permita a transparência na
consulta dos processos inerentes à área objeto de consulta;
b) No encerramento do BPC, emitir Memorando para SECC,
solicitando a abertura do processo e posterior encaminha-mento para
SECO.

008

009

010

O DECOM/CMEB
deverá interagir com o Departamento
Financeiro / Seção de Custos e Patrimônio,
DEFIN/SECT, para
DECOM/CMEB proceder ao inventário físico e a identificação com os novos
registros de controles patrimoniais.

DECED

DEGEP

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

O DECED deverá:
a) Justificar o motivo pelo qual os índices de perda apurados ficaram
acima das metas estipuladas;
b) Atentar para que os próximos índices a serem apurados estejam
dentro das metas estipuladas.

ATENDIDA

O DECED deverá mover uma revisão em todos os itens sem
movimentação há mais de 180 dias, estudando qual destinação poderá
ser dada a esses itens em questão.

ATENDIDA

O DEGEP/DVBN deverá:
VERIFICAÇÃO EM
a) Elaborar aditivo visando a regularização do contrato;
AUDITORIA FUTURA
b) Interagir com a contratada e o DEFIN com vistas a recuperar o
valor cobrado excessivamente; e
c) Interagir com o DEFIN, a fim de buscar que as cláusulas
contratuais sejam precisas em suas alterações.
5

ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DEGEP/DVBN deverá:
VERIFICAÇÃO EM
a) Solicitar à contratada, sempre que houver aditamento que envolva AUDITORIA FUTURA
aumento do valor global contratado, o incremento da garantia; e
b) Solicitar à empresa contratada a renovação da garantia conforme
cláusula VIII do contrato.
O DEGEP / DVBN deverá, emergencialmente, interagir com o VERIFICAÇÃO EM
DEFIN/SECP, para regularização da relação de bens disponibilizados AUDITORIA FUTURA
na Creche Interna, sob a responsabilidade de terceiros, para que no
anexo ao Contrato, sejam apresentados fielmente os bens objetos da
garantia solicitada.
DEGEP / DVBN deverá, interagir com o DEFIN e o DEJUR, a fim de VERIFICAÇÃO EM
constatar se as planilhas orçamentárias foram submetidas para AUDITORIA FUTURA
aprovação juntamente com o Contrato e, em caso negativo, devem ser
providenciadas e juntadas ao Contrato.
O DEGEP / DVBN deverá providenciar junto ao Contratado:
a) eventualmente, comprovante individual do FGTS dos funcionários
que trabalham nas dependências da CMB;
b) cópia do Certificado de Escolaridade das Recreadoras mencionadas
em nossa análise; e
c) cópia do Atestado de Saúde Ocupacional dos funcionários
relacionados em nossa análise.

ATENDIDA

O DEGEP / DVBN deverá:
VERIFICAÇÃO EM
a) interagir com o DEFIN / DEJUR, a fim de inserir ao contrato, AUDITORIA FUTURA
cláusula que estabeleça uma data de corte para a apuração do
quantitativo de crianças a faturar mensalmente; e
b) solicitar ao Contratado a discriminação dos valores cobrados na NF
de Serviços;
O DEGEP / DVBN deverá, juntamente com a DEFIN/SECP (Seção VERIFICAÇÃO EM
de Controle Patrimonial), providenciar o ajuste dos bens mencionados AUDITORIA FUTURA
em nossa análise.

011

012

DEGEP

O DEGEP deverá interagir com a DIRAD e DESIN, de modo a
reeditar a citada Norma, atualizando a denominação do Fundo.

ATENDIDA

O DEGEP/DVBN/SESS deverá atentar para que os benefícios
concedidos com maior frequência estejam baseados em justificativas
concretas, de modo que o objetivo primordial do Fundo, qual seja
preservado.

ATENDIDA

O DEGEP deverá interagir com a Comissão da PLR/2007, para que
esta justifique o motivo pelo qual não atentou para a determinação
contida na Informação Despacho da PRESI, referente à destinação da
referida sobra da PLR/2007;

ATENDIDA

O DEGEP deverá atentar para que, caso haja deliberação sobre a
destinação do saldo remanescente a pagar da PLR/2008 para o
FADEGEP, que a mesma seja executada tempestivamente.

ATENDIDA

O DEGEP deverá interagir com o GABIN/Comunicação Social, com
o objetivo de divulgar as metas estabelecidas para PLR/2009, nos
locais que todos os empregados tenham acesso e tomem
conhecimento.

ATENDIDA

O DEGEP deverá interagir com a DIRAD, com fito de acostar no
Processo o Ofício do Ministério da Fazenda, referente à aprovação do
pagamento da PLR/2008 aos dirigentes.

ATENDIDA

DEGEP
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RELATÓRIO
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013

014

DESEG

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

Proceder às alterações da Minuta das Normas de Concessão de ValeTransporte, bem como buscar embasamento jurídico através de
apreciação do DEJUR para, se for o caso, manter ou alterar
dispositivos; e

EM ANDAMENTO

Agilizar a referida atualização do processo em pauta, haja vista, a
morosidade observada na condução do mesmo para aprovação das
referidas atualizações das Normas.
Atentar para o cumprimento do disposto na Norma Interna em
vigor, conforme referido acima;

ATENDIDA

Proceder diligenciamento ao domicílio do beneficiário, quando
necessário, com o fito de confirmar as informações do pedido do
benefício e da mudança de endereço, bem como aferir a distância
entre o local de embarque/ desembarque no transporte fornecido pela
CMB;

ATENDIDA

Submeter o dispositivo referente a “Distância” à apreciação do
DEJUR quando da atualização da referida Norma.

ATENDIDA

Interagir com os beneficiários citados, a fim de que os mesmos
justifiquem a divergência observada;

ATENDIDA

Atentar para que a utilização do benefício ocorra em conformidade
com as Normas Internas e a Legislação em vigor; e

ATENDIDA

Manter controle dos Vales-Transporte concedidos por beneficiários, e
no caso de não utilização por 60 dias consecutivos, interagir com o
beneficiário quanto a continuação de utilização, e se for o caso,
suspender o benefício, retornando os créditos não utilizados para
outros beneficiários.

ATENDIDA

O DEFIN/DVCO deve buscar conciliar com brevidade os saldos
bancários, principalmente os de expressivo valor.

ATENDIDA

O DEFIN/DVCO deve acompanhar continuamente o saldo da conta
Créditos a Receber por Cessão de Pessoal e sinalizar formalmente ao
DEGEP as pendências de ressarcimento para que este busque ação
visando o ressarcimento à CMB pela cessão de pessoal a outras
entidades.

ATENDIDA

Uma vez que tal assunto já foi objeto de reporte em nosso Relatório
AUDIT 012/2009, de 30/04/2009, bem como já encontra-se em curso
a busca de procedimento para direcionamento do saldo, conforme
encaminhamento do Sr. Presidente ao Secretário Executivo do
Ministério da Fazenda, através da OF.PRESI/062/2009, de
12/03/2009, não houve recomendação para este assunto.

ATENDIDA

O DEFIN/DVCO/SECO deverá corrigir o lançamento realizado.

ATENDIDA

O DEFIN/DVCO/SECO deve acompanhar as informações que
envolvem o referido processo, de forma a realizar a provisão para
contingência, no caso de possibilidade de sentença desfavorável para
a Casa da Moeda do Brasil.

ATENDIDA

ATENDIDA

DEFIN

O DEFIN/DVCT deve atentar nas próximas apresentações dos índices VERIFICAÇÃO EM
comparativos, para que sejam apresentados em sua totalidade os AUDITORIA FUTURA
parâmetros utilizados para os respectivos cálculos.
O DEFIN/DVCT/SECT (Contabilidade de Custos e Patrimônio) VERIFICAÇÃO EM
deverá corrigir a variação apresentada nos itens 2.1.3 (Contas a AUDITORIA FUTURA
Receber), 2.1.6 (Outros Valores a Receber) e 3.2 (Investimentos) no
Balanço Patrimonial Comparativo;
7

ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DEFIN/DVCO/SECO deverá atentar aos critérios utilizados nos VERIFICAÇÃO EM
cálculos dos índices, bem como os documentos anexados a Análise AUDITORIA FUTURA
realizada, de forma a suportar corretamente os índices apresentados.
O DEFIN/DVCO/SECT (Contabilidade de Custos e Patrimônio) VERIFICAÇÃO EM
deverá corrigir a variação apresentada nos itens 7.1 (Variação da AUDITORIA FUTURA
Receita Operacional Bruta), 7.6 (Variação do Resultado Operacional)
e 7.7 (Variação do Resultado Líquido do Exercício) apresentados no
Comparativo da Demonstração de Resultado (item 7).
O DEFIN/DVCO/SECT (Contabilidade de Custos e Patrimônio) VERIFICAÇÃO EM
deverá corrigir a variação apresentada nos índices econômico- AUDITORIA FUTURA
financeiros conforme itens 9.5 (Lucratividade Operacional Líquida) e
9.6 (Lucratividade Final) apresentados na Análise
EconômicoFinanceira Resultado (item 8).
O DESEG deverá fazer constar nos editais de licitação, orçamentos
ATENDIDA
detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários pertinentes ao objeto licitado/contratado, de
forma a possibilitar a análise da economicidade e a conformidade de
acordo com o disposto na legislação em vigor em recomendação.

015

016

017

DESEG

DESUP

DESEG

O Gestor designado deverá interagir com a empresa contratada com
o fito que a mesma proceda ao resgate do seguro garantia
depositada junto à Seção de Tesouraria – SETE da CMB.

ATENDIDA

O Gestor designado deverá interagir com a contratada para que a
mesma regularize a Certidão citada.

ATENDIDA

O Gestor designado deverá acostar aos autos do respectivo processo
de acompanhamento a cópia da publicação resumida do instrumento
de contrato.

ATENDIDA

O DESUP deverá atender o que determina a legislação vigente,
juntando a referida publicação aos autos do processo.

ATENDIDA

O DESUP/DVCP/SECP deverá justificar a morosidade e a falta de
cobrança junto ao Fornecedor quanto ao prazo de entrega,
contrariando o item 1.5.1, constante no verso do PDC;

ATENDIDA

O DEMAT/DVEP/SEMP deverá informar sobre a real necessidade
para tal requisição, visto que em 18/04/08 o estoque já se encontrava
zerado;

ATENDIDA

O DEMAT/DVEP/SEMP deverá informar, se for o caso, quais as
consequências geradas pelo atraso da entrega prevista para 30/10/08 e
realizada somente em 26/05/09.

ATENDIDA

O DESEG/DVAS/SESG deverá interagir com as Contratadas a fim de
que as respectivas garantias sejam regularizadas.

ATENDIDA

O DESEG/DVAS/SESG deverá providenciar, anualmente, junto aos
Contratados, as cópias dos Certificados de Propriedade e
Licenciamento dos Veículos que atendem à CMB.

ATENDIDA

O DESEG/DVAS/SESG deverá providenciar junto à Contratada,
cópia dos comprovantes do Curso de Direção Defensiva, dos
motoristas da Contratada, que prestam serviços à CMB.

ATENDIDA

O DESEG/DVAS/SESG deverá solicitar às contratadas que
VERIFICAÇÃO EM
discriminem na Nota Fiscal, as viagens extras, e suas respectivas AUDITORIA FUTURA
quantidades, a fim de que se mantenha um controle detalhado e
efetivo dos serviços prestados.
8
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018

DEGEP

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O
DESEG/DVAS/SESG
deverá
interagir
com
o
DESUP/DVPE/SEAR para os devidos ajustes no cadastro da Viação
Cidade do Aço Ltda., de forma que este assuma somente um número
para a empresa.

ATENDIDA

O DESEG/DVAS/SESG deverá:
a) localizar os referidos itens e, se for o caso, solicitar sua
transferência ou baixa ao DEFIN/DVCT/SECT (Seção de
Contabilidade de Custos e Patrimônio);
b) efetuar periodicamente, o controle dos bens patrimoniais alocados
na DVAS, a fim de dar atendimento ao disposto na
Circular/DEFIN/004/2008, onde sugerimos o levantamento do
inventário físico por local, designando para cada local um responsável
pelo inventário.

ATENDIDA

Buscar conjuntamente com o DESUP, um prazo médio, hábil, para a
abertura do processo, de forma que seja possível a conclusão da
licitação, sem valer-se habitualmente da prerrogativa do §4º, art. 57,
da Lei 8.666/93.

ATENDIDA

Avaliar as ocorrências de sinistros que requerem o uso da ambulância,
de forma a definir a necessidade de obtenção de mais uma
ambulância, se for o caso; E

ATENDIDA

Cumprir ou fazer as alterações formais, referentes ao item 11.2, do
Anexo I, do Edital.

ATENDIDA

Acostar ao Processo de Acompanhamento, toda a documentação
comprobatória mencionada em contrato.

ATENDIDA

Obter junto à Contratada o comprovante de pagamento de salário
deste profissional e manter acostado ao processo junto com os demais
comprovantes de pagamento.

ATENDIDA

ATENDIDA

Bens localizados que não constam na Relação anexa ao contrato: VERIFICAÇÃO EM
Apurar o motivo dos itens não constarem na relação e buscar junto ao AUDITORIA FUTURA
SECT a regularização destes ativos.
Bens não localizados:
a) localizar os referidos itens e, se for o caso, solicitar sua VERIFICAÇÃO EM
transferência ou baixa ao SECT;
AUDITORIA FUTURA
b) efetuar periodicamente, o controle dos bens patrimoniais alocados
no ambulatório.
O DEGEP/DVBN deverá:
a) acompanhar com maior rigor a manutenção dos equipamentos, VERIFICAÇÃO EM
deixando evidências das visitas preventivas e corretivas;
AUDITORIA FUTURA
b) manter arquivados no processo de acompanhamento, todas as
movimentações mantidas com os contratados, de forma a evitar
controles paralelos, que dificultam a localização e análise das ações
promovidas;
c) identificar e corrigir o motivo da morosidade na cobrança da
manutenção da contratada Casa do Radiologista;
d) envidar esforços para a atualização imediata dos periódicos
pendentes pela falta do exame radiológico.

019

O DEGEP/DVBN/Restaurante deverá interagir com a SECT/Patrimônio
com o objetivo de sanar a falha apontada.

ATENDIDA

O DEGEP/DVBN/Restaurante deverá atentar para, quando da assinatura
de novo contrato ou renovação do mesmo, incluir todos os itens

ATENDIDA

DEGEP
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IMPLEMENTAÇÃO

adquiridos e que não constam na lista sob responsabilidade da
contratada.

020

021

DEFIN

DEGEP

O DEGEP/DVBN/Restaurante deverá interagir com a SECT/Patrimônio
com o objetivo de sanar a falha apontada.

ATENDIDA

O Gestor designado deverá interagir com a empresa contratada de
modo que a referida Cláusula contratual seja cumprida regularmente.

ATENDIDA

O DEFIN deverá, após análise das pendências, interagir com a
Divisão de Gestão de Cliente – DVGC, e se for o caso, propor a baixa
contábil dos saldos de duplicatas. Esta proposição trata-se de
recomendação anteriormente proposta no Processo nº 1566/08,
Relatório AUDIT/011/08.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVAF/SEAF deverá:
a) Interagir com a DVCO/SECO a fim de proceder a análise das
divergências identificadas entre o Saldo Contábil (SIAFI) e o
Relatório de Créditos a Clientes (ERP), com o fito de sanar as
pendências encontradas;
b) Interagir junto às áreas gestoras, no sentido promover uma análise,
e se for o caso, propor a baixa contábil dos pequenos saldos de
duplicatas, por glosas dos clientes. Esta proposição trata-se de uma
ratificação, recomendada anteriormente no Processo nº 1566/08,
Relatório AUDIT/011/08.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVAF/SECF deverá:
a) Interagir junto a DVCO/SECO, a fim de proceder à análise da
conta contábil “Duplicatas a Receber – Produtos”, e se for o caso,
propor a baixa contábil dos saldos das vendas internas, parceladas a
empregados e externa à Prefeitura Municipal de Porto Seguro, sendo
esta já proposta pelo CMEB, conforme às fls. 07 e 08, do Processo nº
1566/08;
b) Interagir com o DECOM/CMEB, com o fito de criar
procedimentos para controle e acompanhamento dos recebimentos
das vendas das medalhas em conjunto com a Seção de Controle e
Administração Financeira – SEAF.
O DEGEP/DVGP/SEPS deverá enviar as informações dentro do
prazo estipulado pelo Tribunal de Contas da União, evitando as
sanções previstas na Lei nº 8.443/92.

EM ANDAMENTO

O DEGEP/DVGP/SEPS deverá, providenciar a conferência de
documentos e requisitos básicos dos candidatos aprovados que forem
encaminhados para admissão, em cumprimento do item 46 da referida
Norma.

ATENDIDA

ATENDIDA

As Diretorias envolvidas na Política Ambiental da CMB devem rever VERIFICAÇÃO EM
os prazos dos objetivos do Programa de Gestão Ambiental, de forma AUDITORIA FUTURA
adequá-los para o devido cumprimento do Programa.
O DERAM deverá observar para que os prazos estabelecidos VERIFICAÇÃO EM
internamente nas atividades atendam ao prazo do objetivo definido AUDITORIA FUTURA
pela Diretoria.
022

DERAM

A DITEC/DERAM deverá:
a) conjuntamente com as demais Diretorias envolvidas na Política VERIFICAÇÃO EM
Ambiental da CMB, eleger um responsável para o acompanhamento AUDITORIA FUTURA
do PGA, de forma que este responsável centralize e posicione as
Diretorias, periodicamente, sobre o andamento das atividades; e
recomen- damos ainda, que as Diretorias envolvidas na Política
Ambiental da CMB apóiem efetivamente ao responsável indicado
para o acompanhamento do PGA, através de cobranças formais aos
seus Departamentos subordinados, que não estejam atendendo
10
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prontamente na execução da atividade.
O DERAM deverá:
VERIFICAÇÃO EM
a) compor a documentação que comprove efetivamente a conclusão AUDITORIA FUTURA
da tarefa ou alterar seu “status”, se aplicável;
b) manter a transparência das conclusões do programa, devidamente
formalizadas, para fins de avaliação do seu cumprimento; e
c) atualizar frequentemente o PGA para que não existam
inconsistências que venham a comprometer futuras análises.

O DERAM deverá:
VERIFICAÇÃO EM
a) interagir junto ao DESUP para constatar os motivos da morosidade AUDITORIA FUTURA
ocorrida no andamento das licitações e sendo assim, após as
constatações, realizar ações para que estes problemas sejam
solucionados e o processo se torne mais ágil, bem como mais eficaz;
b) atentar para todas as etapas de um processo de licitação, inclusive
ações anteriores à realização deste, principalmente para que não
ocorram dispêndios financeiros desnecessários, ou atrasos na sua
realização;
O DERAM e as áreas geradoras de resíduos deverão:
VERIFICAÇÃO EM
a) juntamente com o DESUP, envidar esforços para a conclusão AUDITORIA FUTURA
urgente, de processo de licitação para a contratação de empresa
especializada para tratamento e destinação de resíduos; e
b) atentar cautelosamente para os prazos de término de contratos, de
forma a permitir que a nova licitação possa ser realizada com tempo
hábil a não permitir que a CMB fique descoberta nesta prestação de
serviços, passível de contingência ambiental que podem resultar em
autuações e multas para a CMB.

023

GABIN

Atentar para a publicação do Termo de Compromisso nos próximos
patrocínios, nos moldes praticados pelo Ministério da Cultura e dos
Esportes, a fim de dar eficácia aos Termos de Compromissos;

ATENDIDA

Atentar para instruir os processos adequadamente, a fim de ser
observado o princípio da eficiência administrativa; bem como dar
providenciar o arquivamento do processo; e

ATENDIDA

Criar norma própria para abrigar os procedimentos atinentes à
gestão do programa de patrocínio.

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA FUTURA

O GABIN deverá atentar para designação formal do responsável
pela gestão e acompanhamento dos processos de patrocínio.

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA FUTURA

Proceder a revisão do Termo de Compromisso com a finalidade de
alinhar o Edital com a Política de Patrocínio da CMB; e

ATENDIDA

Interagir com os responsáveis dos projetos citados, com o objetivo de
proceder a correção das divergências, pertinentes a atinentes ao
Termo de Compromisso.

ATENDIDA

Interagir com os responsáveis dos projetos citados, com o objetivo de
proceder às correções das divergências, a fim de sanar as falhas
apontadas; e

ATENDIDA

Submeter os referidos processos ao Departamento Financeiro para
fins de ratificação da referida prestação de contas, em confronto
com os recursos transferidos às instituições patrocinadas.

ATENDIDA

O GABIN deverá interagir com os responsáveis dos projetos
citados, com o objetivo de proceder as correções das divergências,
para fins de apresentação adequada da referida prestação de contas.

ATENDIDA
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024

025

026

DEGEP

DEFIN

CIFRÃO

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DEGEP deverá:
a) solicitar de todas as Áreas a comunicação formal e direta, através
de formulário padrão, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da
ocorrência, de forma a possibilitar a comunicação legal à Delegacia
Regional de Trabalho do Rio de Janeiro – DRT/RJ, conforme
preceitua a RSD/PRESI/007/02 de 21/08/02;
b) alertar as Áreas, se for o caso, quando houver necessidade de
execução das horas extras, para que atentem para art. 67 da CLT,
com o fito de evitar penalidades, conforme preceitua o art. 75 da
CLT.

EM ANDAMENTO

O DEGEP deverá:
a) colocar em prática, com urgência, os procedimentos sugeridos,
conforme orientação constante na Informação/Despacho do DEJUR,
de 28 de outubro de 2008, acostado ao Processo 1783/07, às fls. 066 a
068, com o fito de amenizar os problemas ocorridos;
b) criar, se for o caso, Norma Administrativa que controle todos os
procedimentos de controle, aviso, cobrança e recebimento citados na
orientação do DEJUR;
c) criar verba na Folha de Pagamento para registrar as
devoluções/depósitos efetuados pelos empregados afastados ou
aposentados a CMB.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCO/SECO deverá interagir com o gestor designado do
FR-DESUP, com o fito de evitar o atraso no envio ou a perda do
prazo para contabilização das prestações de contas.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCO/SECO deverá regularizar as pendências ainda
existentes na conciliação bancária.

EM ANDAMENTO

A DIRAD deverá interagir com o DEGEP com o intuito de reforçar
as cobranças aos Órgãos que dispõem de empregados da CMB para
sanar tal situação.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCO/SECO deverá acompanhar junto ao DEJUR, as
informações que envolvem o referido processo, de forma a realizar a
provisão para contingência, no caso de possibilidade de sentença
desfavorável para a Casa da Moeda do Brasil.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVAF/SEAF deverá atentar para que a apropriação das
Notas Fiscais seja dentro do mês, obedecendo ao Princípio Contábil
da Competência, que determina que as receitas e as despesas devam
ser reconhecidas na apuração do resultado do período em que
efetivamente ocorreram, independentes do seu recebimento ou
pagamento.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCT deverá detalhar as explicações constantes na
Análise do Trimestre que é parte integrante do Relatório Análise
Comparativa – Trimestre, objetivando elucidar as variações ocorridas
no período analisado.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCT deverá, com urgência, providenciar as
recomendações sugeridas no Relatório de Auditoria nº 014/2009,
acostado ao Processo nº 1988/2009;

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCO/SECO deverá analisar a pendência apontada de
valores a receber sob guarda do empregado Alberto Martins, e, se for
o caso, providenciar a baixa contábil.

EM ANDAMENTO

A CIFRÃO deverá envidar esforços junto aos Órgãos Competentes, a
fim de reduzir a morosidade na conclusão e implementação do novo
Plano de Benefício Definido da CIFRÃO.

ATENDIDA

12

ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES
A CIFRÃO deverá:
a) manter atualizado os Termos de Responsabilidade, bem como
atentar para o cumprimento da Norma de Controle Interno de Bens
Patrimoniais da Fundação; e
b) emplaquetar o item que consta sem a identificação patrimonial,
bem como evitar que os bens patrimoniais estejam sem a devida
identificação, futuramente.
A CIFRÃO deverá proceder a análise e a correção das referidas
contas, a fim de sanar as divergências apontadas.
O DESIN/DVPR deverá:
a) arquivar os memorandos de solicitação de inclusão e/ou exclusão
de usuários da Rede Local da CMB;

027

DESIN

IMPLEMENTAÇÃO
ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA
EM ANDAMENTO

b) estabelecer e implementar critérios de acompanhamento para os
acessos de colaboradores externos, seja através de prazos prédeterminados, ou de revisões periódicas, de forma que somente
colaboradores ativos tenham acesso à rede da CMB; e
c) evitar a concessão de logins genéricos, onde mais de um
empregado tenha acesso ao mesmo login .

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá gerar e evidenciar análise de relatórios de
tentativas de violação aos recursos de informação da CMB.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá interagir junto ao DEGEP para que os casos
de transferências de empregados sejam comunicados ao DESIN para
bloqueios de acessos.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá elaborar níveis padronizados de acesso e
manter relação atualizada para validação periódica do proprietário do
aplicativo, bem como monitorar periodicamente os acessos
privilegiados.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá:
a) adotar procedimentos de solicitação de troca de senha; e
b) rever os sistemas em que os usuários não estejam habilitados para
mudança de senhas, para que estes passem a ter esta autonomia.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá fazer com que o usuário passe a ser
bloqueado após três tentativas inválidas de conexão.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá automatizar institucionalmente a proteção de
tela nas estações de trabalho.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá envidar esforços para a solução emergencial
da ferramenta de antivírus.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá verificar a possibilidade de tal mensagem
não aparecer quando da utilização da certificação própria e, na
impossibilidade desta ação, com base na Lei 8.666/93, contratar
empresa para prestação deste tipo de serviço de certificação.

EM ANDAMENTO

O DESIN deverá elaborar e formalizar um Plano de Contingência,
com procedimentos detalhados, que permitam o restabelecimento da
rede operacional administrativa em tempo hábil, sem evitar danos ou
paralisações nas atividades da CMB, em caso de sinistro.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVPR deverá:
a) revisar semestralmente, conforme estabelecido na Norma, a
integridade do back up, bem como verificar suas condições de leitura;
b) emitir Ordem de Serviço Interna – OSI indicando responsáveis
pelo cofre, a fim de formalizar as responsabilidades do empregado
designado;

EM ANDAMENTO

13

ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

c) analisar e ponderar junto à Diretoria, a possibilidade de manter os
arquivos de back up em localidade segura, distinta do Parque
Industrial da CMB, ou pelo menos do módulo administrativo central.

028

029

DEGER

DESUP

O DESIN/DVPR deverá rever a autorização ao pessoal, para acesso à
área de Help Desk.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVAT deverá organizar as informações existentes a
respeito dos sistemas, elaborando os seus respectivos manuais.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVAT deverá:
a) validar a documentação de novos aplicativos, certificando-se da
existência de manuais e efetuando os devidos testes antes de
disponibilizá-los na intranet; e
b) analisar, conjuntamente com o DEGEP, o objetivo da ferramenta, e
dar ampla divulgação aos usuários quanto ao seu uso.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVAT deve:
a) incentivar e facilitar o uso do webmail corporativo incluindo os
endereços eletrônicos na “Busca de Empregados”;
b) atualizar os ramais telefônicos de empregados, divisões e
departamentos, bem como nº de fax.

EM ANDAMENTO

O DESIN/DVAT deve revisar, atualizar e complementar, as Normas
em vigor, submetendo-as as devidas aprovações.

EM ANDAMENTO

O DESIN / gestor do contrato deverá estar sempre atualizando o
Processo de Acompanhamento para que toda a documentação e
informação atinentes ao contrato estejam de fácil acesso para futuras
consultas.

ATENDIDA

O DESIN / gestores dos contratos deverão anexar ao processo de
acompanhamento a cópia da publicação dos resumos.

ATENDIDA

O DESIN / gestores dos contratos deverão interagir com a empresa
contratada solicitando que as respectivas garantias sejam
depositadas.

EM ANDAMENTO

O DESIN / gestores dos contratos deverão providenciar abertura dos
Processos de Acompanhamento para os contratos apresentados em
nossa análise, mantendo acostados ao processo todos os registros ou
documentação válida, bem como cópia das NF´s provenientes do
serviço contratado.

ATENDIDA

O DESIN / gestor do contrato deverá solicitar à empresa contratada, a
documentação especificada nas cláusulas contratuais, anexando-a ao
Processo de Acompanhamento.
O DEGER/DVGG deverá proceder à análise dos produtos destes
locais, avaliando e propondo solução caso a caso, com vistas à
racionalização do estoque .

EM ANDAMENTO

ATENDIDA

O DEGER/DVGG deverá, com urgência, atender às recomendações
sugeridas no citado processo.

ATENDIDA

O DESUP deverá adotar as providências cabíveis para acerto das
pendências apresentadas no Sistema ERP – Microsiga.

ATENDIDA

O DESUP deverá:
a) providenciar a baixa dos respectivos títulos; e
b) aprimorar os procedimentos para que as baixas dos títulos sejam
realizadas com a mesma data do respectivo pagamento.

ATENDIDA
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ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

030

031

GABIN

DEFIN

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DESUP deverá efetuar a conferência dos registros das NFs
interagindo com a Seção de Armazenagem - SEAR para as devidas
correções quando necessárias.

ATENDIDA

O DESUP deverá atentar para que os registros das datas de baixa, seja
equivalente a data real do pagamento, equivalendo-se também ao
período utilizado nas prestações de contas.

ATENDIDA

O DESUP deverá interagir com a SECT, para que promova as
ativações no Módulo de Patrimônio do Sistema ERP, bem como a
colocação do registro de identificação para controle dos respectivos
bens.

ATENDIDA

O GABIN deverá interagir com o DEFIN/DVCO/SECO, solicitando a
reanálise e reclassificação das contas relacionadas, a fim de
regularizar os referidos lançamentos.

EM ANDAMENTO

O Responsável pelo Fundo do Escritório Sede Brasília deverá:
a) atentar para a obrigatoriedade de recibo de quitação do pagamento
nos documentos (Nota Fiscal, Recibo ou Cupom Fiscal), fazendo com
que a Norma nº 4.230 NA-1-01.02, em seu item 511 seja cumprida.
Este procedimento pode ser realizado mediante o carimbo de
“PAGO” feito pelo estabelecimento; e
b) arquivar a documentação em perfeito estado, sem qualquer tipo de
danificação/rasuras, para que o processo transmita credibilidade e
transparência aos que necessitem consultá-lo.

EM ANDAMENTO

O responsável do FR-DEFIN deverá:
a) ao efetuar o pagamento da MNU, atentar quanto ao preenchimento
correto da tipologia, conforme estabelecido na referida Norma;
b) interagir com a Seção de Contabilidade – SECO, com o fito de
efetivar as reclassificações contábeis pertinentes à tipologia adequada.

EM ANDAMENTO

O responsável do FR-DEFIN deverá interagir com os responsáveis
das áreas requisitantes, atentando para os Níveis de Competência para
requisição de numerário.

EM ANDAMENTO

O responsável do Fundo Rotativo DEFIN deverá, ao efetuar o
pagamento da MNU, atentar se os valores estão dentro dos limites
estabelecidos para as despesas.

EM ANDAMENTO

O responsável do FR-DEFIN deverá:
a) anexar à MNU, cópia da documentação comprobatória da despesa,
com o fito de evidenciar o gasto, cumprindo o estabelecido na
referida Norma;
b) interagir com os responsáveis das áreas autorizadas, solicitando
que as próximas Notas Fiscais, anexadas às MNUs, contenham Atesto
do responsável pelo gasto, cumprindo o estabelecido na referida
Norma.

EM ANDAMENTO

O responsável do FR-DEFIN deverá:
a) interagir com os responsáveis das áreas autorizadas, com o fito de
justificar o pedido de reembolso, visto que no caso em tela, a despesa
é paga através de Nota de Empenho, devidamente autorizada pelo
Diretor da área ou Presidente da CMB;
b) atentar para que o reembolso de empregados seja efetuado
conforme o estabelecido no item 2.10 da OSG.PRESI/002/2009, de
30/06/09, a fim de evitar futuros pagamentos com as mesmas
características através de MNU.

EM ANDAMENTO

O responsável do FR-DEFIN deverá, ao efetuar o pagamento da
MNU, atentar se a mesma está devidamente firmada pelo responsável
da área autorizada, conforme estabelecido na Norma.

EM ANDAMENTO
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032

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O responsável do FR-DEFIN deverá, ao efetuar o pagamento das
próximas MNUs, atentar se a mesma está devidamente justificada
para requisição de reembolso, conforme estabelecido na Norma.

EM ANDAMENTO

O responsável do FR-DEFIN deverá orientar os responsáveis das
áreas autorizadas, uma vez que a Norma que regulamenta o Fundo
Rotativo DEFIN tem como objetivo o ressarcimento ou reembolso
para despesas de pronto pagamento em espécie, efetuados pelos
empregados da CMB.

EM ANDAMENTO

Disponibilizar a Declaração, todos os relatórios e documentação
suporte que comprovem as informações apresentadas em tempo hábil
para que possamos validar todos os dados; e

EM ANDAMENTO

Disponibilizar, junto à Declaração Retificadora, quando a mesma for
efetuada, os relatórios e documentação suporte que comprovem as
informações apresentadas para que possamos validar todos os dados.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCO deverá elaborar a Declaração Retificadora,
efetuando os acertos necessários a fim de regularizar os equívocos
acima mencionados.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCO deverá disponibilizar as memórias de cálculo para
que possamos analisar a apuração do Lucro Real e validar as Adições,
Exclusões e Compensações pertinentes, em tempo hábil para que a
Declaração Retificadora seja enviada de forma definitiva.

EM ANDAMENTO

O DEFIN/DVCO deverá disponibilizar as memórias de cálculo para
que possamos analisar a apuração da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido e validar as Adições, Exclusões e
Deduções pertinentes, em tempo hábil para que a Declaração seja
retificada de forma definitiva.

EM ANDAMENTO

DEFIN

O DEPLN deverá envidar esforços para efetuar o levantamento do VERIFICAÇÃO EM
processo inerente ao Departamento e elaborar Norma que estabeleça AUDITORIA FUTURA
seus procedimentos e rotinas, submetendo-as as devidas aprovações.
O DEPLN deverá providenciar a formalização da aprovação da VERIFICAÇÃO EM
Proposta do Plano Funcional, junto à Diretoria Colegiada e ao AUDITORIA FUTURA
Conselho de Administração – CONSAD.

033

DEPLN

O DEPLN deverá:
a) envidar esforços para que o planejamento orçamentário aprovado VERIFICAÇÃO EM
pela Presidência e Diretorias esteja alinhado com as reais AUDITORIA FUTURA
possibilidades de realização pela CMB; e
b) intensificar a interação com os Departamentos para a efetiva
execução dos Projetos inseridos no Orçamento.
O DEPLN deverá:
VERIFICAÇÃO EM
a) interagir com os Departamentos para que os mesmos formalizem, AUDITORIA FUTURA
com o “de acordo” de sua Diretoria imediata, a falta de êxito nas
realizações dos projetos de investimentos de 2009; e
b) interagir com os Departamentos, para que a execução e
acompanhamento do orçamento, no próximo exercício, estejam
alinhados com as reais possibilidades de realização da área
responsável.
O DEPLN deverá interagir com os Departamentos para que VERIFICAÇÃO EM
justifiquem as alterações das previsões orçamentárias do exercício, AUDITORIA FUTURA
seja por modificação no Projeto ou por postergação para o exercício
16

ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

seguinte, com o “de acordo” de suas respectivas Diretorias.
O DEPLN deverá interagir com os Departamentos para que VERIFICAÇÃO EM
justifiquem a não execução dos Projetos nos prazos estabelecidos em AUDITORIA FUTURA
seus planejamentos, com o “de acordo” de suas respectivas Diretorias.

034

035

O DESUP deverá interagir com a DIRAD e DESIN, de modo a
reeditar a citada Norma, atualizando a denominação dos referidos
Departamentos.

ATENDIDA

O DESUP deverá proceder à atualização da Relação de Fornecedores,
bem como às classes onde estão vinculados, visando manter a
concordância na descrição quanto à natureza dos produtos ou serviços
a serem adquiridos.

EM ANDAMENTO

O DESUP deverá enviar os processos para arquivamento na Seção de
Comunicação e Protocolo – SECC, tão logo tenha sido encerrado,
obedecendo ao estabelecido na referida Norma.

EM ANDAMENTO

O DESUP/DVCP/SECP deverá solicitar justificativa da área
solicitante nas compras de produtos similares aos já solicitados pela
mesma área.

ATENDIDA

O DESUP/DVCP/SECP deverá justificar a morosidade e a falta de
cobrança junto ao Fornecedor quanto ao prazo de entrega do produto,
contrariando o item 1.5.1, constante no verso do PDC.

EM ANDAMENTO

DESUP

DEMAT

O DESUP/DVCP/SECP deverá anexar ao processo o documento
comprovando o declínio da empresa Iza Manumar Elétrica Ltda à
licitação na modalidade Convite.

ATENDIDA

O DEMAT/DVMT deverá propor solução para esses itens sem
movimentação há mais de 180 dias, no Local 60, atentando para a
real necessidade de manter em estoque os itens indispensáveis à
produção.

ATENDIDA

O DEMAT/DVMT deverá propor solução para este item sem
movimentação há mais de 180 dias, no Local 61, atentando para a real
necessidade de manter em estoque o item indispensável à produção.

ATENDIDA

O DEMAT/DVMT deverá propor solução para estes itens sem
movimentação há mais de 180 dias, no Local 62, atentando para a real
necessidade de manter em estoque os itens indispensáveis à produção.

ATENDIDA

O DEMAT/DVMT deverá:
a) propor solução para estes itens sem movimentação há mais de 180
dias, no Local 63, atentando para a real necessidade de manter em
estoque os itens indispensáveis à produção; e

EM ANDAMENTO

b)interagir com o DESIN com o fito de estudar o caso/atualizar a
Listagem da Posição de Estoque por Local, do ERP, com os dados
corretos, no que diz respeito à data da última movimentação e número
de dias sem movimentação, a fim de propiciar o efetivo controle.

036

DEGER

O DEGER deverá:
a) propor solução para estes itens sem movimentação há mais de 180
dias, atentando para a real necessidade de manter em estoque os itens
indispensáveis à produção; e
b) interagir com o DESIN com o fito de estudar o caso/atualizar a
Listagem da Posição de Estoque por Local, do ERP, com os dados
corretos, no que diz respeito à data da última movimentação e número
de dias sem movimentação, a fim de manter o efetivo controle.

ATENDIDA

EM ANDAMENTO
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RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DEGER deverá interagir com o DECOM/DVCG para esclarecer e
justificar o motivo das diferenças apresentadas entre a posição da
Listagem da posição de Estoque por Local, do Sistema ERP, e a
quantidade localizada fisicamente no Cofre de Produtos Devolvidos
do DEGER, em relação aos códigos listados.

ATENDIDA

O DEGER deverá interagir com o DECOM/DVCG para:
a) propor solução para estes itens sem movimentação há mais de 180
dias e após este procedimento atualizar a Listagem da posição de
Estoque por Local; e
b) interagir com o DESIN com o fito de atualizar a Listagem da
Posição de Estoque por Local, do ERP, com os dados corretos, no que
diz respeito à data da última movimentação e número de dias sem
movimentação, a fim de propiciar o efetivo controle.

037

DEMOM

DEJUR

EM ANDAMENTO

O DEGER deverá dispor de um Local próprio para o armazenamento
de todos os itens registrados no Local 17, no Sistema ERP da
MICROSIGA; visando aumentar a eficiência do controle e guarda dos
itens estocados.

ATENDIDA

O DEMOM deverá analisar junto a DIPRO a viabilidade da criação
de um Local único de armazenamento das moedas, com o objetivo de
facilitar o controle do estoque;

ATENDIDA

A DIPRO deverá buscar negociações com o Banco Central para a
retirada das moedas custodiadas, com o fito de diminuir as
quantidades estocadas, além de criar condições para que a cláusula
contratual citada seja atendida.

ATENDIDA

O
DEMOM/DVMD/SEVM
deverá
interagir
com
o
DECOM/DVGC/SEMO a fim de propor solução para os itens sem
movimentação há mais de 180 dias, visto que não há mais o
fornecimento deste produto ao Departamento de Polícia Federal –
D.P.F.

ATENDIDA

O DEMOM/DVMD/SEVM deverá:
a) efetuar a contagem cíclica dos produtos no Local A3, obedecendo
a periodicidade estabelecida na Norma competente, com o fito de
manter o controle dos itens estocados;
b) atentar ao procedimento da contagem cíclica na ocasião da
descaracterização dos itens estocados no Local 68, conforme
estabelece o subitem 463, da Norma reguladora; e
c)elaborar a OSI, determinando o prazo máximo de permanência dos
itens estocados no Local 72, obedecendo o estabelecido na citada
Norma aplicável.

038

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

EM ANDAMENTO

O DEJUR/GESTOR deverá anexar nos autos do processo cópia da
publicação da Carta de Prorrogação, comprovando desta forma a sua
eficácia.

EM ANDAMENTO

O DEJUR/GESTOR deverá atentar para o cumprimento da Cláusula
Terceira do referido contrato, consoante às obrigações da Contratada
de reapresentar à CMB, sempre que vencido, o documento fiscal com
o prazo de validade devidamente atualizado.

ATENDIDA

O DEJUR/GESTOR deverá interagir junto à empresa prestadora de
serviço, para regularizar a garantia exigida e dar fiel cumprimento à
Cláusula Contratual.

ATENDIDA

O DEJUR/GESTOR deverá zelar pelo cumprimento tempestivo das
obrigações necessárias para prorrogação do Contrato, assegurando a
continuidade da prestação do serviço.

ATENDIDA
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039

040

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DEJUR/GESTOR deverá atentar para o cumprimento da Cláusula
Quarta do referido contrato, consoante às obrigações da Contratada de
reapresentar à CMB, sempre que vencidos, os documentos fiscais
com os prazos de validade devidamente atualizados.

EM ANDAMENTO

O DEJUR/GESTOR deverá:
a) atentar para o cumprimento da Cláusula Terceira do referido
contrato, consoante às obrigações da Contratada de reapresentar à
CMB, sempre que vencido, o documento fiscal com o prazo de
validade devidamente atualizado; e
b) comunicar ao DESUP/SEEF - Seção de Elaboração de Editais e
Contratos e Cadastro de Fornecedores quando da existência de
documentos fiscais com novos prazos de validade, a fim de manter
sempre atualizados os controles daquele setor.

EM ANDAMENTO

O DEJUR/GESTOR deverá acostar nos processo de
acompanhamento, relatório para fins de comprovação do efetivo
controle.

EM ANDAMENTO

O DEJUR deverá comunicar ao DESUP/SEEF - Seção de Elaboração
de Editais e Contratos e Cadastro de Fornecedores o encerramento
dos contratos de sua gestão, a fim de manter sempre atualizados os
controles daquele setor.

EM ANDAMENTO

A COMPEL deverá interagir com o DESIN, com o fito de regularizar
a divergência apontada, uma vez que o Sistema de Licitação é
utilizado para consultas, devendo constituir uma base de dados
confiável.

ATENDIDA

A COMPEL deverá atender o que determina a legislação vigente,
juntando a referida publicação aos autos dos referidos processos.

ATENDIDA

A COMPEL deverá interagir com Seção de Compras, e enviar os
processos para arquivamento na Seção de Comunicação e Protocolo,
tão logo tenha sido encerrado, obedecendo ao estabelecido na Norma.

ATENDIDA

A COMPEL deverá atender o que determina a legislação vigente,
juntando a referida publicação aos autos dos processos.

ATENDIDA

O DESUP deverá:
a) dar ciência à área solicitante e registrar nos autos do processo,
quando uma solicitação para aquisição, depois dos trâmites
administrativos, não puder ser atendida no prazo estabelecido pela
referida área;
b) interagir com o DEPGQ com o fito de esclarecer o defeito de
fabricação existente no Lote de Passaportes entregues ao Ministério
das Relações Exteriores;
c) justificar como calculou a quantidade do produto a ser adquirida,
visto que nos autos do processo não encontramos a quantidade de
Passaportes devolvidos, constando apenas uma estimativa de
quantidade; e
d) justificar quanto à falta de planejamento, no aspecto de solicitar
uma aquisição de material baseada apenas em estimativas.

EM ANDAMENTO

COMPEL

DESUP

O DESUP deverá justificar:
a) a diferença de valor entre o orçamento apresentado pela EBC –
Empresa Brasil de Comunicação e o valor da dotação orçamentária e
do PDC – Pedido de Compra nº379/09; e
b) quanto ao aspecto da morosidade do processo de aquisição por
emergência que originou o atraso da publicação.

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

19

ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES
O DESUP deverá:
a) dar ciência à área solicitante e registrar nos autos do processo,
quando uma solicitação para aquisição depois dos trâmites
administrativos, não puder ser atendida no prazo estabelecido ela
referida área;
b) atentar aos valores publicados nos Extratos de Dispensa de
Licitação, a fim de que reflitam sempre a realidade, além de, se julgar
necessário, atentando à sua viabilidade, republicar o Extrato de
Dispensa de Licitação com o seu valor correto; e
c) justificar quanto à falta de planejamento, no aspecto de solicitar
uma aquisição de material baseado apenas em estimativas.

041

DEPGQ

IMPLEMENTAÇÃO
EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

O DESUP deverá:
a) justificar o motivo pelo qual não foi incluído o pedido de amostras
para análises dos produtos nas cotações de preços realizadas para a
contratação com base no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93; e
b) acostar ao processo cópia da publicação do Extrato de Dispensa de
Licitação.

EM ANDAMENTO

O DESUP deverá dar ciência à área solicitante e registrar nos autos
do processo, quando uma solicitação para aquisição, depois dos
trâmites administrativos, não puder ser atendido pelo prazo
estabelecido pela referida área.

EM ANDAMENTO

O DESUP deverá:
a) dar ciência à área solicitante nos autos do processo, quando uma
solicitação para aquisição, depois dos trâmites administrativos, não
puder ser atendida no prazo estabelecido pela referida área;
b) acostar aos autos do processo cópia da publicação do Extrato de
Dispensa de Licitação; e
c) O DEGER deverá esclarecer a falta de planejamento que justifique
a aquisição por emergência, tendo uma licitação em andamento.

EM ANDAMENTO

O DESUP deverá:
a) dar ciência à área solicitante e registrar nos autos do processo,
quando uma solicitação para aquisição, depois dos trâmites
administrativos, não puder ser atendida pelo prazo estabelecido pela
referida área;
b) acostar aos autos do processo cópia da publicação do Extrato de
Dispensa de Licitação; e
c) esclarecer a falta de planejamento que justifique a aquisição por
emergência, tendo uma licitação em andamento.

EM ANDAMENTO

O DESUP deverá justificar o motivo pelo qual o Coordenador da
SECP e não o Chefe do DESUP autorizou a aquisição por Dispensa
de Licitação.

EM ANDAMENTO

O DESUP deverá justificar o motivo pelo qual foi autorizado abertura
de dois processos de aquisição por Dispensa de Licitação com o
mesmo objeto no mesmo mês/ano.

EM ANDAMENTO

O DESUP deverá publicar os Extratos de Dispensa de Licitação,
referentes aos processos mencionados anteriormente, em Diário
Oficial da União, de forma individualizada, para cada um dos
processos, sendo que o valor destacado em cada um deve ser o
correspondente ao valor gasto para a aquisição do insumo
relacionado a estes.

EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá:
a) formalizar o critério utilizado para definição dos clientes
selecionados para pesquisa de 2009;
b) envidar esforços para cumprir a programação de 2009;
c) revisar a ITR 22.000/0002, a fim de ajustar o critério de aprovação

EM ANDAMENTO
ATENDIDA
EM ANDAMENTO
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ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES
do Plano de Relações, uma vez que está extinto o Comitê Diretivo de
Qualidade;
d) que seja avaliado o custo-benefício da pesquisa realizada “in loco”;
e
e) divulgar resultados parciais do indicador, mesmo tendo
estabelecido periodicidade anual de acompanhamento.
O DEPGQ deverá interagir junto ao DEFIN para que informe
periodicamente o resultado parcial, atentando para a periodicidade
definida nos Objetivos Estratégicos e permitindo a transparência dos
resultados.

042

DEFIN

IMPLEMENTAÇÃO

EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá verificar juntamente com o DECOM e efetuar os
devidos acertos, reformular os procedimentos de acompanhamento
dos indicadores para obter os valores que compõe a base de cálculo, a
fim de obter mais qualidade nas informações divulgadas.

EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá reavaliar os procedimentos de recebimento dos
índices ora divulgados, solicitando aos Departamentos que não
somente informem os índices fechados, como também apresentem
suas bases de cálculos de forma transparente.

EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá manter atualizados os indicadores na periodicidade
estabelecida nos Objetivos Estratégicos da Qualidade.

ATENDIDA

O DEPGQ deverá analisar, junto à área responsável, o motivo de
apuração de perda somente sobre a quantidade de produtos entregues
ao cliente e, se cabível, ajustar a forma de medição do indicador.

EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá sinalizar ao DEGEP/SECD os pontos apresentados
por esta auditoria, o que promoverá desta forma a melhoria da
qualidade dos serviços internos desta Seção.

EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá interagir com o DEFIN para que se mantenham
alinhadas as informações dos departamentos em consonância aos
Objetivos Estratégicos da Qualidade e ajustar, se necessário, os
percentuais da meta anual de acordo com as devidas aprovações.

EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá interagir com o DEFIN para que mantenham suas
informações alinhadas com às divulgadas nos Objetivos Estratégicos
da Qualidade, além de ajustar, se necessário, os percentuais das metas
anuais conforme as devidas aprovações.

EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá interagir com cada uma das áreas responsáveis para
que seja providenciado o cálculo da meta para 2010, bem como a
divulgação dos critérios estabelecidos para a forma de medição e a
periodicidade de acompanhamento destes indicadores em relação às
metas estabelecidas.

EM ANDAMENTO

O DEPGQ deverá providenciar a divulgação de todos os
PRO’s na intranet.

EM ANDAMENTO

A DVAF deverá enviar a DVCO/SECO as informações em tempo
hábil para o fechamento mensal, a fim de evitar distorções
relevantes na conciliação bancária.

EM ANDAMENTO

A DVCO/SECO deverá interagir junto às áreas gestoras, no sentido
de promover uma análise, e se for o caso, propor a baixa contábil
dos pequenos saldos de duplicatas, por glosas dos clientes. Esta
proposição retrata ratificação recomendada anteriormente nos
Processos referidos.

EM ANDAMENTO

A DVCO/SECO deverá proceder à conciliação da divergência
apontada, com a finalidade de efetuar o ajuste necessário.

EM ANDAMENTO
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ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

043

DETEC

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DVCO/SECO deverá atentar para que a apropriação das Notas
Fiscais seja dentro do mês, obedecendo ao Princípio Contábil da
Competência, determinando que as receitas e as despesas devam ser
reconhecidas na apuração do resultado do período em que
efetivamente ocorreram, independentes do seu recebimento ou
pagamento.

EM ANDAMENTO

O DVCO/SECO deverá atentar para que a apropriação das Notas
Fiscais seja dentro do mês, obedecendo ao Princípio Contábil da
Competência, determinando que as receitas e as despesas devam ser
reconhecidas na apuração do resultado do período em que
efetivamente ocorreram, independentes do seu recebimento ou
pagamento.

EM ANDAMENTO

A DVCO/SECO deverá proceder à conciliação da divergência
apontada, com a finalidade de efetuar o ajuste necessário.

EM ANDAMENTO

O DVCO/SECO deverá proceder à conciliação da divergência
apontada, com a finalidade de efetuar o ajuste necessário, bem como
atentar para que a apropriação das Notas Fiscais seja efetuada dentro
do mês.

EM ANDAMENTO

A DVCO/SECT deverá atentar para o atendimento tempestivo
quanto a responder o referido relatório em pendência.

EM ANDAMENTO

O DETEC/GESTOR deverá interagir junto à empresa prestadora de
serviços, a fim de regularizar a garantia exigida e dar fiel
cumprimento à referida cláusula contratual.

ATENDIDA

O DETEC/GESTOR deverá anexar aos autos a documentação
exigida, visando facilitar a instrução dos processos, bem como
cumprir o que determina a cláusula supracitada.

ATENDIDA

A DITEC junto a DICOM, deverão esclarecer o motivo pelo qual o
contrato que foi assinado em 01/09/09, não contemplou as alterações
negociadas com a contratada.

EM ANDAMENTO

O DEGEP/DVGP/SERM deverá solicitar o preenchimento do
Formulário Anexo II, por este empregado, na data do seu retorno à
empresa, a fim de dar cumprimento aos ditames legais.

ATENDIDA

O DEGEP/DVGP/SERM deverá, sempre que esgotado o prazo para a VERIFICAÇÃO EM
entrega anual das Declarações, notificar os retardatários sobre a AUDITORIA FUTURA
necessidade de preenchimento do Formulário Anexo II, e se não
atendida a notificação no prazo de 5 dias, comunicar ao Presidente da
CMB, cumprindo assim o determinado no item 41 da mencionada
OSG.
044

DEGEP

O DEGEP/DVGP/SERM deverá alertar os empregados para o correto
preenchimento do Formulário Resumo-Anexo II quando da emissão
anual da Circular do DEGEP, que versa sobre a Apresentação de
Declaração de Bens e Rendas para os empregados que exercem
Função de Confiança e demais cargos comissionados.

ATENDIDA

O DEGEP/DVGP/SERM deverá atentar para o cumprimento
tempestivo do que determina o inciso IV do item 328 da referida
OSG/PRESI.

ATENDIDA

O DEGEP/DVGP/SERM deverá dar cumprimento ao estabelecido no
item 324 da OSG/PRESI/008/07 mantendo atualizado o referido
controle.

ATENDIDA
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ÁREA
RELATÓRIO
Nº
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

O DEGEP/DVGP/SERM deverá providenciar o mais breve possível o VERIFICAÇÃO EM
cumprimento da recomendação exarada no Relatório AUDIT n0 AUDITORIA FUTURA
048/08, a fim de transformar a referida OSG/PRESI em Norma
Administrativa.
O DEGEP/DVGP/SERM deverá incluir no rodapé do respectivo
formulário campo específico para área e número de ramal de lotação,
a fim tornar viável a interação com o declarante, quando necessário.

ATENDIDA
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ANEXO V
Demonstrações Contábeis Previstas
na Lei nº 6404/76

ANEXO VI
Composição Acionária do Capital Social

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL EM 31/12/2009
UJ COMO INVESTIDA

Não
Governamental

Governamental

Denominação completa:
Casa da Moeda do Brasil – CNPJ: 34.164.319/005-06
Ações Ordinárias - %
ACIONISTAS
31/12/2007
Tesouro Nacional
100%
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão
Ações em Tesouraria
Free-Float
Capital Estrangeiro
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
Total
100%
Ações Preferenciais - %

Não
Governamental

Governamental

ACIONISTAS
Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
Ações em Tesouraria
Free-Float
Capital Estrangeiro
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
Total

31/12/2008
100%
-

31/12/2009
100%
-

-

-

100%

100%

31/12/2007
-

31/12/2008
-

31/12/2009

-

-

-

-

-

-

-

ANEXO VII
Parecer de Auditoria Independente

ANEXO VIII
Demonstrativo de Remuneração Paga aos Membros
dos Conselhos de Administração e Fiscal

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS - ANO BASE 2009
WILSON DE CASTRO JUNIOR - 910017 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2009
CODIGOS

JAN

(088) PRO-LABORE

1.878,08

FEV
1.878,08

MAR
1.878,08

ABR
1.878,08

MAI
1.878,08

JUN
1.878,08

JUL

AGO

SET

1.878,08

1.878,08

1.878,08

(087) DIF PROLABORE

OUT

NOV

2.321,14 2.321,14 2.321,14
2.658,36

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

TOTAL
23.866,14
2.658,36

(558) 13 SALARIO
(298) TOTAL BRUTO

DEZ

2.321,14

2.321,14

4.979,50 2.321,14 4.642,28

28.845,64

CIRO SALLES SOBREIRA PIRAJA - 910018 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2009
CODIGOS
(088) PRO-LABORE

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

1.878,08 1.878,08

1.878,08

1.878,08

7.512,32

1.878,08 1.878,08

1.878,08

1.878,08

7.512,32

(087) DIF PROLABORE
(558) 13 SALARIO
(298) TOTAL BRUTO

ANTHERO DE MORAES MEIRELLES - 910020 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2009
CODIGOS
(088) PRO-LABORE

JAN
1.878,08

FEV
1.878,08

MAR

ABR

1.878,08 1.878,08

MAI
1.878,08

JUN
1.878,08

JUL
1.878,08

AGO
1.878,08

SET
1.878,08

(087) DIF PROLABORE

OUT
2.321,14

DEZ

2.321,14 2.321,14

2.658,36

(558) 13 SALARIO
(298) TOTAL BRUTO

NOV

1.878,08

1.878,08

1.878,08 1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

4.979,50

TOTAL
23.866,14
2.658,36

2.321,14

2.321,14

2.321,14 4.642,28

28.845,64

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS - ANO BASE 2009
LUIZ FELIPE DENUCCI MARTINS - 910023 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2009
CODIGOS

JAN
1.878,08

FEV
1.878,08

MAR
1.878,08

ABR
1.878,08

MAI

JUN

1.878,08 1.878,08

(088) PRO-LABORE

JUL

AGO

SET

1.878,08 1.878,08 1.878,0
8

(087) DIF PRO-LABORE

OUT
2.321,14

NOV
2.321,14

DEZ
2.321,14

2.658,36
2.321,14
1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08 1.878,08

1.878,08 1.878,08 1.878,0
8

4.979,50

23.866,14
2.658,36

(558) 13 SALARIO
(298) TOTAL BRUTO

TOTAL

2.321,14

2.321,14

4.642,28
28.845,64

VICTOR BRANCO DE HOLANDA - 910025 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2009
CODIGOS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

1.878,08 1.878,08
(088) PRO-LABORE

JUL

AGO

SET

1.878,08 1.878,08 1.878,0
8

(087) DIF PRO-LABORE

OUT
2.321,14

NOV
2.321,14

2.321,14

2.215,30
1.878,08 1.878,08

1.878,08 1.878,08 1.878,0
8

TOTAL
16.353,82
2.215,30

(558) 13 SALARIO
(298) TOTAL BRUTO

DEZ

4.536,44

1.740,87

1.740,87

1.740,87

20.309,99

2.321,14

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS - ANO BASE 2009
SUELY DIB DE SOUSA E SILVA - 910024 - CONS FISCAL - ANO BASE 2009
CODIGOS
(088) PRO-LABORE

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

1.878,08

1.878,08

3.756,16

1.878,08

1.878,08

3.756,16

(087) DIF PRO-LABORE
(558) 13 SALARIO
(298) TOTAL BRUTO

SONIA DE ALMENDRA F. P. NUNES - 910015 - CONS FISCAL - ANO BASE 2009
CODIGOS

JAN
1.878,08

FEV

MAR

ABR

1.878,08

1.878,08

1.878,08

MAI
1.878,08

JUN
1.878,08

JUL

AGO

SET

1.878,08

1.878,08

1.878,08

OUT

DEZ

TOTAL

2.321,14

2.321,14 2.321,14 23.866,1
4

2.658,36

2.658,36

(088) PRO-LABORE
(087) DIF PRO-LABORE

NOV

(558) 13 SALARIO

2.321,14 2.321,14
1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08

4.979,50

2.321,14 4.642,28 28.845,6
4

OUT

NOV

(298) TOTAL BRUTO
DANIEL AUGUSTO BORGES DA COSTA - 910021 - CONS FISCAL - ANO BASE 2009
CODIGOS
(088) PRO-LABORE

JAN

FEV

1.878,08

1.878,08

MAR
1.878,08

ABR

MAI

JUN

1.878,08 1.878,08 1.878,08

JUL
1.878,08

AGO

SET

1.878,08 1.878,08

(087) DIF PRO-LABORE

2.321,14 2.321,14 23.866,14

2.658,36

2.658,36
2.321,14

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08 1.878,08 1.878,08

1.878,08

1.878,08 1.878,08

TOTAL

2.321,14

(558) 13 SALARIO
(298) TOTAL BRUTO

DEZ

4.979,50

2.321,14

2.321,14 4.642,28 28.845,64

NADYA VITÓRIA M. EVANGELISTA - 910022 - CONS FISCAL - ANO BASE 2009
CODIGOS
(088) PRO-LABORE

JAN

FEV

1.878,08

1.878,08

MAR
1.878,08

ABR

MAI

JUN

1.878,08 1.878,08 1.878,08

JUL
1.878,08

AGO

SET

1.878,08 1.878,08

(087) DIF PRO-LABORE

OUT

DEZ

2.321,14 2.321,14 23.866,14

2.658,36

2.658,36
2.321,14

1.878,08

1.878,08

1.878,08

1.878,08 1.878,08 1.878,08

1.878,08

1.878,08 1.878,08

TOTAL

2.321,14

(558) 13 SALARIO
(298) TOTAL BRUTO

NOV

4.979,50

2.321,14

2.321,14 4.642,28 28.845,64

ANEXO IX
Declaração Sobre as Atas de Reuniões dos Conselhos
de Administração e Fiscal

