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Introdução
A adoção de governança transparente levou, nos últimos três anos, à publicação do balanço da Casa
da Moeda do Brasil – CMB na imprensa, com vistas a permitir à sociedade acompanhar o seu
acelerado processo de modernização empresarial.
Esta prática de transparência foi generalizada e levou a que segmentos da gestão tivessem suas
atribuições ampliadas. O Conselho de Administração fortaleceu sua atuação opinativa sobre a
política e estratégia a serem seguidas. O Conselho Fiscal passou a interagir diretamente com
unidades da empresa, além do que já ocorria com sua Diretoria, sem superposição.
As relações com o acionista, representado pelo Ministério da Fazenda, foram marcadas por reuniões
de prestação de contas de gestão da empresa tanto ao Ministro como ao Secretário-Executivo. O
mesmo ocorreu com o quadro funcional da CMB.
Elemento importante neste processo foi a modernização de estrutura, do quantitativo e de
qualificação de pessoal e da interligação das ações da Auditoria Interna com os Conselhos, com a
Diretoria, e com os Departamentos da Empresa, já como órgão orientador preventivo dos mesmos.
É com grande satisfação e reconhecimento que o Presidente e demais membros da Diretoria da Casa
da Moeda do Brasil agradecem aos dirigentes do Ministério da Fazenda, aos membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal, aos clientes, fornecedores e empregados pela credibilidade,
compromissos assumidos, com profissionalismo e responsabilidade, para realizar a missão de
efetivamente contribuir para a prosperidade e o desenvolvimento do país.
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 107/2010 não
se aplicam à realidade da CMB:
Item

Descrição

3

Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

4

Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.

7

Declaração da área responsável atestando e que as informações referentes a contratos e
convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas,
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no
Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV,
conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.

11

Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado
como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros.

13

Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, observando-se as
disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e 6.370/2008.

14

Informações sobre renúncia tributária.
Tabela 1: Itens que não se aplicam
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1- Identificação

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Casa da Moeda do Brasil
Denominação abreviada: CMB
Código SIORG: 000092

Código LOA: 25211

Código SIAFI: 17801

Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Empresa Pública
Principal Atividade: Impressão de Material de Segurança
Telefones/Fax de contato:

(021) 2414-2308

Código CNAE: 1812-1/00
(021) 2414-2318

(061) 3226-1809

E-mail: presi@cmb.gov.br
Página na Internet: www.casadamoeda.gov.br
Endereço Postal: Rua René Bittencourt, nº 371 – Distrito Industrial - Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ
CEP: 23565-200
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Lei nº5.895 de 19 de junho de 1973
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Decreto nº 6.803 de 19 de março de 2009: Regimento Interno e Estatuto da Casa da Moeda do Brasil
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Publicação do Relatório de Administração da CMB nos jornais O GLOBO e VALOR em 04/02/2011.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI

Nome

--------------

-------------------------

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI

Nome

---------------

-------------------------

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora

-------------------------

Código SIAFI da Gestão

------------------------Tabela 2: Informações de identificação da unidade jurisdicionada
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2- Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade
2.A- Responsabilidade institucional da unidade:
2.A.I - Competência Institucional;
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.
É um dos maiores complexos industriais da América Latina e um dos maiores do mundo para
produção neste segmento.
Tem por objetivo, dispor à sociedade através da gestão do Estado, e em caráter de exclusividade,
garantir o atendimento pleno no abastecimento do meio circulante nacional das necessidades dos
órgãos governamentais na fabricação do papel-moeda (cédulas) 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, bem como desenvolver soluções de segurança que contemplem
características específicas não encontradas em produtos gráficos comuns, e que por esta razão só
são produzidos por processos mais sofisticados onde poucas empresas estão capacitadas,
elaborando instrumentos que auxiliem no combate à fraude e à sonegação fiscal, permitindo o
controle da arrecadação tarifária, através de selos em geral, dotados dos mais sofisticados itens de
segurança.
Visando à plena utilização dos recursos do seu parque industrial, a CMB desenvolve outros
produtos e serviços compatíveis com suas atividades vinculadas à produção de papéis de segurança,
tais como: passaportes, cartões indutivos para telefonia, bilhetes magnetizados para transporte
(metrô e ônibus), carteiras de trabalho, selos cartoriais, selos de garantia de autenticidade e, mais
recentemente, as novas certidões de nascimento, casamento e óbito.
Atualmente, a Casa da Moeda vem marcando presença no mercado de personalização de
documentos com chip de segurança, como é o caso do novo passaporte brasileiro e do novo
Registro de Identidade Civil – RIC.
Cabe, ainda, destacar que a CMB está homologada como Autoridade Certificadora de primeiro
nível na cadeia da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).
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2.A.II- Objetivos Estratégicos
Os objetivos estratégicos, por sua vez, correspondem aos patamares que a instituição busca para
atingir a sua Missão, Visão e Valores estabelecidos no Plano Estratégico da organização.
Em busca da efetivação do mencionado plano, a Casa da Moeda do Brasil gerenciou e executou
projetos e ações, com o intuito de obter o alcance dos nove (9) objetivos estratégicos que foram
definidos sob as perspectivas do “Balances Scorecard”, conforme plano estratégico demonstrado a
seguir:

Perspectivas

Financeira

Objetivos

1º- Aumentar a capacidade de investimento, sustentada
pelo aumento da rentabilidade e da lucratividade.

Estratégias
- Aprimoramento da ADM de
custos e precificação;
- Adequação da margem de
contribuição
dos
produtos
/serviços.
- Intensificação da participação
em licitações;

2º- Ampliar a participação da CMB nos mercados interno e
externo.

Cliente /Sociedade

3º- Aprimorar o atendimento dos clientes de produtos
exclusivos.

Casa da Moeda do Brasil

- 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.
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Perspectivas

Objetivos

Estratégias
- Reorganização de processos
críticos.

4º- Modernizar os processos produtivos e gerenciais.

5º- Buscar participações societárias estratégicas com vistas
à verticalização da produção.

- Aquisição de participação
acionária nos fornecedores
relevantes;
- Verticalização da produção.

Aquisição
maquinários;
Interna

6º- Desenvolver tecnologicamente o campo de atuação da
CMB, o parque industrial, as áreas de apoio e novos
produtos.

de

novos

- Realização de parcerias com
centros de P&D;
- Implantação do Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento
da CMB.

- Redução de sobreposições
entre atividades de controle;
7º- Alinhar a CMB às melhores práticas de governança,
avaliação de risco e conformidade – GRC.

- Avaliação e desenvolvimento
de
estratégias
de
acompanhamento do risco
operacional.
- Implantação do novo PCCS;
- Instituição do Plano de
Demissão Voluntária;

8º- Adequar as políticas de Recursos Humanos aos novos
Objetivos Estratégicos da CMB.

- Realização de Concurso
Público; Adoção da Gestão por
Competências e Desempenho;
- Saldamento do Plano Antigo
da CIFRÃO;

Aprendizado
e crescimento

- Implantação do novo Plano
de Previdência.
- Implantação do Plano de
Gestão Ambiental – PGA;
9º- Intensificar a atuação em ações de responsabilidade
sócio-ambiental e promoção da cultura.

- Expansão do Projeto Atitude
Cidadã;
- Criação do Museu e Centro
Cultural da Casa da Moeda do
Brasil.

Tabela 3: Plano Estratégico da CMB
Casa da Moeda do Brasil
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2.B- Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais:
2.B.I - Análise do andamento do plano estratégico da unidade;
Demonstramos a seguir, as realizações direcionadas aos 9 (nove) objetivos estratégicos da CMB:
1º- AUMENTAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO, SUSTENTADA PELO
AUMENTO DA RENTABILIDADE E DA LUCRATIVIDADE;
Os negócios da CMB passaram por uma importante modificação, garantindo maior sustentabilidade
empresarial, que pode ser percebida através dos dados do faturamento bruto. No período anterior a
2007, a quase totalidade da receita bruta era oriunda da venda de cédulas e moedas. As
transformações ocorridas entre 2008 e 2010, no portfólio de produtos, mitigaram essa dependência
e refletem hoje um novo equilíbrio nos negócios.
No encerramento do exercício de 2010 a Casa da Moeda do Brasil apresentou lucro líquido de R$
415,6 milhões, registrando um crescimento de 25,9% em relação ao mesmo período do ano anterior,
estabelecendo uma lucratividade de 19,8%. A Reserva para Investimentos atingiu o montante de R$
291 milhões. Este resultado foi influenciado pelo expressivo crescimento da receita líquida –
41,0%.
A rentabilidade do patrimônio líquido inicial atingiu 84,7%, um pouco menos que a obtida em
2009, visto que o patrimônio líquido cresceu 37,8%. Mesmo assim, permanece em um patamar
superior à taxa SELIC (média) de 9,8% no exercício.
Este resultado se deve a expansão das vendas brutas, que atingiram o montante de R$ 2,2 bilhões,
45,5% maior que o mesmo período do ano anterior. O destaque foi o segmento de serviços, cujo
faturamento passou de R$ 673,5 milhões, em 2009, para R$ 1,4 bilhão, em 2010.
O Custo dos Produtos e Serviços Vendidos - CPV alcançou R$ 1,4 bilhão, 44,3% maior que igual
período do ano anterior. Passou a representar 67,6% da receita líquida, contra 66,1% no exercício
anterior. A elevação do custo versus receita líquida foi influenciada pela mudança do mix de
vendas, onde as receitas com serviços – menor margem bruta – passaram a responder por 62,1% das
vendas. Eram 43,8% em 2009.
As despesas operacionais subiram 52,8%, mas não preocupam, visto que o aumento foi inferior a
1% na sua relação com a receita líquida.
Pelo terceiro ano consecutivo os dados mostram resultados excepcionais, dos pontos de vista,
econômico e financeiro.
2º- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA CMB NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO;
No campo operacional, o ano de 2010 foi marcado pela renovação tecnológica do seu parque fabril.
O melhor exemplo foi a inauguração das novas linhas de produção de cédulas, pelo Ministro de
Estado da Fazenda, com equipamentos de última geração, marco da consolidação da política
econômica de crescimento, estabilidade e inclusão social. Outras linhas de atuação foram
implantadas já no final do ano, como o passaporte com chip, as novas certidões de nascimento,
casamento e óbito e o esperado Registro de Identificação Civil (RIC).

Casa da Moeda do Brasil
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Os selos fiscais tiveram grande incremento, também, como o inovador introduzido no controle de
bebidas frias, além da continuidade e aperfeiçoamento dos demais, sem esquecer os postais.
Valem destaque dois novos empreendimentos, ainda no ano em questão: a volta ao mercado
internacional de cédulas, produzindo-as, inicialmente, para a Argentina, a negociação do selo de
rastreamento de medicamentos com tecnologia inovadora e amplo alcance no campo da saúde
pública, a ser implantado no início do ano seguinte.
O Departamento de Polícia Federal já emite o novo Passaporte Brasileiro com chip desenvolvido
pela Casa da Moeda do Brasil. O novo modelo traz um dispositivo eletrônico de gravação de dados
acoplado no interior da capa do documento, protegido por certificação digital, onde serão gravados
os dados pessoais e informações biométricas como impressão digital. Além do chip e dos itens de
segurança já adotados no modelo anterior, o passaporte traz mapas luminescentes do Brasil visíveis
apenas por exposição à radiação ultravioleta na contracapa das cadernetas e uma película
holográfica adesivada a quente que protege os dados variáveis.
Ainda no mesmo segmento, a Casa da Moeda será responsável por produzir 2 milhões de carteiras
do Registro de Identificação Civil – RIC, quantidade prevista para o Plano Piloto do projeto. O RIC
terá o formato de um cartão de crédito e contará com um chip que armazenará várias informações
do indivíduo como altura, impressão digital e cor dos olhos. Contará, ainda, com um número de dez
dígitos que valerá para todo território nacional, impedindo duplicidade na emissão do registro civil
e evitando casos de fraude.
A Casa da Moeda do Brasil assinou no dia 14 de dezembro de 2010 contrato com o Ministério da
Justiça – MJ, para a confecção, fornecimento e distribuição de impressos de segurança, para
emissão de certidões de nascimento, casamento, óbito e respectivas segundas vias, para todos os
cartórios do país. Os documentos serão, a partir de então, padronizados, ficando a cargo dos
cartórios apenas a inserção dos dados pertinentes. Neste novo modelo, haverá uma matrícula para
cada cidadão em que se informará o número da Declaração de Nascido Vivo (DNV), além do livro
e da folha de registro.
Um dos grandes desafios desse projeto é a informatização dos cartórios, já que as solicitações de
impressos serão feitas por funcionários habilitados a acessarem um sistema de dados desenvolvido
pela CMB utilizando, para tanto, a certificação digital. Estima-se que 15% dos 8.000 cartórios
existentes no Brasil não tenham ainda sequer um computador.
As novas certidões, disponíveis nos cartórios a partir de janeiro de 2011, conterão itens de
segurança como imagem latente, marca d’água e microletras, no intuito de inibir eventuais
falsificações.
Também em 2010, desta feita, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA foi concluída a negociação para implantação do 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 a monitorar a
autenticidade dos produtos. No projeto está prevista a implantação de instrumentos para aferição em
cerca de 55 mil farmácias no país.
Para o mercado externo, a Casa da Moeda com a recente modernização de seu parque industrial,
vem retomando as negociações no mercado internacional através das demandas de cédulas do
Banco Central da Argentina, das negociações com o Equador e Paraguai, e a doação do Governo
Federal ao Haiti. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela Diretoria de Comércio Internacional –
DICOI, que encerrou 2010 com a perspectiva de grandes negócios para 2011.
Casa da Moeda do Brasil
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O cenário positivo se deve em parte à recente encomenda do Banco Central da Argentina de mais
de 150 milhões de cédulas na taxa de 100 pesos, produção que vem sendo concluída em tempo
recorde pelo Departamento de Cédulas – DECED, que entregou os primeiros lotes cerca de 20 dias
após o recebimento do pedido. Ainda em dezembro de 2010, a Casa também fechou contrato, por
meio de licitação internacional, para fabricação de outra cédula estrangeira: 40 milhões de cédulas
para o Paraguai em taxas de 5 e 10 mil guaranis, com entrega prevista para o segundo semestre de
2011.
Para 2011, a Casa da Moeda entregará 100 milhões de cédulas de gourdes, moeda do Haiti, doados
pelo Governo Federal Brasileiro em decorrência das catástrofes que assolaram o país em janeiro de
2010. E não termina por aí, a Diretoria de Comercio Internacional está em negociação com o
Equador para fornecimento de moedas, alinhado com o Acordo de Cooperação assinado com o
Banco Central daquele país, e buscando participação efetiva em licitações de toda a América Latina.
3º- APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS CLIENTES DE PRODUTOS EXCLUSIVOS;
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 nos cenários nacionais e internacionais.
No dia 06/08/2010 uma nova linha de última geração para produção de cédulas, iniciou o
lançamento, pelo Banco Central do Brasil, da segunda família de cédulas do Real. Ainda em 2010,
foi concluída a montagem de 2º linha de última geração, que entrará em operação no primeiro
semestre de 2011. As duas novas linhas, somadas as duas já existentes, trabalhando em turnos
normais, permitem produzir cerca de quatro (4) bilhões de cédulas ao ano, produção suficiente para
atender a encomenda do Banco Central em 2011, da ordem de 2,3 bilhões de cédulas.
Na fábrica de moedas, vários equipamentos também entraram em operação, contribuindo para o
aumento na capacidade de eletrorrevestimento e cunhagem de moedas. Desse modo, a CMB
encontra-se plenamente capacitada para atender, em atividade regular, à totalidade da demanda
prevista pelo Banco Central do Brasil até 2018.
Ainda em 2010 o programa de inovação permitiu a implantação de novas tecnologias em parceria
com a Receita Federal do Brasil – RFB, para expansão do serviço de selo fiscal digital rastreável
como instrumento de controle fiscal da produção de cigarros e de bebidas frias. No final deste
exercício (2010), os sistemas estarão operando em praticamente todas as suas unidades.
4º- MODERNIZAR OS PROCESSOS PRODUTIVOS E GERENCIAIS;
A Casa da Moeda do Brasil em 2010 deu continuidade ao trabalho iniciado em 2009 pela
consultoria COPPETEC, contratada para proceder à descrição dos diversos processos produtivos e
administrativos da CMB, identificando os processos críticos e propondo melhorias no seu
desenvolvimento.
Neste mesmo ano procedeu-se à reestruturação do Departamento de Planejamento (DEPLN),
transformado no Departamento de Desenvolvimento Empresarial (DESEM), estruturado pela
Divisão de Planejamento Estratégico e a de Gerenciamento de Projetos e Processos.
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5º- BUSCAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS ESTRATÉGICAS COM VISTAS À
VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO;
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 em 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.
6º- DESENVOLVER TECNOLOGICAMENTE O CAMPO DE ATUAÇÃO DA CMB, O
PARQUE INDUSTRIAL, AS ÁREAS DE APOIO E NOVOS PRODUTOS;
O Programa de Modernização da CMB continuou sendo executado em 2010, visando à atualização
tecnológica do parque industrial, com equipamentos de última geração e a implantação de novos
processos industriais, criando produtos e serviços, bem como agregando valor aos existentes e
aumentando a produtividade.
Os últimos dois anos foram marcados por investimentos que ficam próximos a meio bilhão de reais,
com recursos próprios, que as peças ora divulgadas demonstram, tendo como consequência o
sucesso nos resultados econômicos e financeiros, para empresa e para o acionista controlador.
O referido Programa direcionou a aquisição de novos equipamentos necessários a assegurar a
qualidade dos insumos adquiridos e garantir a qualidade dos produtos vendidos. Do mesmo modo,
propiciou aquisição de equipamentos de última geração imprescindível à segurança e à arte na
produção de matrizes.
No exercício de 2010 foi implantado o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação –
COTIN, órgão que integra e articula as demandas e prioridades da empresa em Tecnologia da
Informação – TI, e concluído o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTI,
que norteará a política da CMB nos próximos quatro anos.
No plano da gestão corporativa, acompanhando o ambicioso programa de investimentos de
diversificação dos negócios, foram impulsionadas inúmeras ações para o aperfeiçoamento do
modelo de gestão empresarial, com destaque para a criação do Departamento de Inovação
Tecnológica como centro de pesquisa de novos produtos, insumos, tecnologia e agregação de valor
aos produtos e serviços do portfólio da CMB.
Acompanhando os movimentos de expansão com qualidade e sustentabilidade, destacamos especial
atenção aos segmentos voltados para tecnologia da informação, tanto a de atendimento das
necessidades corporativas, rede de infraestrutura e de suporte a sistemas e soluções administrativas,
quanto à de inovação e desenvolvimento de produtos e serviços.
Em 2010 muitas soluções de segurança criadas para o bem da sociedade brasileira foram
desenvolvidas pela Casa da Moeda, tais como o Passaporte com Chip, o Projeto Piloto da nova
identidade, o RIC - Registro de Identificação Civil, e o Sistema de Rastreamento de Remédios da
ANVISA. Além dos novos contratos, no final de 2010 entrou em circulação a nova Família do Real,
mais moderna e segura, resultado de um alto investimento em tecnologia.
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7º- ALINHAR A CMB ÀS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, AVALIAÇÃO DE
RISCO E CONFORMIDADE – GRC;
A CMB assumiu como meta estratégica a adoção das melhores práticas de Governança Corporativa
e Sustentabilidade Empresarial, através de seus órgãos estatutários, 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.
A estrutura disponibilizada em favor da governança é praticada pelo Conselho de Administração,
pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva, que tiveram, na prática, suas atividades ampliadas
e cuja composição mantêm-se a mesma dos anos anteriores.
O Conselho de Administração é integrado por quatro membros: o Presidente, indicado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, um indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
outro indicado pelo Banco Central e, completando a lista o Presidente da CMB.
As reuniões são mensais, deliberadas por maioria de votos.
O Conselho Fiscal compõe-se de três membros efetivos e igual número de respectivos suplentes,
designados pelo Ministro de Estado 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.
A Diretoria Executiva é composta por um Presidente e quatro Vice Presidentes, nomeados pelo
Presidente da República. As reuniões são semanais, onde é discutida a condução dos negócios da
empresa, com base nas orientações do Conselho de Administração.
Em um contexto de crescimento e mudanças foram adotadas medidas adicionais para fortalecer o
sistema de segurança corporativa, com a constituição do Comitê de Segurança da Informação e
Comunicação – COSIC, cuja implantação ocorrerá em 2011. A finalidade primordial deste comitê é
a de debater projetos e ações de modernização dos sistemas eletrônicos de segurança, a revisão e a
implantação da política de segurança empresarial de forma a alcançar certificação da CMB na ISO
27.000 e 27.001.
8º- ADEQUAR AS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS AOS NOVOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DA CMB;
A valorização dos empregados, o desenvolvimento das pessoas e a melhoria do clima
organizacional fazem parte da política de gestão estratégica de pessoas da Casa da Moeda do Brasil,
entendida como um dos pilares estratégicos para a sustentabilidade empresarial.
Sob esse aspecto, em 2010 deu-se continuidade à prática de remuneração variável por meio da
política de participação nos lucros e resultados da Empresa. Assim, em 2011, serão inicialmente
destinados aos trabalhadores, 24,7 milhões – 25% dos dividendos a serem distribuídos, referente ao
lucro apurado no exercício de 2010, sendo 20% superior ao distribuído em 2010 e 13 vezes superior
ao valor de 2007.
Paralelamente, em 2010, foi implantado um novo modelo de gestão de pessoas focado em
competências, sustentado por ações, políticas e ferramentas estratégicas voltadas para uma empresa
que já se situa entre as 200 maiores do país.
Casa da Moeda do Brasil
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Esse novo modelo implantado contemplou três planos distintos e integrados entre si: o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, o Plano de Funções Gerenciais e de Assessoramento - PGA e
o Plano de Funções Especializadas e Consultivas – PEC. Além de focar em competências, os Planos
buscaram a adequação da remuneração na CMB aos padrões do mercado de trabalho.
No final do exercício, a Diretoria Executiva aprovou o novo Sistema de Gestão de Desempenho e
Competências, integralmente alinhado à estrutura do novo PCCS, e o Programa de Capacitação e
Desenvolvimento de Gestão de Pessoas para o biênio 2011/2012, este último, concebido com o que
há de mais moderno para este segmento que é o modelo de Educação Corporativa.
Em 2010 o valor investido em capacitação e desenvolvimento profissional totalizou R$ 1,1 milhão,
gerando 6.000 participações de empregados em 91 mil horas/aula.
Foram implementadas, ainda, políticas e princípios estruturados para o devido controle das
condições de segurança e saúde do trabalhador, investindo em programas de treinamentos e em
ações preventivas quanto aos riscos de acidentes e de doenças ocupacionais concernentes às
atividades desenvolvidas.
O ano de 2010 foi um ano de implementação de ações de base para a prática de políticas que vão
além, entre elas o Projeto Trabalho e Vida, com a integração das iniciativas, que tem por foco a
qualidade de vida do moedeiro na CMB.
9º- INTENSIFICAR A ATUAÇÃO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL E PROMOÇÃO DA CULTURA;
● Ambiental;
A questão ambiental é preocupação permanente para a Casa da Moeda. A Empresa vem
desenvolvendo atividades na área ambiental que possibilitam uma ação coerente, continuamente
aprimorada, devidamente ajustada à legislação vigente. Essas ações objetivam assegurar o
cumprimento dos princípios da Política Ambiental da CMB, desdobrada nos Objetivos e Metas
constantes do Programa de Gestão Ambiental – PGA.
Em 2010, destacaram-se os seguintes projetos e atividades:
1-

Reuso da água de lavagem pós-galvanização, depois de tratada pelo processo de troca iônica;

2- Destilação a vácuo de efluente das máquinas de polimento;
3- Tratamento da sangria por eletrólise;
4- Aquisição de um Sistema de Recuperação de Solução de Limpeza das Máquinas de impressão
Calcográfica;
5- Reutilização do resíduo de borra de tinta;
6- Início da implantação do novo Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários com Reuso de Água;
7- Contratação de uma empresa especializada no processo de Gerenciamento Total de Resíduos.

Casa da Moeda do Brasil

Página 11

CMB

●Sócio-cultural;
Ciente das suas responsabilidades, houve por bem a Administração da CMB criar, em 2010, o
Departamento de Responsabilidade Sociocultural – DERSC, órgão de primeiro grau divisional, com
a atribuição de concentrar sob o mesmo abrigo a prática de ações integradas, orientadas numa
mesma direção, em consonância com as premissas de responsabilidade social da empresa e as
diretrizes governamentais para o setor.
●Social;
- Programa Atitude Cidadã;
Lançado em 2008, o Programa Atitude Cidadã consiste no patrocínio de projetos sociais, via
seleção pública, para realização nas regiões da Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro e Baixada
Fluminense. A edição 2010/2011 do programa contou com volume de recursos de R$ 2 milhões,
propiciou patrocinar 80 projetos e beneficiar cerca de 70 mil pessoas de diversas faixas etárias,
contribuindo para potencializar as ações sociais e aumentar a capilaridade das políticas públicas do
Governo Federal.
- Programa Jovem Aprendiz;
A Casa da Moeda, enquanto empresa socialmente responsável, por meio do seu programa de
aprendizagem voltado a jovens e adolescentes realiza ações estruturadas em duas frentes. O
primeiro deles tem por objetivo desenvolver adolescentes em aprendizagem laborativa. Em 2010
esse programa atendeu 100 jovens aprendizes, que, através de apoio técnico e pedagógico, estão
sendo preparados para ingressar no mercado de trabalho.
Ainda no contexto do Programa Jovem Aprendiz, é mantido o programa dirigido aos filhos e
dependentes legais de empregados, proporcionando a qualificação profissional desses jovens, com
idade entre 14 e 21 anos.
- Geração de Empregos:
Fundamentada no Modelo de Geração de Emprego (MGE) do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, que toma como parâmetros a geração de empregos diretos,
correspondentes à mão de obra requerida pelo setor, a geração de empregos indiretos,
correspondentes aos empregos gerados nos setores que fornecem bens e serviços intermediários e a
geração de emprego efeito-renda, obtido a partir da incorporação na modelagem de um componente
da demanda final: o consumo privado, a Casa da Moeda do Brasil, Empresa que, no MGE, atua no
setor de Celulose, Papel e Gráfica, gera cerca de 20.000 empregos diretos, indiretos e efeito-renda.
●Cultural;
- Museu e Centro Cultural da Casa da Moeda;
No contexto de preservação e valorização do patrimônio histórico nacional, merece destaque o
início das obras de restauro do prédio localizado na Praça da República n° 26, no Centro da Cidade
do Rio de Janeiro, com recursos da Lei Rouanet e sob responsabilidade do Instituto Herbert Levy IHL. O imóvel, que foi tombado em âmbito Federal em 2010 e abrigará o Museu e Centro Cultural
da CMB, teve a conclusão do restauro de sua fachada frontal no final do exercício de 2010.
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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.
- Clube da Medalha do Brasil - CMEB;
A presença marcante da Casa da Moeda no cenário cultural se percebe pelo fomento à disseminação
da cultura filatélica e medalhística, por meio da atuação do Clube da Medalha do Brasil – CMEB,
produzindo, anualmente, medalhas e selos comemorativos constantes dos calendários respectivos,
definidos por representantes de empresas e personalidades dos setores numismático, filatélico e
medalhístico.
Em 2010, o CMEB realizou nove lançamentos medalhísticos conforme demonstrado abaixo:
1- 100 Anos da Cidade de Caxias do Sul – Festa da Uva;
2- 100 Anos do Nascimento de Chico Xavier;
3- 100 Anos do Esporte Clube Corinthians Paulista;
4- 50 Anos da Fundação de Brasília;
5- 50 Anos do Monumento aos Pracinhas;
6- 350 Anos do Mosteiro de São Bento de Sorocaba;
7- 200 Anos do Brigadeiro Sampaio;
8- 200 Anos de Fundação da Biblioteca Nacional;
9- 80 Anos da Fundação Logosófica.
2.B.II - Análise do plano de ação da unidade;
O plano de ação e a estratégia de atuação a ele associada, geram o benefício de orientar os trabalhos
nas suas diversas funções e atividades. Desta forma, demonstramos a seguir, o resultado das ações
direcionadas aos objetivos estratégicos da CMB.
A CMB encerrou o exercício de 2010 com lucro líquido de R$ 415,6 milhões, tendo sido destinado
para a rubrica reserva de investimento para o valor de R$ 290,7 milhões. O faturamento montou a
R$ 2,2 bilhões sendo atingidas todas as metas de produção previstas para 2010.
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No plano operacional merecem destaque a fabricação de cédulas da segunda família do Real,
lançada pelo Banco Central do Brasil, no final de 2010 e a volta ao mercado internacional de
cédulas, produzindo-as inicialmente, para Argentina. Outras linhas de atuação foram implantadas já
no final do ano, como o passaporte com chip, as novas certidões de nascimento, casamento e óbito e
o esperado Registro de Identificação Civil (RIC).
Pelo critério de competência e ativação, em 2010 foram investidos R$ 244,3 milhões, 70% dos R$
350,0 milhões orçados para o exercício. Desse total, R$ 229,3 milhões foram aplicados na aquisição
de novos equipamentos e R$ 15,0 milhões na manutenção do parque industrial e áreas de apoio.
No plano da gestão corporativa, acompanhando o ambicioso programa de investimentos de
diversificação dos negócios, foram impulsionadas inúmeras ações para o aperfeiçoamento do
modelo de gestão empresarial, com destaque para a criação do Departamento de Inovação
Tecnológica como centro de pesquisa de novos produtos, insumos, tecnologia e agregação de valor
aos produtos e serviços do portfólio da CMB; Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
– COTIN, órgão que integra e articula as demandas e prioridades da empresa em Tecnologia da
Informação; com a constituição do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação – COSIC,
cuja implantação ocorrerá em 2011. A finalidade primordial deste comitê é a de debater projetos e
ações de modernização dos sistemas eletrônicos de segurança, a revisão e a implantação da política
de segurança empresarial; e com a criação do Departamento de Responsabilidade Sociocultural –
DERSC, órgão de primeiro grau divisional, com a atribuição de concentrar sob o mesmo abrigo a
prática de ações integradas, orientadas numa mesma direção, em consonância com as premissas de
responsabilidade social da empresa e as diretrizes governamentais para o setor.
A valorização dos empregados, o desenvolvimento das pessoas e a melhoria do clima
organizacional fazem parte da política de gestão estratégica de pessoas da CMB e, sob esse aspecto
foi implantado um novo modelo de gestão de pessoas focado em competências; mantida a prática de
remuneração variável por meio da política de participação nos lucros e resultados da Empresa;
aprovado o novo Sistema de Gestão de Desempenho e Competências, integralmente alinhado à
estrutura do novo PCCS, e o Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Gestão de Pessoas.
A questão ambiental é preocupação permanente para a Casa da Moeda, sendo elaborado o Programa
de Gestão Ambiental – PGA composto por ações que objetivam assegurar o cumprimento dos
princípios da Política Ambiental da CMB, dentre os quais destacam-se:
1. Reuso da água de lavagem de pós-galvanização, depois de tratada pelo processo de troca iônica;
2. Destilação a vácuo de efluente das máquinas de polimento;
3. Tratamento da sangria por eletrólise;
4. Aquisição de um Sistema de Recuperação de Solução de Limpeza das Máquinas de impressão
Calcográfica;
5. Reutilização do resíduo de borra de tinta;
6. Início da implantação do novo Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários com Reuso de
Água; e
7. Contratação de uma empresa especializada no processo de Gerenciamento Total de Resíduos.
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2.C- Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade:
2.C.I – Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ;

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 Luiz Pinto Barbosa

Indicadores ou parâmetros utilizados

Taxa acumulada de atendimento da demanda anual.

Público-alvo (beneficiários)

Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos.
Tabela 4: Programa 0758 - Produção de Moeda e Documentos de Segurança

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 tem
por objetivo o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais na garantia do
abastecimento por Cédulas e Moedas (Banco Central do Brasil), Selos Fiscais (Receita Federal do
Brasil), Selos Postais (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), e, ainda, fornecer outros
documentos de segurança para o setor público 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.
I - Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ
Para execução do mencionado programa, a Casa da Moeda do Brasil (CMB) conta com 2 (duas)
ações orçamentárias (investimentos) e 5 (cinco) ações não orçamentárias (produtivas), todas
realizadas com recursos próprios.
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Pelo critério de competência e ativação, em 2010 foram investidos nas duas (02) ações
orçamentárias constantes no mencionado Programa, R$ 244,3 milhões, 70% dos R$ 350,0 milhões
orçados para o exercício. Desse total, R$ 229,3 milhões foram aplicados na aquisição de novos
equipamentos (3274 - Ação de Adequação e Modernização do Parque Industrial) e R$ 15,0 milhões
na manutenção do parque industrial (4105 - Ação de Manutenção e Adequação da Infraestrutura
Operacional). Se forem considerados os investimentos já contratados, que serão pagos mediante
entrega, e eliminar o efeito da valorização do real frente às moedas internacionais, o índice de
realização situou-se na casa dos 90%.
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Demonstramos no quadro a seguir, o comparativo entre o previsto e realizado ocorrido no exercício
de 2010:
CÓD.
3274
4105

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

PREVISTO

REALIZADO

325,88

229,3

23,99

15,0

% REALIZAÇÃO
70,36%
62,53%

Tabela 5: Ações Orçamentárias

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

DESEM – Departamento de Desenvolvimento Empresarial

Competências institucionais requeridas para
execução da ação

Substituir equipamentos obsoletos e implementar novas tecnologias
industriais compatíveis com as necessidades dos clientes.
Tabela 6: Ação de Adequação e Modernização do Parque Industrial

O Programa de Modernização da CMB, iniciado em 2008 e convalidado em 2009, continuou sendo
executado em 2010 e tem como foco a atualização do parque industrial com equipamentos de
última geração e a implantação de novos processos industriais, criando produtos e serviços, bem
como agregando valor aos existentes e aumentando a produtividade.
Pelo critério de competência e ativação, em 2010 foi realizado um valor de R$ 229,3 milhões em
investimentos, e aplicados na aquisição de novos equipamentos, novas tecnologias, compatíveis
com as necessidades dos clientes, permitindo gerar confiabilidade, integridade e segurança aos
produtos, o que deixa a CMB no mesmo nível de atualização das congêneres no cenário
internacional.
No dia 06/08/2010 o Ministro de Estado da Fazenda acionou uma nova linha de última geração para
produção de cédulas, que permitiu o lançamento, pelo Banco Central do Brasil, da segunda família
do Real.
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Ainda em 2010, foi concluída a montagem de outra linha de última geração para a produção de
cédulas, que entrará em operação no primeiro semestre de 2011.
As duas novas linhas, somadas as duas já existentes, trabalhando em turnos normais, permitem
produzir cerca de 4 bilhões de cédulas ao ano, produção suficiente para atender a encomenda do
Banco Central em 2011, da ordem de 2,3 bilhões de cédulas, e para atender as encomendas, já
negociadas, da Argentina, do Haiti e do Paraguai.
Na fábrica de moedas, vários equipamentos também entraram em operação, contribuindo para o
aumento na capacidade de eletrorrevestimento e cunhagem. Desse modo, a CMB encontra-se
plenamente capacitada para atender, em atividade regular, à totalidade da demanda prevista pelo
Banco Central até 2018.
O Programa de Modernização direcionou a aquisição de novos equipamentos necessários a
assegurar a qualidade dos insumos adquiridos e garantir a qualidade dos produtos vendidos. Do
mesmo modo, propiciou aquisição de equipamentos de última geração imprescindível à segurança e
à arte na produção de matrizes.
Em 2010 o programa de inovação permitiu a implantação de novas tecnologias em parceria com a
Receita Federal do Brasil - RFB, para expansão do serviço de selo fiscal digital rastreável como
instrumento de controle fiscal da produção de cigarros e de bebidas frias. No final deste exercício,
os sistemas estarão operando em praticamente todas as suas unidades.
Ação 4105 – Manutenção e adequação da infraestrutura operacional (atividade)
Tipo

Ação Orçamentária

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Coordenador nacional da ação

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.
Realização de obras de manutenção e adequação da
infraestrutura operacional da CMB - Casa da Moeda do
Brasil.
CMB - Casa da Moeda do Brasil
Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras

CMB - Casa da Moeda do Brasil

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

DESEM – Departamento de Desenvolvimento Empresarial

Competências institucionais requeridas para execução
da ação

Realizar despesas com manutenção e obras de adequação
que prolonguem a vida útil dos bens da infraestrutura
operacional que possibilitem melhor qualidade dos serviços
prestados aos usuários.

Finalidade

Descrição

Tabela 7: 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. A realização parcial da dotação estabelecida para ação em questão 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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AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS
O Programa 0758 contempla 5 (cinco) ações relacionadas à atividades operacionais (Ações não
Orçamentárias), conforme demonstrado a seguir:
2.C.II – Execução física das ações realizadas pela UJ;
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

CMB - Casa da Moeda do Brasil

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

DECED – Departamento de Cédulas

Competências institucionais requeridas para
execução da ação

Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por cédulas.
Tabela 8: Ação de Produção de Cédulas

Meta de Produção de cédulas
CÉDULAS

PREVISTO

REALIZADO

% REALIZAÇÃO

META FÍSICA
(milhões de unidade)

2.000

2.051

102,55

META FINANCEIRA
(R$/milhões)

364,7

374,8

102,77

CUSTO DE FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

164,4

168,6

102,55

Tabela 9: Meta para Produção de Cédulas

No dia 06/08/2010 o Ministro de Estado da Fazenda acionou uma nova linha de última geração para
produção de cédulas, que permitiu o lançamento, pelo Banco Central do Brasil, da segunda família
do Real. Ainda em 2010, foi concluída a montagem de outra linha de última geração para a
produção de cédulas, que entrará em operação no primeiro semestre de 2011.
As duas novas linhas, somadas as duas já existentes, trabalhando em turnos normais, permitem
produzir cerca de 4 bilhões de cédulas ao ano, produção suficiente para atender a encomenda do
Banco Central em 2011, da ordem de 2,3 bilhões de cédulas, e para atender as encomendas, já
negociadas, da Argentina, do Haiti e do Paraguai.
No departamento de cédulas foram produzidas 2,05 bilhões de unidades, praticamente a mesma
quantidade do exercício anterior. Sendo 1,9 bilhões para o mercado interno e 73,5 milhões de
cédulas de pesos argentinos.
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Destacamos que o Departamento de Cédulas (DECED) encerrou suas atividades no exercício de
2010 em conformidade com o contrato estabelecido junto ao Bacen, cumprindo todas as metas
produtivas previstas no planejamento.
Na composição das cédulas produzidas, merece destaque a fabricação de cerca de 64 milhões de
unidades da segunda família do Real, lançada pelo Banco Central do Brasil, no final de 2010.
Ação 9439 – Produção de Moedas
Tipo

Ação Não Orçamentária

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Coordenador nacional da ação

Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por
moedas.
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.
CMB - Casa da Moeda do Brasil
Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras

CMB - Casa da Moeda do Brasil

Finalidade

Descrição

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

DEMOM – Departamento de Moedas e Medalhas
Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por
moedas.
Tabela 10: Ação de Produção de Moedas

Meta de Produção de Moedas
MOEDAS

PREVISTO

REALIZADO

% REALIZAÇÃO

META FÍSICA
(milhões de unidade)

1.700

1.700

100

META FINANCEIRA (R$/milhões)

340,1

340,1

100

CUSTO DE FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

193,2

193,2

100

Tabela 11: Meta para Produção de Moedas

Na fábrica de moedas, vários equipamentos entraram em operação, contribuindo para o aumento na
capacidade de eletrorrevestimento e cunhagem de discos metálicos. Desse modo, a CMB encontrase plenamente capacitada para atender, em atividade regular, à totalidade da demanda prevista pelo
Banco Central até 2018.
Em 2010 na CMB foram produzidas 1,7 bilhão de unidades de moedas, 15% a menos que em 2009,
visto que houve uma redução na demanda requerida pelo Banco Central do Brasil. A denominação
mais produzida foi a da taxa de R$ 0,05, seguida pela de R$ 0,10 e de R$ 0,25, que em conjunto
responderam por 77,1% do total.
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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

CMB - Casa da Moeda do Brasil

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

DEGER – Departamento de Gráfica Geral

Competências institucionais requeridas para execução
da ação

Atender a demanda da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, por selos postais.
Tabela 12: Ação de Produção de Selos Postais

Meta de Produção de Selos Postais
SELOS POSTAIS

PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

META FÍSICA
(milhões de unidade)

31,9

4,5

14,01

META FINANCEIRA (R$/milhões)

14,6

2,6

17,81

6,4

0,9

14,01

CUSTO DE FABRICAÇÃO (R$/milhões)

Tabela 13: Metas para Produção de Selos Postais

O baixo índice de realização da produção de Selos Postais no exercício de 2010 originou-se do
contrato firmado com a Empresa de Correios e Telégrafos para fornecimento de 29.500.000
estampas de selos ordinários, no período de fevereiro/2009 a fevereiro/2010, sendo concluído o
mencionado contrato em dezembro/09. A partir de março/10 até abril/11, ficamos sem contrato
para o fornecimento de selos ordinários, pois segundo a ECT, a aquisição das 29.500.000 estampas
foi superestimada, devido à previsão da finalização do uso significativo do número de máquinas
franqueadoras.
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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.

Descrição

Contratação de matéria-prima em conformidade com a programação
emitida pelos clientes, processamento industrial, embalagem do
produto final.
CMB - Casa da Moeda do Brasil

Unidade
responsável
pelas
estratégicas
Coordenador nacional da ação

decisões

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
Ofertar a órgãos do governo e a instituições prestadoras de serviços
públicos, documentos de segurança e outros produtos que
representem meios de pagamento.
Tabela 14: Ação de Documentos de Segurança Diversos

Meta de Documentos de Segurança Diversos
DOCUMENTOS
SEGURANÇA
DIVERSOS
META FÍSICA
(milhões
de
unidade)
META FINANCEIRA
(R$/milhões)
CUSTO
DE
FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

390,2

488,1

125,09

127,8

184,9

144,68

59,2

74,1

125,09

Tabela 15: Metas para Produção de Documentos de Segurança Diversos

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.
Visando à plena utilização dos recursos do seu parque industrial, a CMB fabrica outros produtos e
serviços compatíveis com suas atividades vinculadas à produção de papéis de segurança, tais como:
passaportes, cartões indutivos para telefonia, bilhetes magnetizados para transporte (metrô e
ônibus), carteiras de trabalho, selos cartoriais, selos de garantia de autenticidade e, mais
recentemente, as novas certidões de nascimento, casamento e óbito.
Atualmente, a Casa da Moeda vem marcando presença no mercado de personalização de
documentos com chip de segurança, como é o caso do novo passaporte brasileiro e do novo
Registro de Identidade Civil – RIC.
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Ação 9443 – Produção de Selos Fiscais
Tipo

Ação Não Orçamentária

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

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

Finalidade

Descrição

DEGER – Departamento de Gráfica Geral
Atender a demanda da Secretaria da Receita Federal por selos
fiscais.
Tabela 16: Ação de Produção de Selos Fiscais

Meta de Produção de Selos Fiscais
SELOS FISCAIS
META FÍSICA
(milhões de unidade)
META
FINANCEIRA
(R$/milhões)
CUSTO DE FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

45.337,6

42.233,0

93,15

1.449,6

1.339,6

92,41

1.052,9

980,8

93,15

Tabela 17: Metas para Produção de Selos Fiscais

Em 2010 a CMB em parceria com a SICPA e Receita Federal do Brasil, realizou a implantação de
novas tecnologias no sistema de processamento de imagem e codificação automatizada, para
expansão do serviço de selo fiscal digital rastreável como instrumento de controle fiscal da
produção de cigarros e de bebidas frias. No final do exercício de 2010, os sistemas estarão operando
em praticamente todas as suas unidades.

Também em 2010, desta feita, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA foi concluída a negociação para implantação do 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.

Casa da Moeda do Brasil

Página 22

CMB

D- Desempenho Orçamentário e Financeiro
D.I- Programação Orçamentária das Despesas;
GRUPOS/ELEMENTOS
Despesa de Pessoal
Vencimentos e vantagens fixas
Encargos sociais
Contribuições a entidades
fechadas de previdência
Outros benefícios de natureza
social
Despesas variáveis

Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO
101,51
104,49

ORÇADO
199
89

REALIZADO
202
93

85

82

96,47

5

5

100,00

15

15

100,00

6

7

116,67

Materiais e Produtos
Matérias primas

468
461

452
444

96,58
96,31

Material de consumo

7

8

114,29

Serviços de terceiros

1.055

1.297

122,94

981

1.216

123,96

55

59

107,27

19
89

22
96

115,79
107,87

2

2

100,00

2
57

2
58

100,00
101,75

Técnicos, administrativo e
operacional
Dispêndios indiretos com pessoal
próprio
Demais serviços de terceiros
Tributos e encargos parafiscais
Encargos Financeiros
Juros sobre a dívida
Outros dispêndios correntes

Tabela 18: Programação Orçamentária das Despesas

O Programa de Dispêndios Globais – PDG, inicialmente orçado em R$ 1.889 milhões e
posteriormente reformulado para R$ 2.355 milhões, mostra uma realização de 113% dos dispêndios
correntes, todavia com a obtenção de superávit primário de R$ 15 milhões.
D.II- Dispêndios de Capital;
DESPESA
Investimentos no
ativo imobilizado

Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO

ORÇADO

REALIZADO

350

244

69,71

Dividendos

84

99

117,86

TOTAL

484

343

70,87
Tabela 19: Dispêndios de Capital

A Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, aprovou os créditos constantes do Decreto Presidencial
nº 6.997, de 04 de novembro de 2009, relativos ao Programa de Dispêndios Globais – PDG da
CMB. Citada Lei autorizou que a CMB efetuasse investimentos contemplando o montante de R$
350 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$ 331
milhões que, no final do exercício foi alterado para R$ 326 milhões) e 4105 – Manutenção e
adequação da infraestrutura operacional (R$ 19 milhões que, no final do exercício foi alterado para
R$ 24 milhões).
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Pelo critério de competência foram investidos, de janeiro a dezembro de 2010, R$ 244,3 milhões.
Portanto, 70% dos R$ 350 milhões orçados para o exercício, a maior parte para modernização do
parque industrial. O índice de realização não reflete a eficiência física das aquisições 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 2011.
D.III- Indicadores Institucionais;
- EBITDA E MARGEM EBITDA 2006 – 2010
(R$ Milhões)

Gráfico 1: EBITA E MARGEM EBITA 2006 - 2010

No exercício de 2010 a CMB conservou sua política de baixo endividamento, sem prejuízo aos
gastos estratégicos com os investimentos, aperfeiçoamento da gestão corporativa e investimento nas
pessoas.
Um elemento decisivo para não onerar o custo de capital foi a capacidade de geração de caixa
operacional, que apurada pelo conceito EBITDA evoluiu favoravelmente, indicando um
crescimento de quase 34% em relação ao já elevado valor do exercício anterior. As taxas crescentes
demonstram maior eficiência na condução dos negócios.
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- Lucro Líquido 2006 – 2010
(R$ Milhões)

Gráfico 2: Lucro Líquido 2006 - 2010

Os negócios da CMB passaram por uma importante modificação, garantindo maior sustentabilidade
empresarial, que pode ser percebida através dos dados do faturamento bruto.
No período anterior a 2007, a quase totalidade da receita bruta era oriunda da venda de cédulas e
moedas. As transformações ocorridas entre 2008 e 2010, no portfólio de produtos, mitigaram essa
dependência e refletem hoje um novo equilíbrio nos negócios.
Pelo terceiro ano consecutivo os dados mostram resultados excepcionais, do ponto de vista
econômico e financeiro.
A CMB encerrou o exercício de 2010 com lucro líquido de R$ 415,6 milhões, registrando um
crescimento de 25,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e lucratividade de 19,8%.
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Rentabilidade do Patrimônio Líquido e da Taxa SELIC 2006 – 2010

Gráfico 3: Rentabilidade do Patrimônio Líquido

A rentabilidade do patrimônio líquido inicial atingiu 84,7%, um pouco menos que a obtida em
2009, visto que o patrimônio líquido cresceu 37,8%. Mesmo assim, permanece em um patamar
superior à taxa SELIC (média) de 9,8% no exercício.
- Demonstração do Resultado 2009 – 2010

Gráfico 4: Demonstração do Resultado 2009 – 2010

Este resultado foi influenciado pelo expressivo crescimento das vendas brutas, que atingiram o
montante de R$ 2,2 bilhões, 45,5% maior que igual período do ano anterior. O destaque foi o
segmento de serviços, cujo faturamento passou de R$ 673,5 milhões, em 2009, para R$ 1,4 bilhão,
em 2010.
O Custo dos Produtos e Serviços Vendidos - CPV alcançou R$ 1,4 bilhão, 44,3% maior que igual
período do ano anterior. Passou a representar 67,6% da receita líquida, contra 66,1% no exercício
anterior. A elevação do custo versus receita líquida foi influenciada pela mudança do mix de
vendas, onde as receitas com serviços – menor margem bruta – passaram a responder por 62,1% das
vendas. Eram 43,8% em 2009.
As despesas operacionais subiram 52,8%, mas não preocupam, visto que o aumento foi inferior a
1% na sua relação com a receita líquida.
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- Produtividade por Empregado

Gráfico 5: Produtividade por Empregado

Em 2010 o faturamento por empregado se elevou 36% em relação ao ano anterior. Da mesma
forma, o lucro líquido por empregado cresceu 17%.
Os dados mostram que os resultados foram obtidos sem aumento relevante nas contratações de
empregados. Ao contrário, entre 2007 e 2010, enquanto o faturamento foi multiplicado por 4,6
vezes, o número de empregados cresceu apenas 20,5%.
5- Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes
perspectivas:
5.A- Composição do Quadro de Servidores Ativos;
5.A.I- Composição do Quadro de Recursos Humanos - Situação apurada em 31/12/2010
Lotação
Tipologias dos Cargos

1
1.1
1.2

Provimento de cargo efetivo
Membros de poder e agentes políticos
Servidores de Carreira

1.2.1

Servidor de carreira vinculada ao órgão

1.2.2
Servidor de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3
Servidor de carreira em exercício provisório
1.2.4
Servidor requisitado de outros órgãos e
esferas
Casa da Moeda do Brasil

Ingressos em
2010

Egressos em
2010

236

108

236
236

108
108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autorizada

Efetiva

2.358

2.185

-

2.185

-

2.185
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241

241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

226

-

-

-

-

-

1.3

Servidores com Contratos Temporários

-

1.4

Servidores Cedidos ou em Licença

-

1.4.1

Cedidos

-

1.4.2
1.4.3

Removidos
Licença remunerada

1.4.4

Licença não remunerada

2
2.1
2.2

Provimento de cargo em comissão
Cargos Natureza Especial
Grupo Direção e Assessoramento superior

-

2.2.1
Servidor de carreira vinculada ao órgão
2.2.2
Servidor de carreira em exercício
descentralizado

-

2.2.3

Servidor de outros órgãos e esferas

2.2.4

Sem vínculo

2.2.5

Aposentado

-

2.3

Funções gratificadas

-

2.3.1

Servidor de carreira vinculada ao órgão

-

-

2.3.2
Servidor de carreira em exercício
descentralizado
2.3.3

15
2.599
2.426
236
108
Tabela 20: Composição do Quadro de Recursos Humanos

Servidor de outros órgãos e esferas
Total

5.A.II- Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em
31/12/2010
Faixa Etária (anos)
Tipologias do Cargo
Até 30
1.

Provimento de cargo efetivo

1.1.

Membros de poder e agentes políticos

1.2.

Servidores de Carreira

1.3.

Servidores com Contratos Temporários

1.4.
2.

Servidores Cedidos ou em Licença
Provimento de cargo em comissão

2.1.

Cargos de Natureza Especial

De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60

Acima de 60

283

506

606

665

125

283

506

606

665

125

8

30

69

115

19

2.2.
Grupo Direção e Assessoramento
Superior
2.3.

Funções gratificadas

Casa da Moeda do Brasil

30
69
115
19
8
Tabela 21: Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária
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5.A.III - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em
31/12/2010
Nível de Escolaridade

Tipologias do Cargo
1
1.

Provimento de cargo efetivo

1.1.

Membros de poder e agentes políticos

1.2.

Servidores de Carreira

1.3.

Servidores com Contratos Temporários

1.4.

Servidores Cedidos ou em Licença

2.

Provimento de cargo em comissão

2.1.

Cargos de Natureza Especial

2.2.
Grupo Direção e
Superior
2.3.
Funções gratificadas

2

3
111

4
270

5
1343

6
454

111

270

1343

454

45

196

45

196

7

8

9

7

7

Assessoramento

LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10
- Não Classificada.
Tabela 22: Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária

5.B- Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
Não houve beneficiários das pensões dos servidores da UJ, por regime de proventos originários do
servidor, bem como pensões concedidas pela UJ no exercício de 2010.
5.C- Composição do Quadro de Estagiários
Nível
escolaridade
Nível superior
Área Fim
Área Meio
Nível Médio
Área Fim
Área Meio

de Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Custo do exercício
(Valores em R$ 1,00)
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
59
63
65
73
R$ 523.852,00
11
12
09
12
R$ 97.944,00
48
51
56
61
R$ 425.908,00
29
29
40
37
R$ 189.484,00
14
17
19
16
R$ 99.060,00
15
12
21
21
R$ 90.424,00
Tabela 23: Composição do Quadro de Estagiários
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5.D- Custos Associados à Manutenção de Recursos Humanos

Despesas Variáveis
Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
vantagens fixas Retribuiçõ
es

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Demais
Assistenciais e despesas
variáveis
previdenciário

Total

Membros de poder e agentes políticos
2008
2009
2010

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
2008

52.566.929

922.479

8.929.852

2009

61.521.550

783.707

11.194.374,

2010

98.786.435

444.771

17.681.867

15.259.867

77.679.129

6.901.793

17.602.959

98.004.385

674.309

19.309.736

136.897.120

2.474.608

24.701.082

3.559.969

2.684.141

32.385.265

396.815

2.763.763

42.796.221

Servidores com Contratos Temporários
2008
2009
2010

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
2008
2009
2010

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2008
2009
2010

Servidores ocupantes de Funções gratificadas
2008

17.602.336

3.609.754

1.014.382

2009

20.497.046

4.427.979

1.216.128

31.501.588

6.617.423

1.516.629

2010

Tabela 24: Quadro de custos de recursos humanos
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5.E.I- Locação de Mão de Obra Mediante Contratos de Prestação de Serviços
Unidade Contratante:
Nome: CASA DA MOEDA DO BRASIL
UG/Gestão: UG 179083 GESTÃO 17801
Informações sobre os contratos

Ano do
contrato

Área Nat.

Identificação
do Contrato

CNPJ: 34.164.319/0005-06

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período contratual de Nível de Escolaridade exigido dos
execução
das trabalhadores contratados
Sit
atividades contratadas
F
M
S
Início

2009

6

O

4084/2009

2010
6
Observação:

O

0662/1991

43.126.366/
0001-14
01/02/10
03.795.071/
0001-16
01/01/10

Fim

P

C

31/01/12
----------

82

P

C

100

100

P

C
A

40

A

LEGENDA
Área:
1.
Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2.
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.
Serviços de Copa e Cozinha;
4.
Manutenção e conservação de Bens Móveis;
5.
Serviços de Brigada de Incêndio;
6.
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
7.
Outras.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Tabela 25: Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

5.E.II- Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
Unidade Contratante
Nome: Casa da Moeda do Brasil
UG/Gestão: UG 179083 GESTÃO 17801
Informações sobre os contratos
Ano
contrato

do

Área Nat.

Identificação
do Contrato

2010

L

O

1184/2010

2010

V

O

0953/2007

CNPJ: 34.164.319/0005-06
Empresa
Contratada
(CNPJ)
42407445/000130
04678475/000192

Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Início
Fim
21/08/1
21/0810
1
13/12/1
13/12/10
1

Nível de
exigido dos
contratados
F
P
C

Escolaridade
trabalhadores
Sit.
M
P C

S
P C

102

102 - -

-

-

A

4

4

-

-

P

- -

Tabela 26: Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
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5.E.III- Locação de Mão de Obra Mediante Contratos de Prestação de Serviços

Unidade Contratante: Casa da Moeda do Brasil
Nome: Casa da Moeda do Brasil
UG/Gestão: UG 179083 GESTÃO 17801

CNPJ: 34.164.319/0005-06

Informações sobre os contratos
Ano
do
contrato

Área

Nat.

Identificação
do Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período contratual de Nível de Escolaridade exigido dos
execução das atividades trabalhadores contratados
contratadas
F
M
S
Início
Fim
P
C
P
C
P
C

Sit.

2008

2

O

4189/2008A

32295757/0001-70

22/07/2010

01/08/2011

65

65

52

52

01

01

P

2009

3

O

3874/2009

42352815/0001-80

01/08/2010

01/08/2011

110

110

-

-

04

04

P

2010

7

O

3809/2010

27818327/0001-21

01/03/2010

01/03/2011

03

03

19

19

05

05

A

2008

7

O

0654/2008

73887424/0004-36

28/11/2010

27/11/2011

-

-

18

18

39

39

P

2006

1

O

3033/2006

05576482/0001-46

10/01/2010

01/01/2011

-

-

04

04

01

01

P

Tabela 27: Locação de Mão de Obra Mediante Contratos de Prestação e Serviços

5.E.IV- Locação de Mão de Obra Mediante Contratos de Prestação de Serviços
Identificação
Contrato

do

Área

Qtd.

6
084/2009
100
0662/1991
6
40
LEGENDA
Área:
1.
Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2.
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;
3.
Serviços de Copa e Cozinha;
4.
Manutenção e conservação de Bens Móveis;

Unidade Administrativa
Departamento de Gestão de Pessoas - CMB
SENAI

5.
Serviços de Brigada de Incêndio;
6.
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
7.
Higiene e Limpeza;
8.
Vigilância Ostensiva;
9.
Outras.
Tabela 28: Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço
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5.F- Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos.
5.F.I- Treinamento

Gráfico 6: Treinamento

Em 2010 o valor investido em capacitação e desenvolvimento profissional totalizou R$ 1,1 milhão,
gerando 6.000 participações de empregados em 91 mil horas/aula.

5.F.II- Acidente de Trabalho

Gráfico 7: Acidente de Trabalho

Acidentes de Trabalho: a fórmula utilizada é quantitativa e considera o nº absoluto de acidentes
típicos com perda de horas. Para o ano de 2011 estão limitados em 15 acidentes. Cabe ressaltar que
a forma de cálculo será alterada para nº de acidentes divididos pelo nº de empregados efetivos.
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Visando reduzir os acidentes de trabalho, a CMB implementou, políticas e princípios estruturados
para o devido controle das condições de segurança e saúde do trabalhador, investindo em programas
de treinamentos e em ações preventivas quanto aos riscos de acidentes e de doenças ocupacionais
concernentes às atividades desenvolvidas.

- Análise Crítica da Gestão de Pessoas na CMB
A valorização dos empregados, o desenvolvimento das pessoas e a melhoria do clima
organizacional fazem parte da política de gestão estratégica de pessoas da Casa da Moeda do Brasil,
entendida como um dos pilares estratégicos para a sustentabilidade empresarial.

Sob esse aspecto, em 2010 deu-se continuidade à prática de remuneração variável por meio da
política de participação nos lucros e resultados da Empresa. Assim, em 2011, serão inicialmente
destinados aos trabalhadores, 24,7 milhões – 25% dos dividendos a serem distribuídos, referente ao
lucro apurado no exercício de 2010, sendo 20% superior ao distribuído em 2010 e 13 vezes superior
ao valor de 2007.

Paralelamente, em 2010, foi implantado um novo modelo de gestão de pessoas focado em
competências, sustentado por ações, políticas e ferramentas estratégicas voltadas para uma empresa
que já se situa entre as 200 maiores do país.

Esse novo modelo implantado contemplou três planos distintos e integrados entre si: o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, o Plano de Funções Gerenciais e de Assessoramento - PGA e
o Plano de Funções Especializadas e Consultivas – PEC. Além de focar em competências, os Planos
buscaram a adequação da remuneração na CMB aos padrões do mercado de trabalho.

No final do exercício, a Diretoria Executiva aprovou o novo Sistema de Gestão de Desempenho e
Competências, integralmente alinhada à estrutura do novo PCCS, e o Programa de Capacitação e
Desenvolvimento de Gestão de Pessoas para o biênio 2011- 2012, este último, concebido com o que
há de mais moderno para este segmento que é o modelo de Educação Corporativa.

O ano de 2010 foi um ano de implementação de ações de base para a prática de políticas que vão
além, entre elas o Projeto Trabalho e Vida, com a integração, inclusive espacial, das iniciativas que
tem por foco a qualidade de vida do moedeiro na CMB.
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6- Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de
parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou
instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência.

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: CASA DA MOEDA DO BRASIL
CNPJ: 06.288.069/0001-49

UG/GESTÃO: UG 179083 GESTÃO 17801

Informações sobre as transferências

Modali
dade

3

Nº
do
Beneficiário
instrumento

Processo
2469/08
06.288.069/0001-49
Cód.
ERP
013273

Valores Pactuados

Valores Repassados

Global

No
exercício

Acumulado
até exercício

200.000,00

200.000,00

Contrapartida

386.000,00

0,00

Vigência
Sit.
Início

Fim

29/06/10

29/06/11

1

LEGENDA

Modalidade:
1 -Convênio
2 -Contrato de Repasse
3 -Termo de Parceria
4 -Termo de Cooperação
5 -Termo de Compromisso

Tabela 29: Sobre as

Casa da Moeda do Brasil

Situação da Transferência:
1 -Adimplente
2 -Inadimplente
3 -Inadimplência Suspensa
4 -Concluído
5 -Excluído
6 -Rescindido
7 -Arquivado

transferências mediante convênio, contrato de repasse, e outros acordos
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8- Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de
novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.
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9 – Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando
os seguintes aspectos:
9.A- Ambiente de controle;
O ambiente do sistema de controle interno na CMB é formado a partir da estrutura organizacional, e
dentro do organograma da empresa, estabelecendo as relações e os limites de autoridade; também
há um mecanismo de procedimentos ordenados, cuja composição envolve: o conjunto de Políticas e
Normas Internas; os Procedimentos e documentação padronizada; a estrutura da contabilidade geral
e de custos; o orçamento empresarial; a execução fiscal pertinente à empresa; as rotinas de
encerramento contábil do exercício; os procedimentos de auditoria interna e a qualificação
profissional dos empregados, compatível com suas autoridade e atribuições.
9.B- Avaliação de risco;
No exercício de 2010, a Auditoria Interna implementou a fluxogramação dos trabalhos analisados e
a classificação do grau de riscos relativos aos achados de auditoria.
Em razão disso, antecedendo a análise, é realizado pelos auditores uma esquematização da área
auditada, apoiada em entrevistas com os gestores e testes de procedimentos para elaboração do
fluxograma, sendo a conclusão do trabalho de fluxogramação efetuada com o “de acordo” dos
Chefes de Departamento, de Divisão e Setorial. Em sequência, dá-se andamento ao Exame de
Auditoria.
9.C- Procedimentos de controle;
A CMB adota procedimentos de controle para com as diversas áreas, a saber: gestão de pessoas,
contábil e financeira, gestão orçamentária, gestão de custos e produção, gestão patrimonial, gestão
da segurança patrimonial, gestão ambiental, utilizando metodologia aplicada de boas práticas com
treinamento dos recursos humanos, como também utilização de sistemas de gestão, dentre os quais
ERP, SIAFI, sistemas localizados para segurança, sistema de auditoria (em contratação), transporte,
área de benefícios e área ambiental, todos utilizando equipamentos adequados.
9.D- Informação e Comunicação;
A CMB utiliza, como meio de informação e comunicação, sistema interno apoiado por
documentação de uso, estruturado por Norma que o disciplina, como também Avisos, via intranet e
webmail, ou através de equipamentos e outros mecanismos de veiculação, tais como computadores,
fax, telefone, etc.
9.E- Monitoramento;
O monitoramento do Sistema de Controle Interno é realizado por meio de relatórios gerenciais
elaborados pelas áreas internas; dos indicadores de desempenho das diversas áreas de gestão; pelo
acompanhamento da execução orçamentária; pela Auditoria Interna, através de exames e
recomendações específicas, quando necessários.
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10- Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo
como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, e informações
relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto
nº 5.940/2006.
10.A- Através do Departamento de Gestão Ambiental, a CMB assumiu como meta estratégica a
adoção das melhores práticas de Governança Corporativa e Sustentabilidade.
10.B- A questão ambiental é preocupação permanente para a Casa da Moeda. A Empresa vem
desenvolvendo atividades na área ambiental que possibilitam uma ação coerente, continuamente
aprimorada, devidamente ajustada à legislação vigente. Essas ações objetivam assegurar o
cumprimento dos princípios da Política Ambiental da CMB, desdobrada nos Objetivos e Metas
constantes do Programa de Gestão Ambiental – PGA.
10.C- Para atendimento ao Decreto nº. 5.940/2006 foi realizado o Cadastramento de algumas
Cooperativas de Catadores e foi aberto o Processo Administrativo de nº. 0594/2009 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, que se encontra em tramitação. Este
cumprimento será viabilizado com a implantação da coleta seletiva nas áreas administrativas. No
tocante a todas as etapas do processo de gerenciamento de resíduos, existe um programa de gestão
de resíduos implantado, cujas orientações/ determinações estão embasadas em todos os critérios
técnicos e legais aplicáveis à realidade da CMB e constam do contrato que temos firmado com a
empresa Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A. para a prestação dos serviços de
gerenciamento total dos resíduos da empresa. Desta maneira, podemos afirmar que atendemos
integralmente aos Incisos deste artigo que estão relacionadas a resíduos.
10.D- Com relação aos procedimentos para garantir a inclusão das exigências Ambientais
pertinentes as Especificações de Obras, cujo atendimento foi dado como concluído pela área
responsável, evidenciamos a prática de Projetos Sustentáveis, que considera vários conceitos
utilizados nas Construções Sustentáveis, exemplificamos a Instalação da Estação de Tratamento de
Efluente com Reuso de Água, bem como a realização da Estruturação do Projeto de Gerenciamento
de Resíduos de Construção Civil – PGRCC, de acordo com o modelo especificado pelos órgãos
responsáveis, o qual já está sendo iniciado. Também estão sendo elaboradas especificações e
demais exigências nos projetos básicos ou executivos, para contratar obras e serviços de
Engenharia, visando à economia na manutenção e na operacionalização das edificações, à redução
do consumo de energia e água, bem como à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental. A CMB tem a preocupação de exigir as Licenças Ambientais pertinentes as suas
atividades poluidoras, nos processos e documentos de aquisições e contratações.
Em 2010, destacaram-se os seguintes projetos e atividades:
1. Reuso da água de lavagem de pós-galvanização, depois de tratada pelo processo de troca iônica;
2. Destilação a vácuo de efluente das máquinas de polimento;
3. Tratamento da sangria por eletrólise;
4. Aquisição de um Sistema de Recuperação de Solução de Limpeza das Máquinas de impressão
Calcográfica;
5. Reutilização do resíduo de borra de tinta;
6. Início da implantação do novo Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários com Reuso de
Água; e
7. Contratação de uma empresa especializada no processo de Gerenciamento Total de Resíduos.
Casa da Moeda do Brasil
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12- Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando os
seguintes aspectos:
12.A- Planejamento da área;
Acompanhando os movimentos de expansão com qualidade e sustentabilidade, merece especial
atenção os segmentos voltados para tecnologia da informação, tanto a de atendimento das
necessidades corporativas, rede de infraestrutura e de suporte a sistemas e soluções administrativas,
quanto à de inovação e desenvolvimento de produtos e serviços.
No exercício de 2010 foi implantado o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação –
COTIN, órgão que integra e articula as demandas e prioridades da empresa em Tecnologia da
Informação – TI, e concluído o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTI,
que norteará a política da CMB nos próximos quatro anos.

12.B- Perfil dos recursos humanos envolvidos;
Assegurar o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia necessária nos processos inerentes à
CMB, bem como a eficácia de suas atividades, mediante a realização de trabalhos técnicocientíficos de planejamento, organização, execução, acompanhamento e coordenação pertinentes à
sua área de atuação, visando ao efetivo funcionamento da Empresa e ao alcance dos objetivos
organizacionais.

Demonstramos no quadro a seguir, as competências e os seus respectivos perfis dos profissionais da
área de TI:

Competência

1. Profissional-Técnico

2. Resolução de Problemas

3. Orientação a Resultados

4. Orientação à Qualidade

Casa da Moeda do Brasil

Perfil da Competência
Domina e atualiza sistematicamente os conhecimentos conceituais, técnicos
e tecnológicos de sua profissão, demonstra capacidade de aplicá-los
eficazmente na sua área profissional e promover a integração com áreas
afins.
Demonstra capacidade de identificar e avaliar problemas, suas causas e
conseqüências prováveis, toma decisão para resolvê-los, ou propõe
alternativas para sua solução.
Demonstra capacidade de perceber a natureza das atividades da empresa e de
direcionar as ações para obter a maximização de resultados. Transmite
conhecimentos, orienta e instrui, para o alcance da missão e dos objetivos
empresariais.
Demonstra capacidade para formular, implantar e gerenciar normas,
diretrizes, orientações, processos e procedimentos, e de introduzir melhorias
contínuas em serviços e sistemas, para garantir e manter qualidade,
excelência de produtos e a preservação do meio ambiente.
Tabela 30: Perfis dos profissionais da área de TI
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12.C- Segurança da informação;
Na perspectiva de crescimento e mudanças, foram adotadas medidas adicionais para fortalecer o
sistema de segurança corporativa, com a constituição do Comitê de Segurança da Informação e
Comunicação – COSIC, cuja implantação ocorrerá em 2011. A finalidade primordial deste comitê é
a de debater projetos e ações de modernização dos sistemas eletrônicos de segurança, a revisão e a
implantação da política de segurança empresarial de forma a alcançar certificação da CMB na ISO
27.000 e 27.001. Ressaltamos que já se encontra em processo de aquisição equipamentos de ponta,
como Sala-Cofre, Storages e outros.

12.D- Desenvolvimento e produção de sistemas;
No plano da gestão corporativa, acompanhando o ambicioso programa de investimentos de
diversificação dos negócios, foram impulsionadas inúmeras ações para o aperfeiçoamento do
modelo de gestão empresarial, com destaque para a criação do Departamento de Inovação
Tecnológica como centro de pesquisa de novos produtos, insumos, tecnologia e agregação de valor
aos produtos e serviços do portfólio da CMB.
Atualmente, a Casa da Moeda vem desenvolvendo e produzindo sistemas no mercado de
personalização de documentos com chip de segurança, como é o caso do novo passaporte brasileiro
e do novo Registro de Identidade Civil – RIC.
12.E- Contratação e gestão de bens e serviços de TI;
Em 2010 o programa de inovação permitiu a implantação de novas tecnologias em parceria com a
Receita Federal do Brasil – RFB, para expansão do serviço de selo fiscal digital rastreável como
instrumento de controle fiscal da produção de cigarros e de bebidas frias. No final deste exercício,
os sistemas estarão operando em praticamente todas as suas unidades.
Também em 2010, desta feita, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA foi concluída a negociação para implantação do 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.

15- Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em
acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade
jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento.
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Determinações e Recomendações do TCU
Número da Decisão
ou do Acórdão

Descrição da Determinação ou
Recomendação

Setor Responsável pela
Implementação

Providências
Adotadas

ACÓRDÃO
Nº482/2010- 1ª C.
TC: 25.710/2009-9
Repres. Licitação
Tomada de Preços
nº29/09 – Reforma
de Tornos
Mecânicos.

1.6. Determinar à Presidência da Casa da
Moeda do Brasil que observe, nas futuras
licitações, o disposto no art. 30, inciso IV, da
Lei 8.666/93, quanto ao estabelecido em lei
especial, especificamente no que se refere à
exigência de licença de operação concedida
pelo órgão ambiental do estado/município
onde a licitante esteja localizada e/ou
daquele onde os serviços serão prestados,
conforme o caso e segundo dispuser a
regulamentação ambiental específica.

Departamento de Gestão de
Contratação e Suprimentos DEGCS

A Licença de
Operação exigível
está regulamentada,
sua apresentação ou
dispensa, nos
Termos dos Editais
expedidos para os
licitantes
interessados.

DEGCS

A Licença de
Operação está
sendo exigida para
o caso e nas
hipóteses cabíveis,
na forma
determinada pelo
TCU.

1.8.1. Faça constar do instrumento
convocatório, nas hipóteses de exigência de
documentação para qualificação técnica dos
em
processo
licitatório
interessados
adicionais aos previstos no artigo 30 da Lei
n.º 8.666/93, o dispositivo legal ou infralegal
emitido por órgão ou entidade competente,
conforme o
caso, que fundamente a exigência;

DEGCS

Dos instrumentos
convocatórios
constarão o
dispositivo legal ou
infralegal exigível
para cada caso.

1.8.2. Faça constar do instrumento
convocatório, no caso de estipulação de
parâmetros quantitativos para fornecimento
de itens ou serviços do objeto como requisito
de habilitação em licitação, demonstrativo
sucinto, porém suficiente, do cálculo
adotado para estipular cada parâmetro, bem
como as margens de tolerância aceitáveis
para habilitação, em obediência ao art. 3º, §
1º, I, da Lei n.º 8.666/93;

DEGCS

Dos instrumentos
convocatórios
constarão o
Demonstrativo do
cálculo e margens
de tolerâncias na
forma determinada.

-

-

1.7.2. acatar as razões de justificativa da
Casa da Moeda do Brasil, determinando à
entidade que observe a legislação ambiental,
especificamente no que se refere à
obrigatoriedade de licença de operação como
requisito para assinatura do instrumento
contratual, relativo ao objeto da Tomada de
Preços 29/2009, informando o cumprimento
desta determinação no próximo Relatório de
Gestão Anual da entidade;

ACÓRDÃO
Nº973/2010- 2ª-C.
TC: 18.195/2008-5
Prestação de
Contas Exercício
de 2007.

1.8.3. Com fulcro no princípio contábil da
prudência,
de
obrigatoriedade
de
observância expressa no art. 10 da
Resolução CFC n.º 750/93, e em vista da
relevância dos valores envolvidos em cada
caso:
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Número da Decisão
ou do Acórdão

Descrição da Determinação ou
Recomendação

Setor Responsável pela
Implementação

Providências
Adotadas

ACÓRDÃO
Nº973/2010- 2ª-C.
TC: 18.195/2008-5
Prestação de
Contas Exercício
de 2007.

1.8.3.1. Proceda à obtenção de laudo técnico
especializado para apresentar os custos
incorridos pro rata temporis e eventuais
déficits incorridos no âmbito dos planos de
benefícios de caráter previdenciário de
empregados patrocinados junto à Fundação
de Previdência da CMB (Cifrão), em
especial quanto ao período posterior à
equalização atuarial do déficit da referida
Previdência Complementar Patrocinada,
realizada em 1999, procedendo ao seu
reconhecimento contábil, se for o caso,
quando do encerramento de cada exercício
social;

Fundação Cifrão

A Fundação Cifrão
elaborou Nota
Técnica Atuarial no
Exercício de 2010 e
recomendou à CMB
a contratação de
empresa
especializada para
realizar estudo
atuarial atendendo
determinação da
Secretaria de
Previdência
Complementar no
OFÍCIO/SPC/957
DEFIS/CFD/2004.

1.8.3.2. Proceda à escrituração da provisão
de créditos de liquidação duvidosa (PCLD);
e

Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e
Financeira - DECOF

Consignadas em
Notas Explicativas
às Demonstrações
Contábeis as razões
que tecnicamente
recomendaram a
dispensa desta
escrituração.

1.8.3.3. Promova, quanto à provisão para
contingências
fiscais
e
trabalhistas,
levantamento dos valores estimados para as
referidas contingências e a verificação da
adequabilidade da provisão constituída em
face dos riscos envolvidos.

DECOF

Provisões
constituídas na
forma recomendada
e de acordo com os
valores e
procedimentos
contábeis
adequados.
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Número da Decisão
ou do Acórdão

Descrição da Determinação ou
Recomendação

ACÓRDÃO
Nº1760/2010-P
TC: 013.749/2003-1
Prestação de
Contas Exercício
de 2002.

9.6.1. proceder à reabertura de prazo e
republicar o edital, nos mesmos moldes do
original, quando forem feitas modificações
que possam afetar a formulação das
propostas, a exemplo da Concorrência nº
3.235/2001, haja vista o disposto no art. 21,
§ 4º, da Lei nº 8.666/1993;

Comissão Permanente
Licitações - COMPEL

de

A determinação
será aplicada nas
rotinas e para
reabertura de prazo
e republicação do
Edital quando
forem feitas
modificações que
afetem as propostas.

9.6.2. autuar um único processo para cada
procedimento licitatório, ao qual serão
juntados o contrato e respectivos termos
aditivos, assim como os demais documentos
relativos à licitação, na forma do art. 38 da
Lei nº 8.666/1993;

Departamento de Gestão de
Contratação e Suprimentos DEGCS

Processos de
Dispensa e
Inexigibilidade:
Contratações
autuadas em
processo único;
Convite: Quando
fracassado e
deserto, repetido
nos mesmo
processos;
Demais
Modalidades de
Licitação: Devido
ao grande volume
de documento e as
questões de ordem
prática, a matéria
encontra-se em fase
recursal.

9.6.3. realizar licitação para a contratação de
serviços advocatícios, em conformidade com
o disposto no art. 2º da Lei nº 8.666/1993, e,
quando houver inviabilidade de competição,
providenciar
a
pré-qualificação
dos
profissionais, de acordo com o art. 114 da
mesma Lei e as decisões já proferidas por
este Tribunal (Decisão Sigilosa nº 69/1993Decisão
Sigilosa
nº
TCU-Plenário;
494/1994-TCU-Plenário;
Decisão
nº
624/1994-TCU-Plenário;

Departamento
DEJUR

Contratação de
escritórios de
advogacia de
acordo com o art. 2º
da Lei nº 8.666/93;
Para os serviços
comuns, utiliza a
Modalidade Pregão;
Na existência de
apenas de um
profissional que
atenda ao interesse
da CMB, contrata
com fulcro no art.
25, inciso II, c/c o
art. 13, inciso V da
Lei nº 8.666/93.
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Jurídico

Providências
Adotadas

–
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Número da Decisão
ou do Acórdão

Descrição da Determinação ou
Recomendação

Setor Responsável pela
Implementação

Providências
Adotadas

ACÓRDÃO
Nº1760/2010-P
TC: 013.749/2003-1
Prestação de
Contas Exercício
de 2002.

9.6.4. assegurar o exercício dos direitos à
ampla defesa e contraditório previstos no art.
5º, inciso LV, da Constituição Federal, em
todas as fases dos processos administrativos,
observando-se os termos do art. 109, inciso
I, alínea "b", da Lei nº 8.666/1993, no que
diz respeito à abertura de prazo para recursos
administrativos, nos casos previstos nessa
lei, em especial na desclassificação de
propostas;

DEGCS E COMPEL

Dado o
cumprimento à
determinação do
disposto no art. 05,
inciso LV, da C.F. e
aos termos do art.
109, inciso I, alínea
“b” da Lei
nº8.666/93.

9.6.5. proceder, nas hipóteses em que não
houver possibilidade de competição ou que
haja fornecedor exclusivo devidamente
comprovado, à aquisição por inexigibilidade
de licitação, amparada no art. 25 da Lei nº
8.666/1993, evitando contratar por dispensa
de licitação e observando as demais
formalidades daquela modalidade;

DEGCS

Adotadas as
providências de
maneira que os
enquadramentos
para os casos de
Inexigibilidades
serão tratados na
forma da Lei,
mesmo que os
valores fiquem no
limite dos Incisos I
e II, do art. 24 da
Lei nº8.666/93.

9.6.6.
verificar
a
conveniência
e
oportunidade de elaborar regulamento
próprio de licitações e contratos, o qual, após
aprovado pela autoridade de nível superior,
deverá ser publicado na imprensa oficial, em
atendimento às disposições do art. 119, caput
e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993;

DEGCS

Outrora a CMB já
tentou implementar
um Regulamento
próprio que não foi
aprovado pelas
autoridades
superiores. Em
atendimento ao
recomendado, os
estudos serão
retomados a fim de
verificar-se a
conveniência e
oportunidade de
implementar um
Regulamento
próprio.

9.6.7. realizar estudos visando à adoção do
Sistema de Registro de Preços disciplinado
no art. 15, inciso II, da Lei nº 8.666/1993,
regulamentado pelo Decreto nº 3.931, de
19/9/2001;

DEGCS

O Sistema de
Registro de Preços
disciplinado no art.
15, inciso II, da lei
8.666/93, encontrase implementado
desde
dezembro/2009.
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Número da Decisão
ou do Acórdão

Descrição da Determinação ou
Recomendação

Setor Responsável pela
Implementação

Providências
Adotadas

ACÓRDÃO
Nº1760/2010-P
TC: 013.749/2003-1
Prestação de
Contas Exercício
de 2002.

9.6.8. dar início aos processos licitatórios
com antecedência suficiente para que se
evitem tanto a descontinuidade dos serviços
como a necessidade de contratações
emergenciais;

DEGCS

Com a
implementação do
Sistema ADMIN, os
gestores
operacionais são
comunicados com
120 dias de
antecedência do
término da vigência
dos contratos para
possibilitar às novas
Licitações.

.

9.6.9. realizar contratação sem licitação com
base na notória especialização do contratado
(art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993)
somente quando houver inviabilidade de
competição entre possíveis interessados,
configurando-se
simultaneamente
a
singularidade do objeto e a notoriedade do
contratado na execução do serviço específico
desejado, vedada a subcontratação, sob pena
de se caracterizar a viabilidade de
competição;

DEGCS

Foram aplicados os
métodos de
avaliação das
contratações sem
licitação com base
na notória
especialização. A
questão da vedação
a subcontratação foi
objeto de Recursos
de Consideração e
encontra-se
aguardando
apreciação por esse
Tribunal.

9.6.10. observar, em todos os procedimentos
licitatórios, o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório a que se refere o
art. 3º, caput, c/c os arts. 41, caput, e 54, §
1º, não devendo ser aceitas nas licitações
solicitações de alteração de prazos para
apresentação de amostras, nem a inclusão de
cláusulas não previstas inicialmente no edital
de abertura do certame que modifiquem as
características técnicas do produto objeto da
licitação;

DEGCS

Intensificado o
Treinamento dos
membros que
compõem as
Comissões de
licitação, Pregoeiros
e Representantes
designados, e a
partir daí não foram
mais observados os
registros
semelhantes aos
apontados,
considerando-se
assim que a
providência adotada
foi eficaz.
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Número da Decisão
ou do Acórdão

Descrição da Determinação ou
Recomendação

Setor Responsável pela
Implementação

Providências
Adotadas

ACÓRDÃO
Nº1760/2010-P
TC: 013.749/2003-1
Prestação de
Contas Exercício
de 2002.

9.6.11. promover a repetição do convite
quando não se obtiver três propostas válidas
para o certame, ressalvadas as hipóteses de
limitação de mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados, circunstâncias
estas que devem ser justificadas no processo,
sob pena de repetição do convite, com a
convocação de outros possíveis interessados,
em cumprimento ao disposto no art. 22, §§
3º e 7º da Lei nº 8.666/1993, e ao
entendimento constante das Decisões nºs
274/1994-TCU-Plenário
e
828/2000,
Acórdãos
nºs
159/1995-TCU-Plenário,
217/1996-TCU-1ª Câmara e 100/2004-TCU2ª Câmara;

DEGCS

Adotada
providência de
repetição do
Convite quando não
obtidas 3 propostas
válidas para o
Certame.

9.6.12. verificar a conveniência de ajustar a
redação do subitem 53, inciso II, alínea "a",
da Norma 0682-NA-1-01/06/97, quanto à
expressão "não ocorrendo o número mínimo
de
3
(três)
participantes,
dar-se-á
continuidade ao convite com qualquer
número de interessados ...", de modo a
consignar claramente a previsão da
ocorrência dos pressupostos indicados na
determinação contida no item 9.6.11 acima;

DEGCS

Ajustada a redação
do subitem 53,
inciso II alínea “a”,
da Norma
0682NA-1-01/06/97
na forma
recomendada.

9.6.13. autuar um único processo
administrativo para cada contratação direta,
ao qual serão juntados todos os documentos
relacionados com a aquisição/prestação do
serviço,
recebimento
do
material,
pagamentos, entre outros, propiciando maior
transparência, eficiência do controle e
fiscalização da regularidade dos atos
administrativos;

DEGCS

Providência adotada
na forma da
determinação do
item 9.6.2.
Exceção dos
processos abertos
diariamente com
entrada de Notas
Fiscais ou Faturas
que possuem
tramitação própria e
independente.

9.6.14. informar a este Tribunal, no prazo de
noventa dias, as providências que foram
adotadas
pela
Entidade
para
dar
cumprimento às determinações supra;

PRESI

Atendido através do
OFÍCIO/PRESI/344
/2010, de
20.10.2010.

Tabela 31: Determinação e recomendações do TCU
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16- Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de
controle interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os
casos de não acatamento.
Recomendações dos Órgãos de Controle Interno Unidade Auditoria Interna - AUDIT - 2010
RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

001

DEFIN

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

Deverá interagir junto ao DEJUR para analisar quanto à
possibilidade da CMB proceder conforme preceitua a
Instrução Normativa SRF nº480, de 15 de dezembro de
2004, em seu § 5º, evitando que se façam retenção de
tributos na fonte pelos clientes do tipo, aumentando a
performance de caixa para esta empresa;

EM ANDAMENTO

Analisar esta conta contábil mensalmente com o fito de
apropriar adequadamente, quanto a competência, os custos
incorridos por fábrica;

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN/DVCT

Apresentar memória de cálculo dos valores que montam o
ajuste manual contabilizado em dezembro de 2009;

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN/DVCO

Deverá interagir junto ao BNDES com o objetivo de
posicionamento sobre a possibilidade de venda das
respectivas ações, ou se for o caso, constituir provisão para
perdas;

DEFIN/DVCT

DEFIN/SECT

DEFIN/SECO

Deverá apresentar à análise da conta contábil citada
anexando as memórias de cálculo e documentação suporte;

Deverá interagir com o DEJUR com o fito de acompanhar o
andamento desta ação judicial, buscando que o registro
contábil possa ser o mais tempestivo e exato possível;

ATENDIDA

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

ATENDIDA

DEFIN/DVAF/ Apurar detalhadamente os depósitos referentes a contratos
encerrados que ainda estão em poder da CMB;
SETE

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN/DVAF/ Interagir com os gestores de contratos com o fito de
regularizar as pendências encontradas;
SETE

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN/DVCO/ Deverá atentar para que a apropriação das despesas seja
dentro do mês, obedecendo ao Princípio da Competência;
SECO

ATENDIDA

DEFIN/DVCO/ Interagir com o DECOM/DVGC/SEGR a fim de
providenciar o levantamento de todas as Notas Fiscais
SECF
emitidas com o código fiscal 6.910 - Remessa em
Bonificação, Doação ou Brinde;

ATENDIDA

Interagir com a SECO com o objetivo de regularizar a
DEFIN/DVCO/ contabilização em duplicidade do ISS;
SECF

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
RECOMENDAÇÕES
AUDITADA
DEFIN/DVCO/ Regularizar as pendências citadas referentes a área fiscal;
SECF
DEFIN/DVCO/ Deverá atentar para que a apropriação das despesas seja
dentro do mês, obedecendo ao Princípio da Competência;
SECO

Continuação
001
DEFIN

ATENDIDA

ATENDIDA

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN/DVCO/ Deverá proceder ao ajuste apontado na Demonstração Composição do Capital Social;
SECO

ATENDIDA

DEFIN/DVCO/ Proceder aos ajustes apontados no Relatório Análise
Comparativa e Econômico-Financeira;
SECO

ATENDIDA

DEFIN/DVCO/ Analisar, e se for o caso proceder aos ajustes apontados no
Relatório Análise Comparativa e Econômico-Financeira; e
SECT

ATENDIDA

DEFIN/SECF

DESEG
002

DESEG

DESEG

Deverá providenciar a alteração tempestiva do
preenchimento da descrição da atividade econômica no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

O Gestor designado 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 Gestor designado deverá solicitar à contratada, que
discrimine as espécies verdes existentes na CMB, dando
fiel cumprimento a cláusula supracitada;
O Gestor designado deverá interagir junto à empresa
prestadora de serviços, para que a mesma substitua o papel
higiênico no sistema “rolão” folha simples, para o tipo
discriminado, com o fito de cumprir o estabelecido no
contrato;

ATENDIDA

ATENDIDA

O Gestor designado deverá solicitar à Contratada, nas
próximas dedetizações, o certificado e anexar nas
dependências da CMB; e

ATENDIDA

Deverá apreciar as necessidades apresentadas para avaliar
as sugestões elencadas, com o fito de melhorar as condições
para os serviços de conservação e limpeza, em benefício da
CMB e de seus empregados.

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Elaborar os Procedimentos (PROs) de todas as tarefas da
SESG
SESG, visando transparência da atividade e redução de
risco de não continuidade do serviço;

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Atualizar as NAs do TCE, e elaborar Normas para
regulamentar as atividades de transporte de vans,
SESG
automóveis executivos blindados, carros elétricos e
caminhão baú, baseadas nos PROs elaborados pela Seção, e
encaminhá-las à DIRAD para apreciação;

EM ANDAMENTO

DESEG

DESEG

003

Deverá envidar esforços para que sejam tomadas as
providências necessárias, tempestivamente, quanto à
adequação a Lei 11.638/07;

IMPLEMENTAÇÃO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA
Gestor do
Contrato
nº 4140/2008

Gestores dos
Contratos

RECOMENDAÇÕES
O deverá providenciar a apresentação da garantia
complementar supracitada ou exigir a retenção do valor no
próximo pagamento à Contratada, conforme cláusula
oitava, parágrafo sexto, do Contrato;
Deverão proceder ao Controle dos Depósitos em Garantia
sempre quando houver assinatura de Contrato e/ou
modificações oriundas de Aditivos, e evidenciá-lo nos
Processos de Acompanhamento por meio de documento dos
Depósitos em Garantia existentes, elaborado pela
SETE/DEFIN;

Aplicar maior rigor na elaboração de Anexo I do(s)
DESEG/DVAS/ Contrato(s), visando contemplar valores referentes ao
aumento eventual de demanda de serviços;
SESG
Analisar o quantitativo de ônibus do TCE para que atenda
às necessidades atuais dos empregados da CMB e, se
DESEG/DVAS/ necessário, elaborar Aditivo ao Contrato contemplando o
atual quantitativo de usuários, a fim de que haja melhoria
SESG
no funcionamento do TCE e redução de custo com valetransporte;

Continuação
003

Gestor do
Contrato
nº 4140/2008

Deverá interagir com a Contratada Antônio Bernardo
Santana Marques & Cia. Ltda. para a revisão dos valores
disponíveis do empenho referente ao Contrato, e, se
necessário, verificar, junto ao DEJUR, as medidas cabíveis
para manutenção do mesmo até o término de seu prazo de
vigência;

Buscar urgentemente, junto ao DEJUR, solução para o caso
DEGEP/DVBN/ da atividade periculosa que não vem sendo paga a um
empregado da Contratada Antônio Bernardo Santana
SEMT
Marques & Cia. Ltda.;
Providenciar cópia das OSIs referentes à Designação de
DESEG/DVAS/ cada Gestor de Contrato, bem como acostá-las aos
respectivos Processos de Acompanhamento dos Contratos
SESG
nºs 4202/2008 e 4202/2008-A;

DESUP/DVDF

Corrigir a alocação dos custos dos contratos acima citados,
alterando os Centros de Custo nº 50.000 (DICOM) e nº
51.000 (DECOM) para o Centro de Custo 35.000
(DESEG), a fim de que haja exatidão e transparência nas
informações dos custos incorridos para os contratos
vinculados a este Departamento no Sistema ERP;

IMPLEMENTAÇÃO
EM ANDAMENTO

ATENDIDA

ATENDIDA

EM ANDAMENTO

PARCIALMENTE
ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

DESUP/DVDF

Corrigir no Sistema Administração de Contratos o nome do
Gestor do Contrato nº 1720/09, conforme determinado na
OSI/DESEG nº 013/09;

ATENDIDA

Gestor do
Contrato
nº 1667/2005

Providenciar os comprovantes de manutenção de
dezembro/2009 e janeiro/2010 da van SPRINTER/
Mercedes Benz placa KNT-3525 referente ao Contrato com
a JH de Paula Transportes e Turismo Ltda. e acostá-los aos
respectivos Processos de Acompanhamento;

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

Continuação

ÁREA
AUDITADA
Gestores dos
Contratos
nºS 4202/2008 e
4202/2008-A

RECOMENDAÇÕES
Anexar os laudos bacteriológicos de higienização e limpeza
da frota contratada aos respectivos Processos de
Acompanhamento aos Contratos com a Viação Cidade do
Aço Ltda. e com a Expresso União Ltda.;

IMPLEMENTAÇÃO

ATENDIDA

003
Gestor do
Contrato
nº 1720/09

Providenciar, junto à Contratada, cópia da comprovação da
referida experiência para os motoristas contratados Daniel
Douglas de Barcellos e Alexandre Carvalho Dias, em
cumprimento à exigência contratual supracitada;

Gestor do
Contrato
nº 4140/08

Providenciar, junto à Contratada, a apresentação mensal do
controle diário de quilometragem percorrida pelo veículo,
conforme estabelece o Anexo I do Contrato, bem como
acostá-lo ao processo de pagamento da Nota Fiscal;

Interagir com o DESIN/DVAT para implementar assinatura
digital no âmbito de Chefia e Coordenação, bem como
DESEG/DVAS/ desenvolvimento de um Sistema Informatizado de Registro
e Controle das rotinas dos Serviços de Transporte, para
SESG
atender à demanda urgente por controles sistêmicos de suas
atividades, identificada no mapeamento em anexo ao
Relatório; e
Efetuar os descontos dos usuários mencionados em nossa
DESEG/DVAS/ análise a partir do início da concessão do benefício pela
inclusão do usuário no SIT, de forma a promover um
SESG
levantamento retroativo com total transparência junto aos
usuários envolvidos.

004

DESEG / DVAS Revisar imediatamente as Normas, e que sejam submetidas
à respectiva aprovação;
/ SESG
Elaborar os procedimentos (PRO) de todas as tarefas que
envolvem a concessão e controle do Vale-Transporte,
DESEG / DVAS visando dar transparência à atividade exercida pelos
empregados da Seção, evitando dessa forma o risco de não
/ SESG
continuidade da tarefa pela ausência dos empregados, ou
seu afastamento;

Analisar e levantar as possibilidades de aprimoramento do
DESEG/DVAS/ sistema, para que o DESIN possa atuar efetivamente na sua
melhoria, considerando entre outros, os aspectos sugeridos
SESG
abaixo:

ATENDIDA

ATENDIDA

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

Interação com o sistema FORPONTO para cálculo
DESEG/DVAS/ automático das faltas, afastamentos e horários diferenciados
de trabalho;
SESG

EM ANDAMENTO

Interação com a Folha de Pagamento, sistema ERP, para
análise automática dos empregados em férias;

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Inserção de valores de passagens e cálculo automático com
base nos dias úteis do mês de referência;
SESG

PARCIALMENTE
ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Cálculo automático de recarga complementar quando do
SESG
aumento de passagem;

EM ANDAMENTO

DESEG /
DVAS/ SESG
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

IMPLEMENTAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

DESEG/DVAS/ Relatórios de Acompanhamento de utilização dos valores
da Bolsa do Comprador, indicando saldos atualizados;
SESG
Impressão automática de PVT interagindo diretamente com
DESEG/DVAS/ a base cadastral do empregado junto ao DEGEP, através do
ERP, não permitindo assim a informação de endereços
SESG
diferenciados;
Interação dentro do próprio Sistema de Informações de
Transporte - SIT, informando automaticamente no PVT,
DESEG/DVAS/ quando o usuário utiliza também a linha coletiva de ônibus
da CMB, indicando o nº da linha e local de embarque e
SESG
desembarque, com base no cadastro dos ônibus e itinerários
registrados no próprio sistema SIT;

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Utilização de links para cálculo aproximado de distâncias
(tipo: Google Maps), para validação da distância de 1 Km
SESG
definida na Norma;

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Registro e controle das solicitações de 2ª via de cartão c/
desconto automático em folha, quando cabível;
SESG

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Interação com o sistema de MNUs que são utilizadas nos
pagamentos das cargas mensais;
SESG

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Segregação de função nos cadastros e liberação de cargas;
SESG
Manutenção de logs e históricos dos inputs realizados;

EM ANDAMENTO

Emissão de Relatórios de Controle;
Continuação
004

DESEG/DVAS/ Atender, de forma emergencial, as necessidades
apresentadas pela SESG, no que tange ao aprimoramento
SESG
do Sistema de Informações de Transporte (SIT);
DESEG/DVAS/ Notificar formalmente os usuários,
permanência do cartão sem utilização;
SESG

a

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Verificar junto ao DEJUR a base legal para restituição os
valores não utilizados pelos usuários, para a Bolsa do
SESG
Comprador;

ATENDIDA
PARCIALMENTE

DESEG/DVAS/ Definir em Norma um limite de saldo para Bolsa do
Comprador, submetendo a respectiva aprovação;
SESG

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Utilizar nas recargas mensais, parte do valor existente na
Bolsa do Comprador, de forma a diminuir o saldo médio
SESG
desta conta-corrente;

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Gerar, mensalmente, um extrato da Bolsa do Comprador,
bem como realizada a conciliação semanal ou mensal de
SESG
cada lançamento;

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Arquivar, mensalmente, os extratos da Bolsa do Comprador
com sua respectiva conciliação;
SESG

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
IMPLEMENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES
AUDITADA
DESEG/DVAS/ Evidenciar os complementos de carga extraídos da Bolsa do EM ANDAMENTO
SESG
Comprador, também nas planilhas de controle (atualmente
em Excel), para melhor transparência do processo;
DESEG/DVAS/ Inserir também
Administrativa;
SESG

Norma

EM ANDAMENTO

DEJUR / DEGEP A implementação imediata de controles que permitam a
/ DESEG
transparência de entrada e saída de cartões, com seus
respectivos saldos e usuários;

EM ANDAMENTO

DEJUR / DEGEP Avaliar as necessidades de inclusão do controle de entrada
/ DESEG
e saídas de cartões no Sistema de Informações de
Transporte (SIT), de forma que o DESIN possa atuar
efetivamente na sua melhoria;

EM ANDAMENTO

DESIN

Continuação

estes

procedimentos

na

Sistematizar o controle de cartões Vale-Rápido, de forma
que seja possível cadastrar a entrada e saída dos cartões,
contendo: MNU de aprovação, a quantidade comprada, as
entregas realizadas vinculada ao respectivo usuário e
matrícula, data e valor da carga, para que o sistema,
automaticamente, efetue esse desconto na próxima recarga;

EM ANDAMENTO

Que seja verificado o caso do usuário matrícula 06989-2 e,
DEJUR / DEGEP se aplicável, que seja realizado o referido desconto na Folha
/ DESEG
de Pagamento seguinte.

ATENDIDA

Que por ocasião da adoção de um sistema sistematizado,
seja sugerido que o desconto em Folha de Pagamento da 2ª
DEJUR / DEGEP via do cartão seja automático, de forma que no cadastro da
/ DESEG
solicitação, os dados sejam armazenados, para migração
mensal, para o sistema da Folha de Pagamento;

EM ANDAMENTO

Que os usuários sejam imediatamente cadastrados, para a
DESEG / DVAS realização dos descontos relativos a utilização do benefício
nos meses seguintes, conforme determina a Norma;
/ SESG

EM ANDAMENTO

004

DESEG / DVAS Que seja solicitada a SEPS a informação dos respectivos
descontos mês a mês, dos usuários analisados
/ SESG

EM ANDAMENTO

DESEG / DVAS Que seja realizado um levantamento dos meses de
utilização do Vale-Transporte e/ou transporte coletivo de
/ SESG
empregados, retrocedendo até a inclusão do usuário no
benefício de transporte;

EM ANDAMENTO

Que o resultado da análise seja informado ao usuário, com
total transparência, antes do respectivo desconto;

EM ANDAMENTO

DESEG / DVAS Que sejam cadastrados os valores a serem descontados do
usuário;
/ SESG

EM ANDAMENTO

DESEG / DVAS Que todo o processo seja devidamente formalizado para
futuras consultas;
/ SESG

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
IMPLEMENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES
AUDITADA
DESEG / DVAS Adotar controles sistêmicos mais eficazes, para o melhor EM ANDAMENTO
/ SESG
monitoramento do Vale-Transporte e seu respectivo
desconto em Folha de Pagamento;
DEJUR/DESEG Que os usuários sejam notificados, com prazo determinado,
a apresentar documentação formal da inexistência de
/DEGEP
transporte filiado a FETRANSPOR na localização onde
reside;

EM ANDAMENTO

DEJUR/DESEG Que se apure, avalie e certifique a veracidade da
informação prestada pelo empregado;
/DEGEP

ATENDIDA

A abertura de processo, relacionando todos os casos
DEJUR/DESEG mencionados em nossa análise, contendo todas as
formalizações apresentadas pelo usuário, com a respectiva
/DEGEP
avaliação da SESG;

Continuação
004

ATENDIDA

DEJUR/DESEG Que após apuração, o processo seja encaminhado à DIRAD
para aprovação junto à Diretoria Colegiada, cientes do risco
/DEGEP
da contingência trabalhista

EM ANDAMENTO

DEJUR/DESEG Que tal assunto seja inserido em Norma Administrativa,
estabelecendo se assim desejar, alçada para aprovação de
/DEGEP
tal benefício, uma vez que a cada novo usuário nesta
condição, é preciso formalizar através de processo com as
aprovações competentes para o assunto;

EM ANDAMENTO

DESEG / DVAS Que sejam analisadas e corrigidas, se necessário, as
informações referentes a endereço do usuário;
/ SESG

EM ANDAMENTO

Que na possibilidade de implantação de um sistema
automatizado, o preenchimento do PVT possa ser
DESEG / DVAS automático, trazendo os seguintes dados: endereço do
usuário (com base no comprovante entregue no DEGEP),
/ SESG
linha de ônibus utilizada (com base no cadastramento da
SESG – Transporte), e local de embarque do usuário (com
base no itinerário do ônibus cadastrado pela SESG –
Transporte);

EM ANDAMENTO

Adotar um sistema automatizado no preenchimento do
PVT, de forma que a partir do próprio sistema, seja
extraído: endereço do usuário (com base no comprovante
DESEG / DVAS entregue no DEGEP), linha de ônibus utilizada (com base
no cadastramento da SESG – Transporte), e local de
/ SESG
embarque do usuário (com base no itinerário do ônibus
cadastrado pela SESG – Transporte);

EM ANDAMENTO

DESEG / DVAS Que seja verificada, “in loco” a quilometragem dos usuários
apontados em nossa análise, para atestar se estão
/ SESG
adequadamente em consonância com a Norma;

EM ANDAMENTO

DESEG / DVAS Que seja verificado, se é cabível, a realocação do usuário
matrícula 7704-6 numa linha mais próxima de sua
/ SESG
residência, conforme demonstrado em nossa análise;
DESEG / DVAS Que seja inserida na Norma Administrativa, as exceções
referentes à concessão de VT para distância inferior a 1
/ SESG
Km, como por exemplo: áreas de risco (segurança),
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

problemas de saúde, empregados que trabalham no turno da
noite, mãe/pai com criança na creche etc), atribuindo
delegação e nomeando um responsável pela aprovação
destas
exceções,
que
deverão
ser
analisadas
individualmente e, sempre, acostadas ao PVT, que é o
documento hábil de concessão do Vale-Transporte;
DESEG / DVAS Localização dos PVTs faltantes;
/ SESG

ATENDIDA

DESEG / DVAS Inclusão de campo para especificar a lotação do usuário,
com respectivo endereço nos casos de PAC e SENAI;
/ SESG

ATENDIDA

Que os usuários sejam notificados, com prazo determinado,
DESEG / DVAS a apresentar documentação formal da inexistência de
transporte filiado a FETRANSPOR na localização onde
/ SESG
reside;

Continuação

Notificar formalmente o usuário pela não utilização do
DESEG / DVAS benefício, pedindo para que o empregado se manifeste
formalmente sobre o motivo da não utilização e se deseja
/ SESG
permanecer com o benefício, alertando para o cumprimento
de Norma específica;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

004
Que seja realizada a troca do cartão do usuário que desejar
DESEG / DVAS permanecer com o benefício, de forma que possa ser
entregue um cartão com saldo suficiente para o restante do
/ SESG
mês e que o saldo do cartão, que contém as recargas presas,
retornem para a Bolsa do Comprador da CMB;
Que sejam inseridos na Norma Administrativa,
DESEG / DVAS procedimentos a serem adotados quando da identificação de
saldos elevados, de forma a tornar transparente ao usuário
/ SESG
as medidas da CMB referentes ao acompanhamento e
utilização do Vale-Transporte;
Verificar os casos mencionados em nossa análise e, solicitar
DESEG / DVAS justificativa formal dos usuários pela utilização do cartão
em tarifas diferentes da solicitadas e providenciar os
/ SESG
respectivos ajustes, se for o caso; e
Acompanhar periodicamente as utilizações do cartão e
DESEG / DVAS notificar formalmente o empregado para que as justifique, a
fim de que sejam tomadas as providências
/ SESG
tempestivamente;
005

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

DEMAN

Manter os Processos de Acompanhamento atualizados,
contendo todas as informações e cópia de documentações
relevantes, referentes à condução do contrato,
possibilitando que futuras análises realizadas por terceiros
sejam completas, além de eficientes;

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEMAN

Cumprir, efetivamente, suas atribuições que é controlar e
acompanhar
os
Contratos
vigentes
sob
sua
responsabilidade, ou seja, verificar o cumprimento das
cláusulas avençadas, resolver problemas relativos à

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

execução do contrato, solicitar aplicações de multas e
outras penalidades, e demais procedimentos relacionados e
necessários ao perfeito cumprimento do contrato;
DEMAN

PRESI

DEFIN

DEFIN

DEMAN

Continuação
005
DEMOM

Interagir com a Contratada para regularização da Garantia,
cumprindo, desta forma, o estabelecido em Cláusula
Contratual;
Revisar a OSG. PRESI nº 007/2009, considerando que os
Gestores Operacionais estão limitando as suas atribuições
com base na referida Ordem de Serviço, causando conflito
com o que determina a Norma 4170-NA-1-01.01 referente a
Contratações;
Atentar para a discriminação dos valores referentes a
materiais e mão de obra nas Notas Fiscais de Serviços que
tenham obrigação de retenção do INSS, quando o mesmo
não for efetuado sobre o valor total da Nota Fiscal;
Verificar, antes de efetuar o pagamento, o cumprimento das
obrigações da Contratada que acarretem a suspensão do
mesmo;
Aprimorar o Sistema de Manutenção de Equipamentos SIMEQ automatizando o cálculo do tempo de manutenção
dos equipamentos, a fim de que o Relatório de Desempenho
demonstre informações fidedignas;
Efetuar um trabalho de conscientização dos empregados das
áreas referidas, quanto a sua responsabilidade na utilização
dos equipamentos fabris, aumentando sua produtividade e
evitando desgastes desnecessários das peças;

EM ANDAMENTO

ATENDIDA

ATENDIDA

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

ATENDIDA

ATENDIDA

DEMAN

Proceder ao inventário geral de todos os bens patrimoniais
sob
sua
responsabilidade,
conforme
dispõe
a
CIR/DEFIN/004/2008, de 22/10/2008;

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEMAN

Preencher as STB’s - Solicitação de Transferência de Bens,
se for o caso, e interagir com a SECT/Patrimônio com o
objetivo de sanar as falhas apontadas; e

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEMAN

Interagir com a SECT/Patrimônio, solicitando as plaquetas
de identificação de patrimônio, com o objetivo de sanar a
falha apontada.

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

Controlar a movimentação dos bens sob sua
responsabilidade e informar a SECT/Patrimônio a
ocorrência de modificações, a fim de manter os registros
atualizados; e

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

Definir em Norma os procedimentos de administração e
controle de bens patrimoniais, tendo em vista que o único
documento balizador vigente referente a Bens Patrimoniais
é a Circular/DEFIN nº 004/2008.

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEMAN

DEFIN

006
DESEG/DVAS/ Efetuar o levantamento das multas, e o respectivo
pagamento;
SESG
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RELATÓRIO
Nº

Continuação
006

ÁREA
IMPLEMENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES
AUDITADA
DESEG/DVAS/ Incluir em Norma os procedimentos cabíveis para EM ANDAMENTO
SESG
pagamento de multas pela CMB;
DESEG/DVAS/ Proceder a ação de ressarcimento, das multas pagas pela
CMB, pelo condutor do veículo;
SESG

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Transferir ao respectivo condutor as multas originadas nos
veículos de propriedade da CMB;
SESG

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Manter atualizados os CRLVs dos veículos de propriedade
da CMB, submetendo-os a vistoria anual conforme
SESG
determina a Legislação;

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Inserir na Norma Administrativa as condições para
contratação de seguro da frota própria, inclusive, os
SESG
critérios de tratamento a ser dado aos veículos destinados à
alienação;

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Providenciar os respectivos uniformes para os motoristas
que não possuem em atendimento ao estabelecido na citada
SESG
Norma;

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Buscar alternativas visando minimizar o quantitativo
excessivo de horas extras;
SESG

ATENDIDA

Dar cumprimento ao que dispõe a CLT no que tange ao
DESEG/DVAS/ intervalo mínimo diário de 11 horas entre jornadas de
trabalho; ao limite máximo diário de 2 horas extraordinárias
SESG
e ainda, ao descanso semanal remunerado;
extras
áreas

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Revisar a Norma de forma a contemplar eventuais
substitutos para aprovação da RQV;
SESG

EM ANDAMENTO

DEGEP

Atuar monitorando periodicamente as horas
realizadas, sinalizando preventivamente às
aprovadoras e Diretoria;

ATENDIDA

Buscar alternativas de controles sistêmicos, com a
DESEG/DVAS/ respectiva aprovação eletrônica, para que possa ser
acompanhada pelo setor requisitante através do próprio
SESG
sistema;

DESIN

Atuar junto ao Coordenador da Seção de Serviços Gerais
visando auxiliar o cliente interno no melhor monitoramento
de suas atividades, facilitando controles, reduzindo
hora/homem na execução das tarefas, permitindo melhor
organização, etc;

Analisar e levantar as possibilidades de aprimoramento:
DESEG/DVAS/ Recebimento sistêmico da Requisição de Veículos – RQV
com aprovação eletrônica;
SESG

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Consulta sistêmica sobre disponibilidade dos carros para
atendimento;
SESG

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Sistematização da emissão da Ordem de Serviço de
Transporte, vinculando-a à solicitação da área (RQV
SESG
recebida);

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
IMPLEMENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES
AUDITADA
DESEG/DVAS/ Automatização da Portaria da CMB para permissão da saída EM ANDAMENTO
SESG
e retorno dos veículos, a partir da instalação de um monitor,
em que o segurança visualize através da placa do veículo a
OST autorizada pela SESG;
DESEG/DVAS/ Disponibilização de Relatórios que permitam visualizar as
demandas de veículos recebidas pela área, áreas que mais
SESG
solicitam, pedidos atendidos e não atendidos etc;
Possibilidade de análise e cruzamento da informação de
DESEG/DVAS/ quilometragem percorrida, com os controles de
abastecimento
de
combustíveis
(que
também
SESG
recomendamos informatizar, em outro ponto deste
Relatório de Auditoria);

DESIN

Continuação
006

Atender às necessidades apresentadas pela SESG, visando
auxiliar o cliente interno com ferramentas tecnológicas que
propiciem melhor monitoramento de suas atividades;

EM ANDAMENTO

ATENDIDA

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Cumprir a Norma no que tange a ciência da
responsabilidade do motorista quanto ao veículo que lhe é
SESG
confiado;

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ A imediata verificação da necessidade de continuidade do
contrato e suas respectivas providências;
SESG

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Que na elaboração do aditivo, seja alterado o objeto do
contrato, visto que ocorrem abastecimentos de veículos que
SESG
não são de propriedade da CMB;

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Que o gestor acompanhe fielmente o prazo de validade do
contrato, a fim de que possa dar início ao processo de
SESG
renovação em tempo hábil;

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Atentar para um rígido controle na identificação dos
empregados que abastecem os veículos da frota própria e
SESG
contratada., bem como para a guarda dos referidos cheques
de abastecimento;

ATENDIDA

Descontinuar imediatamente o procedimento de acúmulo de
DESEG/DVAS/ serviços para faturamento em uma única Nota Fiscal,
devendo o faturamento ocorrer a cada prestação de serviço,
SESG
com pagamento imediato, dentro do limite e regras
estabelecidos;

ATENDIDA

DESEG/DVAS/ Efetuar tempestivamente, o controle, a guarda efetiva e a
identificação dos documentos da SESG por meio de pastas
SESG
e arquivos apropriados;

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Revisar imediatamente as Normas e submetê-las à
respectiva aprovação; e
SESG

EM ANDAMENTO

DESEG/DVAS/ Considerar as modificações sugeridas por esta AUDIT no
que tange a melhoria de alguns processos, apresentadas
SESG
neste Relatório.

EM ANDAMENTO
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Nº

ÁREA
AUDITADA

007

DEGEP

DEGEP

008

RECOMENDAÇÕES
Adotar as providências cabíveis, com fito de definir pela
destinação da sobra da PLR/2009, no montante de
R$ 223.094,93, à apreciação em Reunião de Diretoria,
considerando que todos os pagamentos pendentes da
PLR/2009 já estão previstos no montante de
R$ 19.379.740,60; e
Anexar aos autos do Processo o documento do Ministério
da Fazenda, referente a aprovação do pagamento da
PLR/2009 aos dirigentes.

Atentar para as possíveis necessidades de reposições de
DESEG/DVAS empregados, principalmente dos que estão voltados para a
atividade de monitoramente do Vale-Transporte, pelas
fragilidades apresentadas nos procedimentos inerentes às
rotinas do referido benefício;
Analisar a necessidade da equipe e submeter ao Chefe do
DESEG/DVAS Departamento as sugestões de treinamentos necessários ao
desenvolvimento profissional de sua equipe, principalmente
na Linha de Ação de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento
de Competências Técnicas;
Buscar junto à Seção de Capacitação e Desenvolvimento de
DESEG/DVAS Pessoas – SECD, incentivar a conclusão de estudos de
Ensino Fundamental e Ensino Médio, através dos
programas já oferecidos pela CMB em parceria com o
SENAI; e
Avaliar junto à Diretoria a possibilidade de redividir as
atribuições da Seção, para qual sugerimos a criação de uma
Seção exclusivamente voltada para as atividades de
DESEG/DVAS Transporte (Frota Própria, Contratada e Vale-Transporte),
permanecendo a Seção de Serviços Gerais com a
responsabilidade do monitoramento dos serviços de
higiene, limpeza e conservação ambiental do Parque
Industrial da CMB, tendo em vista o crescimento das
demandas dos serviços de transporte.

IMPLEMENTAÇÃO

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

009
Elaborar minuta de NA - Norma de Administração ou de
OSG – Ordem de Serviço Geral que oriente e regule os
DEFIN/DVCT/ procedimentos e responsabilidades do acompanhamento e
controle dos bens patrimoniais da CMB, e submetê-la à
SECT
DIRAD e/ou PRESI para apreciação, aprovação e
divulgação de acordo com o tipo de normativo aplicado;

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN/DVCT/ Propor a execução de Inventário Geral na CMB e
encaminhar à DIRAD para apreciação;
SECT

ATENDIDA

Promover um inventário físico para definir os usuários e
DVMD/SEVM/ alocar os bens nos centros de custos pertinentes, utilizando
o formulário STB – Solicitação de Transferências de Bens,
SEPM
para executar as transferências de centro de custos e o
formulário DMO – Destinação de Material Ocioso, para os
bens considerados inservíveis;
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

Continuação.
009

DVMD/SEVM/ Justificar as divergências entre os bens patrimoniais não
localizados fisicamente e os registrados no Sistema
SEPM
Microsiga em seus respectivos centro de custos;

ATENDIDA

DEMOM

Proceder ao inventário geral de todos os bens patrimoniais
sob
sua
responsabilidade,
conforme
dispõe
a
CIR/DEFIN/004/2008, de 22/10/2008;

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEMOM

Proceder a arrumação, limpeza e organização da “Sala de
Arquivo SEMO/SEPM”;

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DEMOM

Analisar junto a DIPRO a viabilidade da criação de um
Local único de armazenamento das moedas, com o objetivo
de facilitar a guarda, movimentação e o controle do
estoque; e

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

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.

VERIFICAR EM
AUDITORIA
FUTURA

DESUP/DVCP

Regularizar a divergência apontada, uma vez que o Sistema
de Licitação é utilizado para consultas, devendo constituir
uma base de dados confiável;

ATENDIDA

DESUP

Atender o que determina a legislação vigente, juntando à
referida publicação aos autos dos processos, mantendo os
mesmos atualizados, contendo todas as informações e cópia
de documentações, referentes à condução do contrato,
possibilitando que futuras análises realizadas pelos órgãos
controladores e fiscalizadores sejam julgadas regulares,
além de eficientes;

ATENDIDA

DESUP

Enviar os processos para arquivamento na Seção de
Comunicação e Protocolo – SECC, tão logo tenham sido
encerrados, obedecendo ao estabelecido no subitem 461,
alínea II, da Norma Interna 0324-NA-1-01.01;

ATENDIDA

DESUP/DVCP/ Nas futuras aquisições, ainda que conduzidas por dispensa
de licitação, os processos devem ser instruídos de
SECP
evidências de pesquisa de preços junto a, no mínimo, três
fornecedores, sendo ainda seu impedimento devidamente
justificado, objetivando o fortalecimento dos controles
internos;

ATENDIDA

DESEG/DVMU Justificar a solicitação, uma vez que existe contrato em
/ SEOU / Gestor vigor, sob sua gestão, o qual contempla reposição das
mesmas peças relacionadas na aquisição por dispensa de
do Contrato
licitação;

ATENDIDA

DESEG/DVMU Implementar controles de modo a evitar a aquisição de
/ SEOU / Gestor materiais já contemplados em outros contratos vigentes,
bem como observar o pleno atendimento de todas as
do Contrato
cláusulas contratuais quando da realização dos serviços

ATENDIDA

DIPRO

010
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

executados;
DESUP/DVCP/ Dar ciência à área solicitante e registrar nos autos do
processo quando, uma solicitação para aquisição, depois
SECP
dos trâmites administrativos, não puder ser atendida pelo
prazo estabelecido pela referida área;

ATENDIDA

Atender o que determina a legislação vigente, juntando à
referida publicação aos autos dos processos, mantendo-os
atualizados com todas as informações e cópia de
documentação referente à condução do contrato,
possibilitando que futuras análises realizadas pelos órgãos
controladores e fiscalizadores sejam completas;

ATENDIDA

Atentar aos descontos concedidos pelos fornecedores,
DESUP/DVCP/ evitando que a CMB pague um preço maior do que o
proposto enviado pelo fornecedor; e
SECP

ATENDIDA

Atentar ao redigir o texto dos extratos que serão publicados
no D.O.U., evitando retrabalho e gastos desnecessários;

ATENDIDA

DESUP

Continuação.
010

DESUP
011

DEFIN/DVCO/ Analisar os procedimentos na emissão das Notas Fiscais
referentes a serviços gráficos e suas respectivas
SECF
“devoluções”, e se for o caso, alterá-lo de acordo com a
Legislação;

EM ANDAMENTO

DECOM

Avaliar, e se for o caso, encaminhar para votação da
Diretoria a proposta de baixa contábil dos créditos já
analisados pela SEGR; e

EM ANDAMENTO

DECOM

Solicitar a SEGR que efetue a conclusão da análise dos
saldos existentes em Adiantamento de Clientes, definindo a
solução adequada para cada caso;

EM ANDAMENTO

DECOM

Avaliar, e se for o caso, encaminhar para votação da
Diretoria a proposta de baixa contábil dos créditos já
analisados pela SEGR;

EM ANDAMENTO

DECOM

Solicitar a SEGR que efetue a conclusão da análise quanto à
procedência das divergências apresentadas no Contas a
Receber definindo a solução adequada para cada caso;

EM ANDAMENTO

DEFIN/DVAF/ Solicitar à Divisão de Vendas Internacionais - DVVI,
sempre que houver recebimento do exterior, o processo de
SEAF
fechamento de câmbio para que a liquidação no Contas a
Receber seja efetuada de forma correta;

EM ANDAMENTO

DEFIN/DVAF/ Efetuar o controle dos fretes incidentes nas vendas
internacionais, quando os mesmos forem cobrados dos
SEAF
clientes;

EM ANDAMENTO

DEFIN/DVAF/ Interagir com a Divisão de Vendas Internacionais - DVVI
sempre que forem verificadas pendências nos recebimentos
SEAF
referentes a exportação, com intuito de ratificar as
informações;

EM ANDAMENTO

DEFIN/DVAF/ Atualizar as informações mensalmente, a fim de que
SEAF
reflitam sempre a realidade dos fatos;

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

IMPLEMENTAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

DEFIN/DVAF/ Padronizar as Notas Explicativas, a fim de que sejam
SEAF
apresentadas de forma clara e completa, não gerando
dúvidas aos usuários das informações; e

EM ANDAMENTO

DEFIN

012

Elaborar a Norma referente as Contas a Receber em
conjunto com as áreas envolvidas no processo, com intuito
de definir responsabilidades na execução das rotinas, fluxo
das informações e demais procedimentos, e encaminhar
para apreciação e aprovação da DIRAD.
DEGEP/DVCP/ Registrar os atos de admissão no prazo de 60 dias,
SEPS
conforme estabelece a IN/TCU n.º 55/2007;

EM ANDAMENTO

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEGEP/DVGP/ Informar os atos de desligamentos no prazo de 30 dias;
SEPS

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEGEP/DVGP/ Estabelecer rotina / cronograma mensal de envio de dados
ao TCU, estabelecendo uma data específica para remessa
SEPS
dos dados registrados;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEGEP/DVGP/ Realizar os devidos ajustes no Sistema SISAC;
SEPS

ATENDIDA

DEGEP/DVGP/ Adotar rotina de conferência dos dados, antes do envio ao
TCU;
SEPS

ATENDIDA

DEGEP/DVGP/ Estabelecer um cronograma trimestral de envio de
informações e anexos à CGU/RJ, estabelecendo uma data
SEPS
específica para remessa, mesmo quando não tenha ocorrido
admissão no período, visando a transparência da
informação e assegurando o cumprimento dos requisitos
legais estabelecidos no Ofício-Circular CGU/RJ nº
168/2009;

ATENDIDA

DEGEP/DVGP/ Manter em arquivo, comprovante de recebimento das
informações enviadas à CGU;
SEPS

ATENDIDA

DEGEP/DVGP/ Providenciar junto aos empregados
apresentação dos documentos faltantes;
SEPS

a

ATENDIDA

DEGEP/DVGP/ Conferir os documentos e requisitos básicos dos candidatos
aprovados que forem encaminhados para admissão, em
SEPS
cumprimento do item 46 da referida Norma;

ATENDIDA

admitidos

DEGEP

Avaliar a possibilidade da aquisição de arquivo deslizante,
com chave, similar ao existente no DEFIN, visando a
segurança da informação e da documentação contida nas
pastas funcionais, bem como propiciando a eficiência na
atividade do setor; e

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEGEP

Providenciar segurança imediata para o espaço físico onde
está localizado o arquivo de empregados, transformando a
baia em sala fechada, com porta e chave.

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

013

DEMAT

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

Propor solução para os itens sem movimentação há mais de
180 dias, atentando para a real necessidade de manter em
estoque o item indispensável à produção, ou se for o caso,
dar destinação adequada;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Realizar os devidos ajustes na Norma nº 4120-NA-1-02, a
fim de adequação do prazo de permanência de itens em
estoque pertencente ao DEMAT, e submetê-la à respectiva
aprovação;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEMAT

Realizar o levantamento de todos os bens patrimoniais das
respectivas áreas do Departamento, a fim de atualizar os
registros no Sistema de Patrimônio, ERP da Microsiga;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEMAT

Localizar os bens não encontrados de cada área do
Departamento, conforme demonstrado na tabela
apresentada;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Efetuar o inventário geral com o objetivo de segregar os
bens em utilização e os inservíveis, bem como adotar as
providencias cabíveis para baixas e alienações, se aplicável,
interagindo com a Seção de Custos e Patrimônio – SECT;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Preencher as STB’s – Solicitação de Transferência de Bens,
e interagir com a SECT/Patrimônio com o objetivo de
providenciar o registro no Sistema ERP, da Microsiga;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Colaborar com a área para efetuar inventário geral com o
objetivo de segregar os bens em utilização e inservíveis,
bem como adotar as providencias cabíveis para baixas e
alienações, se aplicável;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Providenciar a colocação de plaquetas no local adequado
para sua identificação, trocar as plaquetas deterioradas e
promover o registro dos bens sem identificação de
patrimônio;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN

Atualizar a listagem constante no Sistema ERP com os itens
das respectivas áreas do DEMAT;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN

Providenciar o Termo de Responsabilidade para cada área
após a conclusão do inventário; e

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEFIN

Promover a revisão e a atualização dos termos da referida
OSG.PRESI/004/92,
e
transformá-la
em Norma
Administrativa.

DEMAT

DEMAT

DEMAT

DEFIN

DEFIN

Certificar que todos os documentos pertinentes estejam
DEGCS/DVCP devidamente assinados e atentar para que os Convites sejam
emitidos em conformidade com a legislação vigente;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA
ATENDIDA

014
DEGCS

Casa da Moeda do Brasil

Atentar para que os processos posteriores sejam arquivados
em conformidade com a referida Norma Interna;

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

DEGCS/DVCP Justificar como foram orçados os preços para tais itens,
conforme preceitua o parágrafo 3º do art. 22 da Lei nº 8.666
de 1993;

ATENDIDA

Justificar como as empresas convidadas a participar de
DEGCS/DVCP certame foram informadas da real quantidade a ser
adquirida;

ATENDIDA

Nas futuras aquisições, os processos devem ser instruídos
DEGCS/DVCP com evidências de pesquisa de preços, no mínimo a três
fornecedores, sendo ainda seu impedimento devidamente
justificado, objetivando o fortalecimento dos controles
internos;

ATENDIDA

DEGCS/DVFC Devolver a solicitação à área requisitante, sempre que não
for apresentado o orçamento detalhado de todos os custos
P
unitários;

ATENDIDA

DECOR/DVPO Apresentar, nas solicitações para licitações de obras e
serviços, a composição do orçamento detalhado, conforme
determina a Lei;

ATENDIDA

DEGCS/DVCP 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;

ATENDIDA

DEGCS/DVCP Implementar controles de modo a evitar a falta de
planejamento nas aquisições de materiais;

ATENDIDA

DECOR/DVPO Justificar a solicitação, uma vez que houve aquisição
anterior na qual não foram incluídos todos os locais para os
quais havia necessidade de troca de pisos;

ATENDIDA

DECOR/DVPO Planejar as solicitações, visando a economicidade e eficácia
nos processos de aquisições;

ATENDIDA

DEGCS/DVCP Justificar morosidade na aquisição, uma vez que a área
solicitante informou paralisação da máquina devido a falta
das barras de anodo de chumbo-estanho; e

ATENDIDA

Justificar o motivo pelo qual não enviou a Seção de
Planejamento e Controle de Estoque – SEPE, informando
alteração da especificação do item, na ocasião em que foi
solicitada informação a respeito da permanência da
necessidade da aquisição.

ATENDIDA

Continuação.
014

DEMAT/DVA
M/SEGT

015

Submeter o assunto à apreciação da DIRAD, quanto ao
DEGEP/DVBN procedimento a ser adotado para os casos de manutenção do
mesmo dependente para mais de um empregado ativo da
CMB;
DEGEP/DVBN Propor inclusão na OSG/PRESI, informando que o
benefício não é cumulativo;
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EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

Submeter a aprovação do DEGEP, caso ocorra solicitação
DEGEP/DVBN de benefício para o mesmo dependente, utilizando
matrículas diferentes, excedendo o limite anual estabelecido
na OSG;

Continuação
015

EM ANDAMENTO

DEGEP/DVGP Verificar os casos apontados, cujos empregados deduzem,
concomitantemente, o valor para o IR do mesmo
dependente, e solicitar que revisem suas declarações de
dependentes junto à CMB;

ATENDIDA

DEGEP/DVBN Propor a inclusão na OSG/PRESI, de limites de prazo para
conclusão dos serviços inclusos na DMA;

EM ANDAMENTO

DEGEP/DVBN Estabelecer procedimento para as exceções de tratamentos
prolongados;

EM ANDAMENTO

DEGEP/DVBN Propor a inclusão de prazos para cancelamento automático
de DMA que não tenha realizada perícia inicial;

EM ANDAMENTO

DEGEP/DVBN Localizar a DMA nº 2012/09 e analisá-la, apresentando a
esta AUDIT o motivo da divergência nos valores;

ATENDIDA

DEGEP/DVBN Solicitar a SETE / DEFIN que verifique o motivo da
pendência de baixa da DMA nº 70968 e tome as medidas
corretivas necessárias;

EM ANDAMENTO

Solicitar ao Departamento de Sistemas Informatizados DEGEP/DVBN DESIN, um aperfeiçoamento do Sistema SOP, a fim de que
ele possa atender as melhorias mencionadas em nosso
Relatório; e

DESIN

DEGCS/DVPE
016

DEGCS/DVPE

017

IMPLEMENTAÇÃO

Atender às necessidades apontadas em nossos exames, bem
como as demais necessidades apontadas pela área
responsável, no que tange ao aprimoramento do Sistema, a
fim de minimizar os controles e procedimentos manuais.

Propor solução para os Itens sem Movimentação há mais de
180 dias, atentando para a real necessidade de mantê-los em
estoque, com base na Norma de Administração nº 4120NA-1-02, item 43;
Rever o prazo de permanência dos itens em estoque
pertencente ao Departamento de Gestão de Contratações e
Suprimentos – DEGCS e caso necessário, submeter a
alteração à respectiva aprovação; e

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

ATENDIDA

ATENDIDA

DEGCS/DVPE

Interagir com a Seção de Gestão de Estoque - SEES, a fim
de proceder a correção na rotina de processamento na
movimentação de estoque do item 366039 – Solvente de
Limpeza no Sistema ERP da Microsiga com o objetivo de
sanar a falha apontada.

ATENDIDA

DECED

Revisar e atualizar as Normas de Administração nos 0640NA-1-01 e 0641-NA-1, de 18.11.1999, que tratam dos
Procedimentos de Fiscalização da Produção do DECED;

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA
DECED

DECED

DIPRO

DIPRO

DIPRO

Continuação.
017
DIPRO

DECED

DECED

DECED

018

DECOF
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RECOMENDAÇÕES
Atentar para a atual responsabilidade da SEVC/DVCD em
apontar a Produção das Seções da DVIC e promover os
ajustes cabíveis, de forma que proporcione melhoria das
rotinas internas das Seções do DECED;

Segregar as atribuições de Fiscalização e Guarda do Cofre
de Cédulas da SEVC/DVCD, que atualmente encontram-se
sob a mesma Coordenação, a fim de dar cumprimento ao
entendimento do TCU sobre o Princípio da Segregação de
funções;
Analisar a viabilidade de que o Acompanhamento do
Contrato com o BACEN retorne para as atribuições do
DECED, uma vez que esta atividade está intrinsecamente
ligada à Produção de Cédulas;
Providenciar a designação do Gestor responsável pelo
Contrato BACEN.MECIR nº 2010/119 por meio de OSI,
conforme determina a OSG/PRESI nº 4/2005, atentando
para a recomendação supracitada;
Atentar para a conformidade entre os registros do Valor
Global presentes na Cláusula 1ª e no Anexo I do Contrato
BACEN.MECIR nº 2010/119, de forma que haja
consonância entre estas informações para o próximo
Aditivo e Contrato;
Avaliar a necessidade de previsão formal em Contrato dos
Grupos de Trabalho Mistos para desempenhar as
atribuições como Especificações de Insumos, Análise de
Custos e Negociação de preços, conforme previstos nos
Anexos IV e V do Contrato com o BACEN;
Realizar a Contagem Cíclica nos Cofres do DECED e gerar
os respectivos Relatórios, com a periodicidade determinada
no Item 45 da Norma nº 4120-NA-1-01, a saber: 15 dias
para os itens localizados no Cofre de Produtos Acabados, e
de 60 dias para os localizados no Cofre de Matrizes;

IMPLEMENTAÇÃO
ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

Efetuar o Inventário Geral, contemplando a Segregação dos
Bens em Utilização e dos Bens Inservíveis, e adotando as
providências cabíveis para as Baixas, Alienações e
Solicitações de Transferência de Bens – STBs.; e

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Solicitar à Seção de Patrimônio - SEPA/DECOF a
colocação de plaquetas em local de fácil visualização nos
Bens que não possuem identificação de Patrimônio, bem
como trocar as plaquetas dos Bens as quais se encontram
deterioradas.

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

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

EM ANDAMENTO.
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

DECOF
Continuação
018
DECOF

019

DEGCS

DEGCS

DEGCS

DEGCS

RECOMENDAÇÕES
Revisar os itens destacados acima, bem com conferir os
demais itens da DIPJ, a fim de providenciar,
tempestivamente, a Declaração Retificadora junto à
Secretaria da Receita Federal, a posterior validação dessa
Unidade de Auditoria Interna; e

EM ANDAMENTO

Deverá atentar o atendimento às recomendações do
Relatório AUDIT/032/09, de forma tempestiva, de acordo
com as determinações internas em vigor, a fim de evitar a
morosidade no envio do processo.

EM ANDAMENTO

Propor Minutas de Atualização para o Grupo de Normas de
Organização nº 0120-NO-4 e para a Norma de
Administração
nº 4170-NA-1-01.01 – Módulo
Contratações, e submetê-las à apreciação e aprovação
superior;

ATENDIDA

Atentar para a correta definição sobre o Status das
Licitações nos Sistemas da CMB quando da caracterização
de Licitações Realizadas, no momento de inserção de dados
na Intranet e do envio às Páginas de Transparência Pública
da CGU;
Solicitar ao DESIN que disponibilize no Sistema
Administração de Contratos a pesquisa de Contratos por:
Modalidade de Licitação, Número da Licitação, Número de
Processos de Acompanhamento, Datas de Assinatura dos
Contratos, de Emissão de PDCs ou de Atas de Registro de
Preços, com o objetivo de proporcionar maior celeridade na
busca de informações e, consequentemente, na análise de
Contratos e Processos da CMB; e
Solicitar à SETE/DECOF a atualização, no Sistema de
Administração de Contratos, das informações sobre
Garantias, no que tange aos Tipos de Instrumento
utilizados, Validade das Garantias, inclusive os
Complementos oriundos de Aditivos, Recolhimento e Data
de efetivação da Garantia junto à Tesouraria e, caso
aplicável, número das Apólices do Seguro Garantia, ou
Títulos da Dívida Pública, sempre quando houver
Assinatura de Contratos e/ou Modificações por Aditivos, a
fim de proporcionar a otimização necessária do Controle de
Garantias Contratuais da CMB.

DESIN

Apresentar a documentação relativa aos Depósitos
Garantias efetuados na Tesouraria da CMB como exigência
do referido contrato para as empresas: Allen Rio, Primeiro
Time Informática Ltda. e Sofhar Gestão & Tecnologia
Ltda.;

DESEC

Apresentar a documentação relativa ao Depósito Garantia
efetuado na Tesouraria da CMB como exigência do referido
contrato para a empresa GVP Auto Locadora & Serviços
Ltda.;
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IMPLEMENTAÇÃO

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA
DEMOM

DEGER
Continuação.
019
DEGCS

020
DECOF

DEGCS /
DVCP/ SEIN

RECOMENDAÇÕES
Apresentar documentação relativa às Garantias efetuadas na
Tesouraria para as empresas EBF Vaz e TRES-S
Ferramentas, no tocante ao 1º Termo Aditivo do referido
Contrato;
Registrar no Processo de Acompanhamento a transferência
da documentação constante na folha nº 269 deste Contrato
para o Processo nº 608/2009, a fim de proporcionar a
correta
instrução
processual
da
documentação
correspondente ao Extrato de Inexigibilidade; e
Considerar a exigência preconizada no Inciso II do artigo 8º
do Decreto nº 3.555/2000 para a Elaboração dos próximos
Termos de Referência aos Contratos firmados, de acordo
com a realidade operacional da CMB.
Implantar procedimentos a fim de estabelecer prazos para
apresentação de toda documentação suporte necessária para
comprovação dos movimentos realizados na conta bancária,
tendo em vista a sua responsabilidade no controle e
contabilização relativos à movimentação de numerários;
Realizar o pagamento das despesas somente mediante a
emissão da Nota de Empenho, bem como enviar toda a
documentação comprobatória da despesa após os referidos
pagamentos, juntamente com o número da respectiva Nota
de Empenho, ao DECOF, para que seja realizada a
contabilização;

IMPLEMENTAÇÃO

ATENDIDA

ATENDIDA

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

DECOF /
DVAF/ SETE

Solicitar à Caixa Econômica Federal os extratos bancários a
partir de Janeiro de 2010, para que seja possível a
confirmação dos saldos;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Solicitar à Caixa Econômica Federal o envio mensal dos
extratos bancários da respectiva conta;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Atentar para os próximos lançamentos referentes a
pagamentos de férias, contabilizado os valores
correspondentes na conta “Adiantamento de Férias”;

EM ANDAMENTO

DECOF /
DVCO/ SECO

Reclassificar os valores que estão registrados na conta
“Pessoal Cedido – Ativo Circulante” e se encontram em
aberto desde 2008 para a conta “Pessoal Cedido – Ativo
Não Circulante;

EM ANDAMENTO

DIRAD

DECOF /
DVCO/ SECO
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Sugerimos que seja reforçada a cobrança junto aos Órgãos
que dispõem de empregados cedidos pela CMB e que não
estão repassando os valores devidos, já que, conforme visto
anteriormente, o procedimento de cobrança atual não está
sendo o suficiente para que os Órgãos inadimplentes
cumpram com a sua obrigação em relação à CMB;
Analisar o lançamento efetuado, a fim de verificar a
exatidão da informação, bem como ajustá-lo, se for o caso,
com o objetivo de retificar o saldo contábil da conta
“Devolução a Fornecedores”;

EM ANDAMENTO

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA
DECOF /
DVCO/ SECO

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

Analisar e efetuar as alterações necessárias nos
procedimentos de controle e contabilização das importações
realizadas, a fim de que os valores não apresentem
divergências da Nota Fiscal de Entrada;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEGCS / DVCP Analisar e efetuar as alterações necessárias na emissão das
Notas Fiscais de Entrada referentes às importações;
/ SEIN

EM ANDAMENTO

DECOF /
DVCO/ SECO

Efetuar o registro na conta “Pessoal a Pagar” dos valores
correspondentes, a fim de evitar a distorção citada
anteriormente na conta “Pessoal a Pagar”;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Efetuar a análise das pendências relacionadas
anteriormente, bem como, se for o caso, recolher os
respectivos tributos, a fim de regularizar a situação destes
valores em aberto;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Analisar os valores que foram registrados sem as
respectivas provisões, efetuando os lançamentos
necessários para regularização do saldo;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Atentar para futuros lançamentos, eliminando possíveis
registros de pagamentos sem as respectivas provisões,
evitando distorções no saldo contábil;

DECOF /
DVCO/ SECO

Analisar o saldo pendente em Fevereiro de 2010, efetuando,
se for o caso, o ajuste necessário para regularização do
saldo;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Analisar a divergência apresentada no pagamento da
contribuição de março de 2010, informando, se for o caso, à
Seção de Pessoal - SEPS a respectiva pendência;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Solicitar a documentação ou nº de empenho
correspondentes a estes valores de recebimentos ou
pagamentos pendentes, bem como classificá-los em suas
contas específicas;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Analisar os valores correspondentes às devoluções, a fim de
classificá-los em contas correspondentes à sua natureza;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Reclassificar o respectivo valor para conta específica de
Despesa, sempre levando em consideração a sua essência;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Efetuar uma análise rigorosa, mensal, da conta, atentando
para os lançamentos futuros, para que sejam registrados em
contas específicas, que correspondam à sua natureza;

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Efetuar a reclassificação dos respectivos valores para conta
de “Despesas Antecipadas”;

ATENDIDA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Continuação.
020

DECOF /
DVCO/ SECO
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Atentar para os próximos lançamentos referentes a
pagamentos feitos antecipadamente, porém que irão gerar
benefícios futuros, classificando-os na Conta de “Despesas
Antecipadas”, bem como apropriando suas despesas,
mensalmente, conforme ocorra seu fato gerador;

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA
DECOF /
DVCO/ SECO

DECOF /
DVCO/ SECO

RECOMENDAÇÕES
Efetuar a reclassificação dos respectivos valores em conta
específica, sempre levando em consideração a sua essência.
Atentar para lançamentos de despesas futuras, registrandoas somente no momento em que ocorrer o fato gerador, já
que quando incluídas fora desse período ocorre a distorção
do resultado;

IMPLEMENTAÇÃO
EM ANDAMENTO

ATENDIDA

DECOF /
DVCO/ SECO

Apresentar justificativa em Relatório para a divergência
apontada, a fim de que as informações se tornem claras para
todos os usuários;

EM ANDAMENTO

DECOF /
DVCO/ SECO

Apresentar as informações que não constam no Relatório de
Análise Comparativa Econômico-Financeira , para a
validação de todos os índices;

EM ANDAMENTO

DECOF

Agilizar o processo de contratação, no que for de sua
competência, além de iniciar, dentro do possível, a
implantação dos novos métodos e critérios, introduzidos
pelas alterações, embora sem a contratação realizada;

ATENDIDA

DECOF

Elaborar o cronograma com os prazos para a execução das
tarefas, a fim de um maior controle e acompanhamento do
processo;

ATENDIDA

DECOF

DECOF

Corrigir, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ, a descrição da atividade econômica secundária da
empresa, já que esta informação incorreta poderá acarretar
problemas futuros para a CMB;
Atualizar o Cronograma de Ações apresentado, para que os
usuários destas informações possam ter uma visão real de
como está o andamento do processo de implantação da NFe; e

DECOF /
DVCO/ SECO

Verificar soluções cabíveis, a fim de regularizar a situação
junto à SEFAZ, evitando, desta forma, penalidades para
CMB.

DECOF /
DVCO/ SECO

Orientar formalmente à SESG, quanto ao procedimento
mais adequado para o enquadramento da despesa com
aquisição de vale-transporte;

021

DECOF /
DVAF / SETE
DECOF /
DVAF / SETE

DECOF /
DVAF / SETE
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Conferir a MNU no momento do pagamento ao empregado
e solicitar a correção no sistema, quando necessário;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

ATENDIDA

ATENDIDA

Reforçar a todos os empregados da CMB, através da
intranet, a importância do enquadramento correto das
despesas, em observância ao estabelecido na Norma
correspondente;

ATENDIDA

Atentar para as solicitações com sequenciais de valores para
o mesmo empregado;

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

DECOF /
DVAF / SETE

Verificar se os limites estabelecidos na Circular DEFIN
estão alinhados com as necessidades usuais das áreas,
propondo atualizações nos valores, se necessário;

DECOF /
DVAF / SETE

Buscar junto ao DESIN formas sistêmicas de controles,
visando inibir diversas requisições de adiantamentos, para a
mesma finalidade, pelo mesmo empregado, no mesmo dia;

DECOF /
DVAF / SETE

Solicitar a devida justificativa para o excesso do prazo, com
a comprovação da ciência por parte do superior hierárquico,
conforme trata a Norma nº 4.230-NA-1-01.01;

DECOF /
DVAF / SETE

Que sejam avaliadas todas as medidas visando possibilitar o
direcionamento do pagamento para depósito em contacorrente;

DECOF /
DVAF / SETE

Que as exceções sejam tratadas criteriosamente, a fim de
evitar volume expressivo de exceções que impactem na
mudança do procedimento;

DECOF /
DVAF / SETE

Avaliar o processo da atividade e formalizar junto ao
DESIN formas de promoção de melhorias à SETE, bem
como aos demais Departamentos e Seções que interagem na
atividade, a fim de mitigar riscos e minimizar os controles e
procedimentos manuais;

DECOF /
DVAF / SETE

Analisar o processo atualmente existente, direcionando para
o Sistema de Controle de MNU sugestões que visem
minimizar o trabalho da Seção visto que o Sistema poderá
descentralizar a análise contábil que é feita
individualmente, em cada tipologia, pela SECO, gerando
dados já mitigados, otimizando a atividade do analista;

Continuação.
021

DESIN

Atender às necessidades sistêmicas apontadas em nossos
exames, bem como as demais necessidades apontadas pela
área responsável, no que tange ao aprimoramento do
Sistema de Controle de MNU;

IMPLEMENTAÇÃO

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

DECOF /
DVAF

Alinhar a periodicidade para que, além das prestações de
contas semanais, atualmente em vigor, seja realizada
também uma prestação ao final do mês, a fim de atender
integralmente à contabilização das despesas dentro do
período de competência;

DECOF /
DVAF

Analisar os pontos sugeridos por esta Unidade de Auditoria
Interna e revisar a Norma Administrativa em vigor;

ATENDIDA

DECOF /
DVAF

Submeter a Norma à aprovação da Diretoria a que estiver
subordinada;

ATENDIDA

Casa da Moeda do Brasil

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

Continuação.
021

022

023

ÁREA
AUDITADA
DECOF /
DVAF / SETE
DECOF /
DVAF / SETE

Solicitar a alteração da senha do cofre, visto que permanece
já por longo tempo inalterada e outros empregados já
passaram pela atividade no Setor;

IMPLEMENTAÇÃO

ATENDIDA

Providenciar uma chave reserva para o cofre, a ser mantida
com o Chefe da Seção; e

ATENDIDA

DECOF /
DVAF

Analisar as situações mencionadas acima e providenciar os
devidos ajustes.

ATENDIDA

DECOF /
DVCO / SEPA

Providenciar o ajuste dos bens mencionados em nossa
análise e manter o Sistema sempre atualizado, uma vez que
o mesmo é utilizado para consultas, devendo constituir uma
base de dados confiável.

GABIN

GABIN

DETEC
024

DEGCS

DEGCS

025

RECOMENDAÇÕES

Dar cumprimento quanto à documentação obrigatória para
quitação do pagamento, em atendimento ao disposto no
Item 5, Item 511, da Norma Administrativa nº 4230 NA-101.03; e
Dar cumprimento quanto ao envio tempestivo da
documentação necessária para a Prestação de Contas, em
atendimento ao referido disposto no Item 7, Subítem 71,
das Normas de Administração Financeira nº 4230 NA-101.03 e 4230 NA-1-01.02.
Apresentar a documentação relativa ao Depósito de
Garantia quando da Prorrogação do referido contrato com a
empresa M. I. Montreal Informática Ltda. para o Contrato
nº 525/2008; proceder a sua inclusão no referido Processo
de Acompanhamento e posteriormente promover, junto à
Tesouraria da CMB, a atualização desta informação no
Sistema Administração de Contratos;
Disponibilizar no Sistema Administração de Contratos as
Certidões de Regularidade Fiscal da M.I. Montreal
Informática Ltda., em atendimento à cláusula 3ª do
Contrato nº 525/2008, uma vez que os pagamentos de Notas
Fiscais só ocorrem mediante situação fiscal regular da
Contratada;
Efetuar o Inventário Geral dos Bens Patrimoniais sob
responsabilidade do DETEC, adotando as providências
cabíveis para Baixas, Alienações ou Solicitações de
Transferência de Bens – STBs que se fizerem necessárias; e

Analisar as divergências apontadas nos Quadros A, B e C
deste Relatório, quanto ao Controle e Localização de Bens
DETEC
Patrimoniais relativos aos Centros de Custo do DETEC, e
providenciar os devidos ajustes.
DEGEP / DVGP Arquivar no dossiê do empregado o formulário de
Solicitação de Periculosidade e Insalubridade - SAP
/ SEPS
enviado pela SEMT;
DEGEP / DVGP Revisar todos os adicionais pagos pela CMB, atualizando
/ SEMT
os formulários SAP de todos os empregados;
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ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

ATENDIDA

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
IMPLEMENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES
AUDITADA
DEGEP / DVGP Manter os formulários SAPs arquivados, por empregado, a EM ANDAMENTO
/ SEMT
fim de atender prontamente as solicitações de justificativas
quanto aos pareceres emitidos;
Reavaliar o procedimento para concessão do adicional de
DEGEP / DVGP insalubridade e periculosidade, de forma a dirimir os riscos
tanto pela falta do pagamento quanto pelos pagamentos
/ SEMT
realizados a empregados que não fazem jus ao adicional;

DEGEP / DVGP Atualizar as Normas que regem o assunto;
/ SEMT
Apurar as funções de confiança que tenham migrado de 3º
DEGEP / DVGP para 2º grau divisional, e recalcular os valores devidos aos
empregados ocupantes de tais funções, enquadrando-os nas
/ SEPS
condições equivalentes a função comissionada que ocupam;

DEGEP
Continuação.
025

Atuar proativamente, monitorando periodicamente as horas
extras realizadas, sinalizando às áreas aprovadoras e
Diretoria, para os excessos que contrariam a Legislação e
expõem a CMB aos riscos de penalidades e passivo
trabalhista;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

ATENDIDA

EM ANDAMENTO

Dar cumprimento ao que dispõe a CLT no que tange ao
intervalo de 11 horas entre jornadas de trabalho; ao limite
máximo diário de 2 horas extraordinárias e ainda, ao
descanso semanal remunerado;

EM ANDAMENTO

DEGEP

Atuar conjuntamente com a SEMT, no atendimento ao que
dispõe o art. 61, no que se refere às prorrogações de
jornadas de atividades insalubres;

EM ANDAMENTO

DEGEP

Localizar as autorizações das horas extras do empregado
matrícula 4580-1 a fim de suportar os pagamentos
realizados;

ATENDIDA

DEGEP

Somente efetuar o registro de horas extras devidamente
autorizadas pela Chefia imediata do empregado;

ATENDIDA

DEGEP

DEGEP / DVGP Verificar as bases de cálculo dos descontos mencionados e,
cumprir o estabelecido nas Normas e ACT;
/ SEPS

EM ANDAMENTO

Parametrizar o sistema para o cálculo pró-rata dos novos
DEGEP / DVGP empregados, de forma que o desconto seja proporcional ao
/ SEPS
número de dias efetivamente trabalhados;

EM ANDAMENTO

DEGEP / DVGP Documentar as bases de cálculos do Sistema da Folha de
Pagamento, atentando para as verbas que a compõe, em
/ SEPS
consonância com as Normas Internas e Regulamentos da
CMB, padronizando os conceitos das verbas que compõem
a Folha; e
DEGEP

Casa da Moeda do Brasil

Revisar as Normas Administrativas do Departamento,
complementando-as sempre que necessário, de forma clara
e concisa, representando ao máximo o processo realizado
pela área.

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

026

DERSC

DERSC

DERSC

DERSC

DERSC

DERSC

Continuação
026

DERSC

DERSC

DERSC

DERSC /
CMEB

DERSC /
CMEB

Casa da Moeda do Brasil

RECOMENDAÇÕES
Providenciar regularização do pagamento das dívidas
oriundas da venda de medalhas junto às instituições
Coritiba Futebol Clube e BRASILIATUR, nos valores de
R$57.200,00 e R$13.650,00, respectivamente;
Avaliar, junto ao DEJUR, a possibilidade de criação de um
instrumento que preveja o compromisso de compra de
medalhas, para os futuros pedidos de produção
formalizados pelo CMEB, que atenda a demanda dos
clientes externos, a fim de mitigar os riscos inerentes de
inadimplemento;
Viabilizar a implementação de máquinas de cartão de
débito e crédito nos locais de lançamentos de medalhas
onde ocorra venda pelo CMEB a sócios e demais
interessados, para mitigar riscos de circulação monetária
por parte de empregados do CMEB e garantir o
recebimento pela venda efetuada.
Revisar e atualizar a Norma de Organização nº 0120-NO21, bem como as Normas de Administração nos 4120-NA-101 e 4120-NA-2-01.03, e submetê-las à respectiva
aprovação superior, conforme determina o item 32 da
Norma 0321-NA-1-05;
Promover a implementação das seguintes atribuições, de
acordo com o item 321 da Norma de Organização 0120NO-21, de novembro de 1998;
Desenvolver pesquisas culturais e mercadológicas, com a
elaboração de estudos, a fim de ampliar a atuação e
diversificar a oferta de produtos do Clube da Medalha;
Divulgar eventos e serviços de natureza numismática,
medalhística e filatélica, tanto interna como externamente,
em canais apropriados de comunicação para o público alvo
em questão;
Manter atualizado o Arquivo do CMEB com fotos,
publicações, prospectos e outros materiais iconográficos e
relativos à história do Clube, controlando sua
movimentação;
Contatar entidades e sócios para obtenção de informações
necessárias à atualização de cadastro, promoção dos
produtos, informações sobre lançamentos de medalhas,
divulgação da Loja Virtual do CMEB e de outras formas de
aquisição de medalhas, objetivando o crescimento do
quadro de sócios e a fidelização dos associados;
Propor destinação adequada ou a descaracterização dos
itens sem movimentação há mais de 180 dias, relativos às
medalhas do Cofre, atentando para a real necessidade de
manter em estoque os itens indispensáveis à produção;
Avaliar a possibilidade de aquisição de novos armários, que
promovam um melhor acondicionamento e maior
conservação das Medalhas do Cofre do CMEB;

IMPLEMENTAÇÃO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

DERSC /
CMEB

Solicitar a transferência das Medalhas que já foram
destinadas ao Acervo da Casa da Moeda, atualmente
localizadas no Cofre do CMEB, e que não mais estão sob a
responsabilidade do CMEB;

DERSC

027

Promover ações de melhoria nos controles internos do
CMEB, voltadas para a implementação de um Sistema
Único de -Automatização de Dados e Informações, junto ao
DESIN, que integre as atividades e processos, com as
seguintes informações:
- Faturamento do Clube por período e por eventos de
lançamentos;
- Relatório de Empenhos efetuados para a venda de
medalhas;
- Relatório de Pagamentos por depósito bancário ao CMEB;
- Relatório de Transferências Bancárias efetuadas do Clube
para a
CMB;
- Custos de Produção de Medalhas;
- Saldo de Valores a Receber do Clube (por nome ou
matrícula de clientes);
- Controle de pagamentos por desconto em folha dos
empregados da CMB;
- Relação de associados (externos e internos à CMB);
- Ingresso e Egresso no Quadro de sócios ao longo dos
meses;
- Controle de pagamento de contribuição associativa anual;

IMPLEMENTAÇÃO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

DERSC /
CMEB

Realizar a Contagem
gerar os respectivos
determinada no Item
saber: 15 dias para
Medalhas; e

Cíclica nos Cofres de Medalhas e
Relatórios, com a periodicidade
45 da Norma nº 4120-NA-1-01, a
os itens localizados no Cofre de

EM ANDAMENTO

DERSC /
CMEB

Avaliar a necessidade de mudança na periodicidade da
Contagem Cíclica dos estoques do Cofre de Medalhas,
propondo alteração na respectiva Norma, se for o caso.

EM ANDAMENTO

SECG/
FR-DESUP

Atentar para que sempre que for exigido realizar a pesquisa
de preços junto a, no mínimo, 3 fornecedores, conforme
preceitua a Norma;

ATENDIDA

SECG/
FR-DESUP

Efetuar compra direta sem realizar pesquisa de preços,
apenas nos casos previstos na Norma;

ATENDIDA

SECG/
FR-DESUP

Justificar, tempestivamente, a rasura encontrada na citada
cotação;

ATENDIDA

DEGCS / DVCP Abster-se, em qualquer hipótese, de dar continuidade ao
processo de aquisição quando este estiver suportado por
/ SECG
documento com rasura e emenda;

ATENDIDA

Atentar, para que em futuras aquisições, o Pedido de
Compras - PDC tenha o mesmo valor da Nota Fiscal;

ATENDIDA

SECG/
FR-DESUP

Casa da Moeda do Brasil
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA
SECG/
FR-DESUP

SECG/
FR-DESUP

Continuação.
027

RECOMENDAÇÕES
Atentar, para que em futuras aquisições, a Declaração de
Opção pelo Simples Nacional esteja de acordo com a
Legislação em vigor;
Caso a Declaração de Opção pelo simples Nacional não
esteja de acordo com a Legislação em vigor, a CMB deverá
executar a retenção dos Tributos COFINS e PIS/PASEP,
conforme preceitua o Parágrafo 5º, Artigo 1º da Instrução
Normativa nº480 da Secretaria da Receita Federal SRF, de
15 de dezembro de 2004;

ATENDIDA

ATENDIDA

SECG/
FR-DESUP

Providenciar a baixa das respectivas Notas Fiscais
mencionadas em nossa análise;

ATENDIDA

SECG/
FR-DESUP

Aprimorar os procedimentos para que as baixas das Notas
Fiscais sejam realizadas com a mesma data do respectivo
pagamento;

ATENDIDA

SECG/
FR-DESUP

Atentar para que os registros das datas de baixa sejam
equivalentes à data real de pagamento, equivalendo também
ao período utilizado nas Prestações de Contas;

EM ANDAMENTO

Interagir com o DESIN com o fito de desenvolver solução
sistêmica para o controle de fracionamento nas aquisições e
em outras situações que a área julgue pertinente; e

EM ANDAMENTO

Abster-se de proceder à aquisição sempre que constatar o
fracionamento de um determinado produto ou serviço.
Revisar, atualizar e complementar as Normas em vigor,
DETIC / DVGO
submetendo-as às devidas aprovações;

EM ANDAMENTO

SECG/
FR-DESUP

SECG/
FR-DESUP

028

IMPLEMENTAÇÃO

DETIC / DVGO Atuar proativamente junto aos Departamentos e Divisões da
CMB, de forma a colaborar com a elaboração das Normas
Organizacionais dos mesmos;
DETIC

Elaborar Termo de Compromisso a ser assinado pelo
empregado ou colaborador da CMB;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

DETIC / DVSI

Elaborar e divulgar aos colaboradores da CMB,
informativos quanto à responsabilidade no uso dos recursos
e das informações computacionais da CMB.

ATENDIDA

DEGEP

Inserir, na integração de novos empregados, apresentação
da Política de utilização dos recursos / informações
computacionais da CMB pelo DETIC;

EM ANDAMENTO

DEGEP

Inserir no rol de documentos admissionais, o Termo de
Compromisso, elaborado pelo DETIC, e assinado pelo
empregado

EM ANDAMENTO

DEGEP

Providenciar para que o Termo de Compromisso seja
assinado por todos os empregados e colaboradores da
CMB;

EM ANDAMENTO

DEGEP

Manter o Termo de Compromisso arquivo no dossiê do
empregado;

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

Continuação.
028

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

DETIC / DVSI

Elaborar, divulgar e implementar, com base na NBR
ISO/IEC 27002, uma Política de Controle de Acesso, até
que haja um resultado formal das ações do COSIC;

NÃO SERÁ
IMPLEMENTADO.

DETIC / DVSI

Gerar e evidenciar análise de relatórios de tentativas de
violação aos recursos de informação da CMB;

ATENDIDA
PARCIALMENTE

DETIC / DVSI

Manter os logs para auxiliar monitoramento de controle de
acesso;

ATENDIDA

DETIC / DVSI

Prover mecanismos de segurança para proteger os arquivos
de logs contra alteração ou destruição por usuários ou
invasores que queiram encobrir suas atividades;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVSI

Adotar procedimentos de solicitação de troca de senha, com
períodos regulares;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVSI

Instruir aos usuários a utilizarem senhas fortes, do tipo que
incluem, em sua composição, letras, números e símbolos;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVSI

Instituir a proteção de tela nas estações de trabalho, em
atendimento as boas práticas de Segurança da Informação,
conforme NBR ISO/IEC 27002;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVSI

Providenciar um fechamento automático para a porta, de
forma assegurar o seu trancamento evitando o acesso de
pessoas não autorizadas;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVGO Criar e manter repositório central para gerenciar os itens de
configuração dos sistemas, contendo seus atributos,
relacionamento entre sistemas, bases de dados e hardware;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVGO Disponibilizar a informação do repositório dos itens de
configuração, a partir de VIEWS a outras áreas do DETIC,
além de manter seu histórico;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVGO Elaborar cronograma para a documentação dos sistemas
ainda pendente;

EM ANDAMENTO

Proceder ao inventário geral de todos os bens patrimoniais
sob sua responsabilidade e o de suas Divisões, solicitando à
Seção de Patrimônio os ajustes necessários.

EM ANDAMENTO

DETIC

IMPLEMENTAÇÃO

DETIC / DVGO Solicitar formalmente ao DECOF / DVCO / SEPA o ajuste
dos Bens Patrimoniais alocados no centro de custo da
DVGO indevidamente, bem como acompanhar a realização
dos ajustes;

ATENDIDA

DETIC / DVGO Estabelecer um controle eficaz que permita identificar as
estações de trabalho onde estão instaladas as licenças
adquiridas pela CMB;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVSI

Solicitar as empresas contratadas a imediata apresentação
das garantias;

EM ANDAMENTO

DETIC / DVSI

No caso de não atendimento imediato, reter nos próximos
pagamentos o valor equivalente a garantia, conforme
estabelecido em cláusula contratual; e

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

Continuação.
028

DETIC / DVSI

029

DEPGA

DEPGA

DITEC

DITEC

030

DEGCS

DEGCS

DEGCS

DEGER

DEGCS

Casa da Moeda do Brasil

RECOMENDAÇÕES
Enviar os processos encerrados para arquivamento e baixa
pela Seção de Gestão Documental – SEGD.

Revisar o PGA orientando as respectivas áreas responsáveis
quanto aos prazos estabelecidos, no referido Programa, para
os Objetivos e suas Atividades correspondentes, a fim de
que estes sejam coerentes entre si, bem como viáveis para a
sua realização;
Atestar a execução das atividades relacionadas no PGA
após a sua conclusão; e

Interagir com as demais Diretorias com intuito de que os
Departamentos vinculados às mesmas cumpram suas metas
nos prazos estabelecidos, bem como efetuem a atualização
do PGA, no que diz respeito às atividades de suas
respectivas responsabilidades, alterando seus prazos;
incluindo, excluindo ou ainda modificando metas, se
necessário, porém, sempre justificando as alterações
realizadas;

Interagir com as demais Diretorias com intuito de que os
Departamentos vinculados as mesmas, evidenciem com
documentação comprobatória a conclusão das atividades
que estejam sob sua responsabilidade, fazendo menção a
essa documentação em observação no PGA.

IMPLEMENTAÇÃO

EM ANDAMENTO

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Atentar para que nas futuras licitações os Convites sejam
emitidos em conformidade à Norma Administrativa 4170NA -1-01.1 e à Lei nº 8.666/93, no que diz respeito à
divulgação dos Convites na Internet, em obediência ao
Princípio da Publicidade;

ATENDIDA

Promover regularmente a atualização do cadastro de
fornecedores da CMB, relativo aos endereços e emails
utilizados pelos mesmos, documentando sua existência nos
autos dos Processos, para que estas informações sejam
validadas quando da análise dos certames;

ATENDIDA

Arquivar, nos autos dos próximos processos, a confirmação
de leitura por email do Convite, de forma a evidenciar o
recebimento por parte de cada fornecedor convidado;

ATENDIDA

Elaborar, nos futuros programas de produção, uma forma
criteriosa de suprimento para estoque mínimo e de
segurança, primando pela eficiência e tempestividade no
Planejamento das aquisições de materiais, com o objetivo
de proporcionar maior eficácia na Gestão do Processo
Produtivo da CMB, em observância aos pronunciamentos
emanados dos Acórdãos do TCU supracitados;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Providenciar a revisão do texto constante no verso do
Convite sobre assinaturas de fornecedores, de forma a
esclarecer melhor o procedimento interno adotado pela
CMB junto ao fornecedor;

ATENDIDA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA
DEGCS

Continuação
030

DEGCS

RECOMENDAÇÕES
Atentar para a obrigatoriedade da assinatura do Convite
por parte do fornecedor, bem como acostá-lo ao respectivo
Processo;
Atentar para que nas futuras licitações os procedimentos
licitatórios garantam a eficiência, tempestividade e
economicidade do certame, identificando, sempre que
possível, as razões de atraso, e suas respectivas
justificativas, fundamentadas nos autos do processo;

IMPLEMENTAÇÃO

ATENDIDA

ATENDIDA

Contemplar na Norma 4170, referente ao Módulo de
Contratações da CMB, a rotina de recebimento de
VERIFICAÇÃO EM
documentos relacionados no subitem 313 da Norma
AUDITORIA
Administrativa nº 4360-NA-1-01.02, supracitado, a fim de
FUTURA
promover melhorias no controle da entrada de produtos
químicos nas dependências da CMB.
----------------- -------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------031
Exigir a apresentação de Licença Ambiental dos VERIFICAÇÃO EM
DESEC
transportadores de produtos químicos perigosos adquiridos
AUDITORIA
pela CMB, bem como demais documentos constantes no
FUTURA
item 313 da Norma Administrativa nº 4360 NA-1-01.02;
DEGCS

DEGEP / DVBN Avaliar as ocorrências de sinistros que requeiram o uso da
ambulância, de forma a definir a necessidade de obtenção
de mais uma ambulância, se for o caso;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEGEP / DVBN Atender a legislação no que se refere ao envio dos
Comunicados de Acidente de Trabalho até o 1º dia útil
/ SEMT
seguinte à data do acidente;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Buscar alternativas que visem maior envolvimento e
DEGEP /
DVBN / SEMT interesse dos empregados pelas Palestras de Sensibilização
para
Prevenção
de
Acidentes;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Solicitar a justificativa dos gestores para o não
DEGEP /
DVBN / SEMT comparecimento de seus subordinados, da turma realizada
em 17/09/2010;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DEGEP / DVDP Adotar o procedimento de justificativa formal, a ser
realizada pela Chefia imediata do empregado, apresentando
/ SECD
o motivo do não comparecimento do empregado aos
treinamentos promovidos que visem à prevenção e
segurança no trabalho;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

PRESI

Atentar, futuramente, para o prazo do protocolo da Ata de
Eleição da CIPA, em até dez dias, após empossados os seus
membros, em observância ao que determina a legislação
pertinente;

DEGEP / DVBN Definir política de reinclusão dos empregados afastados nos
mesmos Departamentos aos quais pertencem, em atividade
compatível com suas restrições médicas, sem prejuízo para
o mesmo nem para a CMB;

Casa da Moeda do Brasil

ATENDIDA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
IMPLEMENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES
AUDITADA
DEGEP /
Localizar as Comunicações de Acidente de Trabalho VERIFICAÇÃO EM
DVBN / SEMT faltantes; e
AUDITORIA
FUTURA
Manter todos os comunicados de acidentes de trabalho
DEGEP /
DVBN / SEMT devidamente arquivados.

032

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Propor solução para os itens sem movimentação há mais de
DEGER / DVGG 180 dias, atentando para a real necessidade de manter em
estoque o item indispensável à produção e, se for o caso,
/ SEVG
dar destinação adequada ao restante; e

ATENDIDA

Elaborar Inventário Físico dos Bens Patrimoniais
registrados na DVIM – Divisão de Impressão, que
DEGER / DVIM pertencem a SERC - Seção de Refile e Contagem, para
/ SERC
posterior transferência, através de preenchimento do
formulário de Solicitação de Transferência de Bens – STB,
para o Centro de Custo pertinente.

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

033
DECOF/
DVCO/SECO

Solucionar as pendências existentes na conciliação bancária
por falta de informação e/ou documentação comprobatória,
permanecendo apenas os registros pendentes em função da
defasagem de tempo na contabilização, adequando o
relatório ao seu objetivo;

EM ANDAMENTO

DECOF/
DVCO/SECO

Atentar para que a apropriação das despesas seja efetuada
dentro do mês, obedecendo ao pressuposto básico do
Regime de Competência, bem como evitando divergências
com a Prestação de Contas do Termo de Cooperação
Técnica Financeira do SENAI;

EM ANDAMENTO

Atentar para que não seja efetuada a retenção de 11%
referente ao INSS nos próximos pagamentos das Notas
DECOF/ DVAF
Fiscais da empresa Fabril;

EM ANDAMENTO

DECOF/
DVCO/SECO

Atentar para os critérios adotados na realização de
provisões na contabilidade, bem como sua origem e
documentação comprobatória; e

EM ANDAMENTO

DECOF

Envidar esforços para a aprovação dos treinamentos
constantes na programação, com o intuito de que seus
empregados estejam sempre atualizados, bem como
capacitados para realizarem suas tarefas com eficiência, em
conformidade com as constantes alterações ocorridas na
legislação contábil brasileira.

DECOF

DECOF

Casa da Moeda do Brasil

Agilizar o processo de contratação, no que for de sua
competência, além de iniciar, dentro do possível, a
implantação de novos métodos e critérios, introduzidos
pelas alterações, embora sem a contratação realizada; e
Elaborar o cronograma com os prazos para execução das
tarefas, a fim de um maior controle e acompanhamento do
processo.

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA
DEJUR

RECOMENDAÇÕES
Buscar no mercado um Sistema, que atenda as necessidades
do Departamento, de forma a manter as movimentações dos
processos judiciais prontamente atualizadas e atender
tempestivamente às solicitações externas;

DEJUR

Adotar o procedimento de registrar sistemicamente a
entrada e a saída do processo no Departamento, a fim de
mitigar os riscos de extravio de processo, bem como se
resguardar da responsabilidade pelo seu extravio;

DEJUR

Extrair periodicamente o relatório de Processos com
Trâmite em Atraso, para melhor acompanhamento e
controle das pendências internas do Departamento;

034

DEJUR
Extrair o relatório de Processos com Trâmite em Atraso
DECOR/DVLC disponível no Sistema de Controle de Processos e justificar
os processos com permanência superior a 180 dias no
Departamento;

Avaliar as necessidades do Sistema de Controle de
DECOR/DVLC Processos, solicitando ao DETIC o aprimoramento do
Sistema, inserindo entre outras necessidades que julgar
pertinentes, os seguintes controles;

IMPLEMENTAÇÃO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

Um módulo de controle a ser utilizado pelos
DECOR/DVLC Departamentos, indicando o responsável ao qual o processo
foi destinado;

EM ANDAMENTO

Aviso automático, para o remetente e o destinatário, após
período de 4 dias úteis (sugestão), quanto ao envio de
processo sem recebimento sistêmico;

EM ANDAMENTO

Que os empréstimos de processos já arquivados, possuam
DECOR/DVLC também a opção de “acusar recebimento” e “informar
envio” pela área solicitante do processo;

EM ANDAMENTO

DETIC/DVGO

Normatizar os procedimentos para uso do Sistema de
DECOR/DVLC Controle de Processos, estabelecendo, inicialmente, através
de OSG.PRESI, as diretrizes mais importantes, a fim de
comprometer as áreas e mitigar os extravios de processos;
Atender as demandas que serão levantadas pelo DECOR /
DECOR/DVLC DVLC, com intuito de aprimorar e melhorar o Sistema de
Controle de Processos, buscando diminuir a necessidade de
controles paralelos realizados pelas áreas, bem como do
extravio de processos;
DETIC/DVGO

Casa da Moeda do Brasil

Elaborar, com o apoio do DETIC / DVGO / SEPR, Norma
Administrativa norteando os procedimentos internos do
Departamento e submetê-las à respectiva aprovação,
conforme determina a Norma nº 0321-NA-1-05, item 32;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

Continuação
034

DEJUR

DEJUR

Revisar, atualizar e complementar as Normas
Organizacionais, com o apoio do DETIC / DVGO / SEPR,
que visam tratar dos elementos estruturais da Empresa,
estabelecendo suas atribuições e conceituando as bases de
sua organização;
Revisar os valores no próximo aditivo contratual, a fim de
que o valor global pactuado seja suficiente para a
manutenção do contrato até o seu término;

IMPLEMENTAÇÃO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

DEJUR

Solicitar, por e-mail, à Divisão de Editais, Contratos e
Desenvolvimento Comercial de Fornecedores – DVEF, a
inativação dos referidos contratos no Sistema de
Administração de Contratos;

DEJUR

Avaliar todas as ações passivas em curso, como provável,
possível ou remota, considerando como parâmetro, as
possibilidades de desembolso de recursos financeiros;

EM ANDAMENTO

DEJUR

Avaliar todas as ações ativas em curso, como provável,
possível ou remota, considerando como parâmetro as
possibilidades de entrada de recursos financeiros;

EM ANDAMENTO

DEJUR

Remeter ao DECOF, no prazo por ele estabelecido,
Relatório Detalhado das ações em curso, com suas
respectivas classificações; e

EM ANDAMENTO

DEJUR

035

RECOMENDAÇÕES

DEGCS

COMPEL

DESEM

036

Atuar, formalmente, junto ao DEGEP e gestores de
contratos com terceirizados, nos aspectos frágeis da CMB,
que venham permitindo reclamações trabalhistas, sem
possibilidades de êxito para a empresa, a fim de oferecer
assessoria nas mudanças de procedimentos que se fizerem
necessárias.
Atentar para que nas futuras licitações haja maior rigor, na
relação da documentação a ser exigida aos licitantes,
quando da elaboração do edital, a fim de proporcionar
maior eficiência e agilidade, nas etapas de habilitação dos
processos licitatórios; e
Cumprir a determinação do parágrafo único do art. 61 da
Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como acostar a
cópia da Publicação no Diário Oficial da União nos dos
processos, a fim de proporcionar total transparência e
eficácia nas licitações pertinentes.
Dar continuidade à elaboração da minuta da Norma
Administrativa, que irá nortear os procedimentos internos
do Departamento e, submetê-la à respectiva aprovação,
conforme determina a Norma nº 0321-NA-1-05, item 32;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

ATENDIDA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DESEM/DVPL Ajustar o Demonstrativo da Posição Individual dos Projetos
da CMB de acordo com as informações apresentadas no
Descritivo do Projeto – MS PROJECT, a fim de que não
apresentem divergências entre os referidos relatórios;

ATENDIDA

DESEM/DVPP Solicitar a cada uma das áreas responsáveis pelos Projetos
mencionados, os motivos da não realização das etapas do
projeto, bem como seu Plano de Ação para solução dos

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Casa da Moeda do Brasil
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

problemas geradores desta morosidade;

Continuação
036

037

DESEM/DVPP Acompanhar, bem como controlar, os projetos junto aos
setores responsáveis, a fim de que sejam formalizados os
motivos de atraso ou postergações nos Projetos;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DESEM/DVPP Criar procedimento, a fim de formalizar junto às áreas
responsáveis as alterações relacionadas aos seus respectivos
projetos;

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DESEM/DVPL

Solicitar as áreas responsáveis pelos Projetos acima
mencionados, as justificativas formais para o respectivo
cancelamento/postergação; e

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

DESEM/DVPL

Atentar ao procedimento de remanejamento de dotação
orçamentária entre projetos, a fim de que não ocorra
possível ausência de dotação para execução e/ou conclusão
de projetos orçados e aprovados.

ATENDIDA

DEPGQ

Revisar as metas anuais e formas de medição dos
Indicadores de Faturamento e de Vendas, bem como a
aprovação dos Indicadores de Desempenho da CMB para
o ano de 2011, de forma a garantir os padrões de
qualidade, confiabilidade e cobertura dos Indicadores de
Desempenho, conforme IN/SFC
nº 01/2007, e
promover o alinhamento aos Objetivos Estratégicos da
Qualidade;

EM ANDAMENTO

DECOF

DEGEP

DEGEP

DECOM

DEPGQ
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Apresentar ao DEPGQ os Indicadores de 2010 sob a
forma de medição divulgada no Diretório “T” –
Indicadores de Desempenho da Qualidade, correspondente
à fórmula “Faturamento sobre Faturamento no mesmo
período do ano anterior”.
Informar Plano de Ação para a formação do Indicador
Satisfação dos Colaboradores para o ano de 2011, de forma
que a situação refletida na pesquisa de clima organizacional
não se distâncie da realidade corporativa da CMB;
Envidar esforços para uma iniciativa de benchmarking
junto a Instituições de referência em utilização de
Indicadores Ambientais, de forma a agregar valor à CMB,
que contemplem gasto com tratamento de efluentes,
reciclagem, redução de resíduos, dentre outros;
Informar Plano de Ação para a formação do Indicador
Custo Ambiental para o ano de 2011, a fim de garantir a
acessibilidade de metas e forma de medição do indicador e
sua representatividade na CMB;
Envidar esforços para que a divulgação mensal dos
indicadores de Treinamento e Absenteísmo ocorra no prazo
fixado na OSG/PRESI nº 04/2010, a fim de proporcionar o
acompanhamento tempestivo dos indicadores que medem o
atingimento dos Objetivos Estratégicos definidos Direção
da CMB;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

DEPGQ

RECOMENDAÇÕES
Propor Minuta de Atualização para a Norma de
Administração
nº 0683-NA-2-01.02, sobre
Devolução de Itens de Produtos pelos clientes, e submetê-la
à apreciação e aprovação superior, a fim de envidar
esforços para que a mesma reflita fielmente os
procedimentos e nomenclaturas praticados na CMB;

IMPLEMENTAÇÃO

EM ANDAMENTO

DETIC

Justificar o aumento das não conformidades em relação à
meta anual;

EM ANDAMENTO

DETIC

Envidar esforços para a redução de não conformidades para
o ano de 2011, através de elaboração de Planos de Ação
junto às áreas envolvidas;

EM ANDAMENTO

DECOM

DECOM
Continuação
037

DECOM

DECOM

DEGEP/SEMT

DEPGQ

DEPGQ
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Proceder à correção do número de FNCs constantes no
Relatório de Acompanhamento de Pendências de Fichas de
Não conformidades – FNCs;
Criar e divulgar três campos no Módulo da Qualidade do
Sistema ERP, a serem preenchidos pelo DECOM: 1 “Ocorrências procedentes”, 2 - “Código de não
conformidade”; e 3 - “Data de ocorrência”;
Promover o preenchimento de todas as informações
necessárias quando da abertura de Fichas de Não
Conformidades – FNCs no Sistema ERP, no que tange ao
input de dados referentes aos códigos do produto e do
cliente, e à Seção responsável, a fim de contribuir para a
geração automática de relatórios pelo Sistema sobre as não
conformidades;
Apresentar o registro das não conformidades apontadas na
TABELA 3 deste Relatório, de forma a complementar as
informações pendentes sobre numeração de FNCs no
Relatório de Acompanhamento de FNCs;
Reduzir o prazo para solução e acompanhamento de não
conformidades, atualmente praticado em uma média de 1
ano, quando se considera o aproveitamento do registro de
uma FNC aberta e recorrente no ano anterior, para que o
Plano de Ação relacionado seja mais eficaz e tempestivo;
Justificar a utilização de mais de vinte dias para o
tratamento das não conformidades demonstradas na Tabela
5 deste Relatório, para situações que apresentam prazo
vencido;
Analisar, conscientizar, planejar e intensificar ações junto
aos Departamentos, principalmente DEMOM e DEGER,
quanto aos aspectos da segurança do trabalho, de forma a
diminuir acidentes nas dependências da CMB;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

Página 83

RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

DEPGQ

Continuação
037
DEPGQ

Apresentar Plano de Ação para aquisição de Software e
implementação do Sistema Corporativo para Indicadores,
em observância à determinação contida na OSG/PRESI nº
04/2010, de 23/07/2010; e
Informar sobre o Plano de Ação para a divulgação dos
PROs e ITRs na Intranet da CMB, de forma a atender à
Recomendação recorrente sobre o assunto, constante no
item 3 do Relatório AUDIT nº 41/2009.

IMPLEMENTAÇÃO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

CIFRÃO

Providenciar a identificação dos bens sem número de
patrimônio, com o objetivo de sanar as falhas apontadas e
manter o controle efetivo do Patrimônio;

ATENDIDA

CIFRÃO

Controlar a movimentação dos bens e providenciar o seu
registro no respectivo setor, a fim de manter os Termos de
Responsabilidade atualizados; e

ATENDIDA

CIFRÃO

Verificar onde estão alocados os bens não identificados no
setor correspondente, e atualizar os respectivos Termos de
Responsabilidade.

ATENDIDA

038

039

RECOMENDAÇÕES

DECOF/DVAF/ Solucionar as pendências mencionadas anteriormente, e
encaminhar a documentação comprobatória para SECO, a
SETE
fim de que a Contabilidade possa adequar a conciliação
bancária;

EM ANDAMENTO

DECOF/DVAF/ Encaminhar, mensalmente, o extrato bancário da Caixa
Econômica Federal para a Seção de Contabilidade - SECO,
SETE
a fim de que a mesma possa efetuar a conciliação bancária;

EM ANDAMENTO

DECOF/DVAF/ Efetuar a análise das pendências relacionadas
anteriormente, bem como, se for o caso, recolher os
SEAF
respectivos tributos, a fim de regularizar a situação destes
valores em aberto;

EM ANDAMENTO

DECOF/DVCO/ Confrontar os valores que estão em aberto na contabilidade
com as informações da SEAF, efetuando os lançamentos
SECO
necessários para regularização do saldo;

EM ANDAMENTO

DECOF/DVCO/ Interagir com a Seção de Pessoal - SEPS a fim de verificar,
principalmente, a existência das pendências mencionadas,
SECO
anteriores ao período de 2007, efetuando, se for o caso, o
ajuste necessário para regularização do saldo;

EM ANDAMENTO

DECOF/DVCO/ Interagir com a Seção de Pessoal - SEPS a fim de verificar,
principalmente, a existência das pendências mencionadas,
SECO
anteriores ao período de maio/2009, efetuando, se for o
caso, o ajuste necessário para regularização do saldo;

EM ANDAMENTO

DECOF/DVCO/ Interagir com o Departamento Jurídico - DEJUR sempre
que houver saída de recursos financeiros em virtude de
SECO
processos judiciais, a fim de efetuar adequadamente os
registros contábeis;

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

Continuação.
039

ÁREA
IMPLEMENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES
AUDITADA
DECOF/DVCO/ Analisar os lançamentos efetuados, a fim de verificar se os EM ANDAMENTO
SECO
valores contabilizados na conta de despesa não foram
provisionados anteriormente;

DEJUR

EM ANDAMENTO

DECOF

Agilizar, no que for de sua competência, a implantação dos
novos métodos e critérios, introduzidos pelas alterações; e

EM ANDAMENTO

DECOF

Elaborar o cronograma com os prazos para a execução das
tarefas, a fim de um maior controle e acompanhamento do
processo.

EM ANDAMENTO

040
DEGCS

DEGCS

Manter um controle centralizado de todos os processos
relativos às compras e contratações realizadas por dispensa
(art.24, III e seguintes) ou inexigibilidade, contendo: nº
processo, objeto da contratação, valor, fundamentação (base
legal) da dispensa ou inexigibilidade, responsável pela
fundamentação e CPF, identificação do contratado (razão
social e CNPJ);
Informar, formalmente, às áreas responsáveis pelos
processos, sempre que o processo retornar para o DEGCS,
findo o prazo de publicação, a fim de dar ciência aos
responsáveis quanto ao prazo da legislação que pode estar,
comumente, passando despercebido;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

DEGCS

Atuar, em conjunto com a PRESI, Diretorias e SEGD,
buscando um meio eficaz no atendimento à legislação no
tocante ao prazo para publicação de extratos de Dispensa e
Inexigibilidade;

DEGCS

a) solicitar o arquivamento dos processos de contratações
junto ao Arquivo Geral da CMB tão logo esteja concluído;

EM ANDAMENTO

DEGCS

b) solicitar à SEGD a abertura de processo de
acompanhamento dos contratos realizados;

EM ANDAMENTO

DEGCS

DEGCS
041

Informar ao DECOF, sempre que houver saída de recursos
financeiros em virtude de processos judiciais, a situação
atualizada do respectivo processo, a fim de que este
Departamento possa efetuar adequadamente os registros
contábeis pertinentes;

DERSC

DERSC
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Providenciar junto às áreas responsáveis pelos processos
apontados por esta AUDIT, a elaboração e/ou retificação
dos documentos mencionados; e
Atentar para que os processos de dispensa (art. 24, III e
seguintes) ou inexigibilidade, estejam munidos de todos os
documentos necessários antes de envio para arquivamento.
Instruir e dar cumprimento, quando da apresentação dos
Projetos pelos proponentes, de todos os elementos
necessários na composição do Projeto, com o objetivo de
alinhá-los a Política Interna da CMB e à Legislação
vigente;
Proceder, nos próximos Projetos de Patrocínio, à elaboração
do Edital e do Termo de Compromisso, buscando o
alinhamento com a Política Interna e a Legislação

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
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RELATÓRIO
Nº

ÁREA
AUDITADA

RECOMENDAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO

pertinente;
Atentar para o cumprimento dos prazos da publicação do
Edital e do Termo de Contrato, nos próximos patrocínios,
bem como acostar a referida cópia ao processo de
acompanhamento, a fim de dar eficácia aos Termos de
Compromissos;

EM ANDAMENTO

Atentar para o cumprimento dos prazos programados de
etapas no Edital, a fim de ser observado o princípio da
eficiência administrativa, bem como providenciar o
arquivamento do processo principal e abrir processo para
acompanhamento do Projeto;

EM ANDAMENTO

DERSC

Interagir juntos aos responsáveis dos projetos citados, com
o objetivo de proceder às correções das divergências
observadas e de sanar as falhas apontadas;

EM ANDAMENTO

DERSC

Atentar para o cumprimento dos prazos da Prestação de
Contas, bem como efetuar o acompanhamento dos projetos
com o fito de verificar o cumprimento do Termo de
Compromisso; e

DERSC

DERSC

Continuação.
041

DERSC

Interagir juntos aos responsáveis dos projetos citados, com
o objetivo de proceder às correções das divergências
observadas na execução das atividades, de acordo com as
especificações mencionadas nos respectivos projetos, para
fins de apresentação adequada da referida prestação de
contas, em consonância com o Termo de Contrato.

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

DEGEP
Justificar os motivos do atraso na transformação da
OSG/PRESI/008/2007, sobre Declaração de Bens e
Rendas, em Norma Administrativa, atendendo às
Recomendação exaradas nos Relatórios AUDIT nos
48/2008 e 44/2009;

042

DEGEP

DEGEP

Atentar para que, nos próximos exercícios, quando
esgotado o prazo para a entrega anual da Cópia da
Declaração, os retardatários sejam notificados sobre a
necessidade de preenchimento do Formulário Resumo e da
Declaração de Bens e Rendas, e caso não atendida a
notificação no prazo de 5 (cinco) dias, comunicar ao
Presidente da CMB, em cumprimento à determinação do
item 41 da OSG/PRESI/008/2007; e
Alertar os empregados sobre o correto preenchimento de
todos os campos do Formulário do Resumo no próximo
exercício, quando da emissão anual da Circular do DEGEP,
sobre a Apresentação de Declaração de Bens e Rendas para
os empregados que exercem Função de Confiança e demais
cargos comissionados, de forma a enfatizar a necessidade
do correto preenchimento do Resumo em consonância com
as informações enviadas à RFB.

VERIFICAÇÃO EM
ANDITORIA
FUTURA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

VERIFICAÇÃO EM
AUDITORIA
FUTURA

Tabela 32: Recomendações dos Órgãos de Controle Interno
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17- Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a
conformidade e o desempenho da gestão no exercício.
● Aquisição de Novo Maquinário para impressão Cédulas;
● Implementação do RIC – Registro de Identificação Civil, ampliando a linha de produtos da
CMB;
● Implantação do Sistema de Rastreamento de Medicamentos da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA;
●Início de Impressão da Nova família de Cédulas;
● Fabricação de Cédulas Argentina e Haiti, e contratação para fabricação de Cédulas do
Paraguai no segundo semestre de 2011;
●Realização 13ª GPSPA - Conferência de Impressores Governamentais de Selos Postais –
GPSPA, sediada pela CMB – com participação de delegações de diversos países, o que pela
primeira vez foi realizado na América do Sul;
●Lançamento do primeiro selo em tecido da América Latina, o único no mundo com
aplicação de tinta luminescente, peça foi criada em comemoração aos 100 anos do
Corinthians e está em circulação desde 1º de setembro, data de aniversário do Clube;
● Qualificação da CMB como Certificadora Digital pelo Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação; e
● Adoção de medidas para elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com as
alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/08, observando a adequação às Normas
Internacionais de Contabilidade.

PARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

I- INFORMAÇÕES CONTÁBEIS QUE DEVEM COMPOR O RELATÓRIO DE GESTÃO
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II - NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Casa da Moeda do Brasil – CMB, é uma Empresa Pública, constituída pela União Federal nos
termos da Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, vinculada ao Ministério da Fazenda e dotada de
personalidade jurídica de direito privado, sendo o seu capital pertencente integralmente à União
Federal, com sede no Setor Bancário Sul – SBS, Quadra 2, lote 03, Bloco Q, Edifício Centro
Empresarial João Carlos Saad, salas 909, 910 e 911, Brasília – DF, CEP 70070-120, tendo o seu
estabelecimento industrial na Rua René Bittencourt, 371 – Distrito Industrial de Santa Cruz – RJ,
CEP nº 23565-200, possuindo como atividade principal em caráter de exclusividade, a fabricação
de papel-moeda, moeda metálica e a impressão de selos postais, fiscais federais e títulos da dívida
pública federal.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
CONFORMIDADE COM A LEI 6.404/76 E ALTERAÇÕES POSTERIORES PELAS LEIS:
11.638/2007 E 11.941/2009 E ADEQUAÇÃO AS NORMAS INTERNACIONAIS.
a) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as determinações da Lei nº
6.404/76, adotando as alterações promovidas pelas Leis: Nº 11.638/07 e 11.941/09 e dentro de
nosso contexto operacional observando a adequação às normas Internacionais de contabilidade.
b) As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações
contábeis.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Os Direitos e Obrigações da empresa estão classificados no Ativo Circulante, Ativo Não
Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido, em conformidade
com a Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, promovidas pelas Leis nº 11.638/2007 e
11.941/2009.
b) As Aplicações Financeiras estão registradas pelo custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos
auferidos até 31 de dezembro de 2010 com apropriação dos tributos incidentes sobre as aplicações.
c) Os Estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, sem que estes excedam os
valores de realização ou reposição.
d) Os Investimentos Temporários estão avaliados pelo custo de aquisição e/ou cotação de mercado,
se esta for menor.
e) Os Investimentos e o Imobilizado estão avaliados ao custo de aquisição e/ou construção.
f) A Depreciação do Imobilizado é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que
levam em conta o tempo da vida útil dos bens.
g) A forma de tributação, base para constituição da Provisão para Imposto de Renda e Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido, é a do Lucro Real Anual conforme legislação em vigor.
Casa da Moeda do Brasil

Página 94

NOTA 4 – ATIVO CIRCULANTE
4.1 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional,
as aplicações das disponibilidades resultantes das receitas próprias da CMB estão sendo efetuadas
no Banco do Brasil S.A. no Fundo de Renda Fixa de Curto Prazo - F.R.F. - BB - Extra mercado.

4.2 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Clientes
Fabricação Exclusiva
Diversos
Total

Vencidos

A Vencer

Total

1.715.818,92

88.982,27

1.804.801,19

12.663.298,14

157.271.666,38

169.934.964,52

14.379.117,06

157.360.648,65

171.739.765,71

Tabela 39: Contas a receber de clientes

•

Do montante de R$14.379.117,06 (quatorze milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e
dezessete reais e seis centavos) já vencidos, os principais clientes em débito são: (I) Secretaria
da Receita Federal do Brasil – R$1.710.335,97 (um milhão, setecentos e dez mil, trezentos e
trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), (II) Departamento de Policia Federal
R$4.922.455,16 (quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e
cinco reais e dezesseis centavos) e (III) Ministério da Agricultura R$515.414,00 (quinhentos e
quinze mil, quatrocentos e quatorze reais).

•

Efetuamos, regularmente, a cobrança dos valores vencidos ora por meios administrativos, ora
por meios judiciais. Em virtude de decisão de Diretoria, não constituímos a Provisão para
Devedores Duvidosos, visto que há ações de cobrança em curso com grandes possibilidades de
êxito no recebimento e, principalmente, pela grande quantidade de devedores serem Órgãos
Governamentais que facilitam os recebimentos destes valores. Além disso, o Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto nº 3000/1999, em seu Artigo 340 determina que a Empresa poderá e
não deverá constituir PDD para créditos vencidos observadas as disposições nos Artigos 340 e
341.

•

A rubrica Contas a Receber de Clientes incluem as vendas de produtos e serviços, como
também, os serviços apropriados por competência no mês de dezembro referentes ao Serviço de
Rastreamento de Bebidas - SICOBE e ao Serviço de Rastreamento de Selos de Cigarros SCORPIOS no valor de R$138.748.036,65 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e
oito mil, trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

4.3 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
O valor de R$ 2.840.779,06 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e setenta e nove
reais e seis centavos) registrado nesta rubrica, está constituído com base no Artigo 145 da
Consolidação das Leis de Trabalho, Decreto Lei nº 5.452/43 que determina o pagamento dois dias
antes do prazo previsto para o início do gozo das férias.
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4.4 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

VALOR

Imposto de Renda
IRRF - Orgãos Públicos
Contribuição Social
IPI
PIS/PASEP e COFINS
Outros Tributos

59.535.240,98
3.236.191,46
44.948.413,52
13.075.282,31
123.527.293,10
1.827.470,81

Total

246.149.892,18

Tabela 40: Imposto e contribuições a compensar

Os valores do Imposto de Renda e da Contribuição Social no montante de R$104.483.654,50
(cento e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais
e cinquenta centavos) são créditos tributários acumulados e corrigidos monetariamente pela
Taxa Selic.
Os créditos do PIS/PASEP e COFINS, no valor de R$123.527.293,10 (cento e vinte e três milhões,
quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e três reais e dez centavos), são provenientes da
apuração mensal desses tributos, utilizando-se a isenção tributária reconhecida pelos pareceres da
PGFN/CAT/Nº 907/2005 e 2.338/2007, nos faturamentos para o BACEN, ECT e SRFB-MF.
Do valor apresentado do IPI, aproximadamente 80% (oitenta por cento), refere-se ao Proc.
2001.51.01.490130-6 que se encontra na 29ª Vara Federal, impetrado para revogar as decisões do
Auto de Infração movido pela SRFB - MF e do Conselho de Contribuintes que questionamos
regularidade e entendemos que este valor será recuperado. Efetuamos parcelamento deste processo,
mas não reconheceremos a obrigação até o momento de decisão judicial contrária ao nosso
entendimento.

4.5 – OUTROS CRÉDITOS
CRÉDITOS

VALOR

INSS - Convênios Assist. Social
Cauções em garantia
Crédito Pessoal Cedido
Outros

17.929,25
1.540.428,69
2.314.465,09
125.592,24

Total

3.998.415,27

Tabela 41: Outros créditos

Informamos que 62,77% dos valores apresentados em Crédito Pessoal Cedido correspondem
à falta de ressarcimento pelo Ministério Público do Trabalho desde agosto de 2008 da
remuneração dos funcionários cedidos por esta Empresa e 17,88% da mesma rubrica pela
falta de ressarcimento da Universidade Federal Fluminense pelo mesmo motivo.
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4.6 – ESTOQUES
O levantamento físico dos estoques é realizado por inventários rotativos (contagem cíclica). Os
itens são selecionados diariamente pelo Sistema Integrado ERP. Os materiais são previamente
cadastrados por Classe e Grupo e para cada Classe é definida a periodicidade com que se quer
contar. Definidos os parâmetros, diariamente os itens são selecionados, contados e ajustados. O
programa de contagem do Sistema garante que todos os itens sejam verificados ao menos uma vez
no decorrer do exercício. Em relação à observação das Normas Internacionais, utilizando o
determinado no CPC 16, nosso estoque está avaliado pelo custo de aquisição.
NOTA 5 – ATIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
5.1 – CRÉDITOS A RECEBER
O montante de R$ 23.809.195,60 (vinte e três milhões oitocentos e nove mil, cento e noventa e
cinco reais e sessenta centavos), registrado no Ativo Realizável a Longo Prazo, refere-se a créditos
vencidos que estão em cobrança judicial, sendo este o motivo de transferência para este Grupo de
Contas correspondente a: (I) AÇOPLAST - R$15.397.219,19 (quinze milhões, trezentos e noventa e
sete mil, duzentos e dezenove reais e dezenove centavos); (II) SP TRANSPORTES S/A R$4.023.339,92 (quatro milhões, vinte e três mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois
centavos); (III) MULTY MAKER - R$25.661,07 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais
e sete centavos); (IV) APOIO ENGENHARIA e COMUNICAÇÕES LTDA - R$297.835,46
(duzentos e noventa e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos); (V)
DETRAN – RJ - R$3.982.641,34 (três milhões, novecentos e oitenta e dois mil seiscentos e
quarenta e um reais e trinta e quatro centavos); (VI) DETRAN – ESPÍRITO SANTO – R$43.261,08
(quarenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e oito centavos) e (VII) COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - R$39.237,54 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e sete
reais e cinquenta e quatro centavos).
Nosso embasamento está formulado na opinião de assessoria jurídica que prevê grande
possibilidade de êxito em todas as demandas judiciais.
5.2 – DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL
Os valores dos recursos impetrados foram atualizados pelos índices de correção adotados pelos
Tribunais, até 31.12.2010.
CRÉDITOS
Judicial
Recursal (atualizado SELIC)
Total

VALOR
3.222.965,76
2.744.572,51
5.967.538,27
Tabela 42: Depósito Judicial/Recursal

5.3 – INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
Representam ações de propriedade da CMB, no valor de R$2.507.902,18 (dois milhões, quinhentos
e sete mil, novecentos e dois reais e dezoito centavos), em poder do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para atendimento ao Decreto no. 1068/94, que trata
da desmobilização da Participação de Empresas Públicas e Estatais em outras empresas. A Provisão
para Perda de Investimentos Temporários no valor de R$907.884,57 (novecentos e sete mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) foi constituída para ajustar os valores
desses Investimentos ao preço de mercado.
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5.4 – OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS

VALOR

Notas do Tesouro Nacional
Prêmios de Seguros a Apropriar

2.275.351,84
170.440,50

Total

2.445.792,34
Tabela 43: Outros valores realizáveis a longo prazo

NOTA 6 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E
INTANGÍVEL
6.1 – INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
Os valores renunciados pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ para aplicação na
participação em Incentivos Fiscais no FINAM e FINOR, no valor de R$1.669.906,59 (um milhão,
seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) foram
apurados pelo preço de mercado das cotas, no último dia do exercício. O ajuste ao valor de mercado
implicou em Provisão de R$ 1.665.698,31 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos
e noventa e oito reais e trinta e um centavos).
6.2 – ATIVO IMOBILIZADO – A CMB iniciou no exercício de 2009 a modernização do seu
parque industrial com uma expressiva ação de investimento, iniciando dois programas de profundo
alcance: O programa de Manutenção, Adequação e Modernização do Parque Industrial da CMB e a
atividade de Manutenção e Adequação de Infraestrutura Operacional. No ano de 2010 os
investimentos nos dois programas totalizaram R$244.278.867,61 (duzentos e quarenta e quatro
milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos).
O Projeto de Adequação e Modernização do Parque Industrial, tem por finalidade substituir
equipamentos obsoletos e implementar novas tecnologias industriais nas três unidades fabris com
investimentos em importação na ordem de R$209.941.485,37 (duzentos e nove milhões novecentos
e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos). A atividade de
Manutenção e Adequação de Infraestrutura Operacional objetiva realizar substituição, manutenção
e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens com investimentos na ordem de
R$34.337.382,44 (trinta e quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos). A maior relevância de recursos foi destinada para a Ação de
Modernização, a qual responde por cerca de 86% do orçamento de investimento da CMB.
Seguem abaixo os quadros comparativos de evolução e composição do Ativo Imobilizado:

1 – Saldo Inicial
2 – Aquisições Exercício
3 – Baixas Imobilizado
4 – Depreciação
Saldo Final do Exercício

2010
348.325.635,69
244.278.867,61
(7.571.934,02)
(19.970.737,17)
565.061.832,11

2009
143.709.691,43
225.224.116,51
(5.908.621,98)
(14.699.550,27)
348.325.635,69

Tabela 44: Comparativos de evolução e composição do Ativo Imobilizado
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Bens e Valores Corrigidos
Edifícios
Terrenos
Correção Monetária Especial
Instalações
Coleções e Materiais Bibliográficos
Discotecas e Filmotecas
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Equipamentos de Processamento de Dados
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Obras de Artes e Peças para Museu
Veículos Diversos
Correção Monetária Lei 8200/91
Projetos e Softwares
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão
(-) Depreciação
(-) Amortização
Imobilizações em Andamento
Obras em Andamentos
Bens Móveis em Almoxarifado
Importações em Andamento
TOTAL

2010
724.200.998,37
51.123.143,31
1.947.261,34
51.740.984,47
55.737.679,71
198.373,97
171.069,99
509.756.562,26
14.673.661,98
100.135,32
8.723.285,19
373.208,67
1.141.613,06
27.154.289,65
1.359.729,45
(369.712.326,05)
(368.565.646,24)
(1.146.679,81)
58.063.221,56
35.026.199,69
23.037.021,87
152.509.938,23
565.061.832,11

2009
450.696.581,02
51.123.145,31
1.947.261,34
51.740.984,47
53.483.279,67
198.373,97
171.069,99
237.845.501,13
14.780.253,34
129.277,88
8.758.815,31
308.984,10
1.347.010,97
27.502.894,09
1.359.729,45
(349.741.588,88)
(348.594.909,07)
(1.146.679,81)
41.245.761,32
20.771.805,55
20.473.955,77
206.124.882,23
348.325.635,69

Tabela 44: Comparativos de evolução e composição do Ativo Imobilizado

Em maio de 2010, providenciamos as iniciativas para a realização do inventário geral da Casa da
Moeda do Brasil, a fim de atender as determinações da Lei 11.638/2007 e legislações fiscais
pertinentes. Em 21/09/2010, foi realizado o Pregão Presencial nº 0082/2010, Proc. nº 1.848/2010
que resultou na condição de FRACASSADO, em razão da desclassificação dos proponentes que
apresentaram preços excessivos.
Posteriormente foi realizado um novo Pregão Eletrônico nº E 0048/2010, Proc. nº 3.543/2010 e o
certame foi concluído em 16/12/2010.
Assim, todos os procedimentos inerentes às determinações expressadas nas Leis nº 11.638/2007, da
Resolução nº 1.159 de 13/02/2009 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e do Comitê de
Pronunciamento Contábil – CPC 01, inclusive o Teste de Impairment, serão realizados no primeiro
semestre do exercício de 2011.
6.3 – INTANGÍVEL
A Lei 11.638/2007 determinou a criação do Grupo Intangível no Balanço Patrimonial. De acordo
com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC 04, o Intangível tem a
seguinte composição:
INTANGÍVEL
VALOR
Licença de Uso de Software e Direito de Uso de Comunicação
13.144.418,85
Amortização
(10.307.180,44)
Total
2.837.238,41
Tabela 45: Grupo intangível no balanço patrimonial
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NOTA 7 – PASSIVO CIRCULANTE
7.1 – FORNECEDORES

FORNECEDORES

VENCIDOS

A VENCER

TOTAL

11.319.165,40

286.717.469,43

298.036.634,83

Tabela 46: Passivo circulante - Fornecedores

•

Os débitos vencidos, no montante de R$11.319.165,40 (onze milhões, trezentos e dezenove
mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), não foram pagos até o final do
exercício, visto que os serviços ainda não estão concluídos ou pendentes de apresentação de
documentos exigidos no contrato pela contratada.

•

Na rubrica de Fornecedores estão apropriadas as obrigações com as compras dos insumos no
País e as compras externas do Ativo Imobilizado, como também, as obrigações a pagar com
os custos apropriados por competência no mês de novembro e dezembro referentes aos
serviços de contagens dos Selos Fiscais Inteligentes - SICOBE e SCORPIOS, no valor de
R$204.502.642,85 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos
e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Segue abaixo a composição das respectivas contas:
Fornecedor Nacional
Fornecedor do Exterior
Fornecedor a Pagar SICOBE/SCORPIOS

R$ 37.620.921,76
R$ 44.593.904,82
R$ 204.502.642,85

7.2 – PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS S/ FÉRIAS
Provisão constituída de forma mensal em função do número de dias a que cada empregado tem
direito, valorada à remuneração mensal da data do Balanço.
NOTA 8 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE
8.1 – PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES
A Provisão para Passivos Contingentes no valor de R$6.632.685,92 (seis milhões, seiscentos e
trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) está composta pela
Contingência Trabalhista e pela Contingência Cível, conforme descrito abaixo:

8.1.1 – CONTINGÊNCIA TRABALHISTA
Com base na análise dos processos de reclamações trabalhistas em andamento e parecer do
Departamento Jurídico, efetuou-se uma Provisão para Passivos Contingentes no valor de
R$5.710.085,92 (cinco milhões, setecentos e dez mil, oitenta e cinco reais e noventa e dois
centavos).
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8.1.2 – CONTINGÊNCIA CÍVEL
Refere-se a processos na área cível movidos contra a CMB no montante de R$922.600,00
(novecentos e vinte e dois mil e seiscentos reais).
8.2 – CONTINGÊNCIA FISCAL
Tratam-se de pendências fiscais junto aos órgãos da administração pública municipal e federal, as
quais não foram provisionadas pelo fato de a CMB considerar que há grandes possibilidades de
sucesso judicial, conforme demonstrado a seguir:
•

Desde 1991, junto à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativa à incidência do Imposto
Sobre Serviços (ISS) sobre produtos que pagam IPI e ICMS, retroagindo ao período
prescricional de 05 anos - 1986;

•

Desde 1996, junto à Secretária da Receita Federal, relacionada com a incidência do IPI, com
alíquota de 15%, sobre o produto “bilhete magnetizado” para transportes públicos.

NOTA 9 – DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, face ao disposto no Inciso III, art. 13 do
Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil, por proposta da Diretoria Executiva, dada ciência ao
Conselho Fiscal, e após manifestação favorável dos Auditores Independentes, resolveu estabelecer a
Destinação do Resultado do Exercício de 2010, conforme abaixo:
Lucro Líquido do Exercício
Reserva Legal Constituída
Ajustes de Exercícios Anteriores
Base de Cálculo para os Dividendos
Destinação à União do Lucro Líquido após Reserva Legal
Reserva para Investimento

415.623.675,34
20.781.183,77
(5.425.667,47)
389.416.824,10
98.710.622,89
290.706.201,21

Tabela 47: Destinação do resultado do exercício

NOTA 10 – CAPITAL SOCIAL
Com base nos Pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro
Nacional e do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST contidos
no Processo nº 10951.001717/2010-63, o Excelentíssimo Ministro de Estado da Fazenda aprovou,
em 15 de dezembro de 2010, o aumento do Capital Social da CMB, mediante a incorporação de
reservas, no montante de R$244.641.132,90 (duzentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e
quarenta e um mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos), passando de R$245.992.735,60
(duzentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta e cinco
reais e sessenta centavos) para R$490.633.868,50 (quatrocentos e noventa milhões, seiscentos e
trinta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
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NOTA 11 – RESERVAS
11.1 – RESERVA DE LUCRO
11.1.1 – RESERVA PARA INVESTIMENTO
A finalidade da Reserva de Investimento no valor R$290.706.201,21 (duzentos e noventa e um
milhões, setecentos e seis mil, duzentos e um reais e vinte e um centavos) é atender aos projetos de
modernização do parque industrial, previstos no orçamento aprovado pelos Conselhos de
Administração e Fiscal para o exercício de 2011, nos termos da Lei nº 11.638/2007.
11.1.2 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Foi ajustado no Patrimônio Líquido, na rubrica Lucros e/ou Prejuízos Acumulados, o valor de
R$5.425.667,47 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
quarenta e sete centavos) como ajustes de exercícios anteriores assim constituídos:
• Retificações da DIPJ do exercício de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 em consonância com o
Parecer PGFN/CAT/ Nº 1409/2009, de 06 de julho de 2009, no montante R$4.481.680,89
(quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e nove
centavos).
• Pagamento complementar da Participação dos Empregados no Lucro – PLR, referente ao
exercício de 2009, na importância de R$1.031.727,74 (um milhão, trinta e um mil,
setecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).
• Ajuste da Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro do ano base
2009, Exercício 2010, no valor de R$87.741,16 (oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e
um reais e dezesseis centavos).
Em virtude da imaterialidade do ajuste, não procedemos à retrospectiva de ajustes nas
Demonstrações de Exercícios Anteriores.

NOTA 12 – MAIOR E MENOR REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO
Informamos que em dezembro de 2010 a maior remuneração nesta empresa foi de R$ 17.900,16
(dezessete mil, novecentos reais e dezesseis centavos) e a menor foi de R$ 1.381,29 (hum mil,
trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos). A remuneração média dos empregados foi de
R$2.735,31 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

NOTA 13 – RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS
A empresa possui sob sua guarda e/ou custódia, metais nobres (Ouro, Platina, Paládio e Prata) de
propriedade de terceiros, com registro em contas de compensação.
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NOTA 14 – COBERTURA DE SEGUROS
Os bens da CMB estão segurados por valores suficientes à cobertura de eventuais sinistros,
conforme segue:
Modalidade

Ramo

R$

Imobilizado
Imobilizado
Operações Parque Industrial
Cobertura para os Veículos

Incêndio
R. Diversos
RCG Geral
Auto

534.747.949,71
22.000.000,00
5.006.000,00
543.600,00

NOTA 15 – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL CIFRÃO
A Casa da Moeda assinou, em 12 de dezembro de 2000, contrato de Reconhecimento e
Parcelamento do Pagamento do Déficit Atuarial Residual da – Fundação de Previdência da Casa da
Moeda do Brasil - CIFRÃO, no valor de R$27.884.027,89 (vinte e sete milhões, oitocentos e oitenta
e quatro mil, vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), referenciado a 30 de junho de 2000.
A amortização dessa obrigação iniciou-se a partir de janeiro de 2001, mediante o pagamento de 216
prestações mensais, no valor de R$ 208.921,14 (duzentos e oito mil, novecentos e vinte e um reais e
quatorze centavos), atualizadas pelo INPC mais juros de 6% a.a.
O valor atualizado da obrigação do Déficit Atuarial Residual da CIFRÃO, registrado em 31 de
dezembro de 2010, totaliza R$ 33.696.510,10 (trinta e três milhões, seiscentos e noventa e seis mil,
quinhentos e dez reais e dez centavos), sendo que R$ 3.385.264,75 (três milhões, trezentos e oitenta
e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) vencem no exercício de
2011 e R$ 30.311.245,35 (trinta milhões, trezentos e onze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e
trinta e cinco centavos) nos exercícios subseqüentes.
A CMB repassou no exercício de 2010, referente ao Contrato de Parcelamento do Déficit Atuarial
da Cifrão, os seguintes valores: (I) Parcela anual do montante do Principal R$2.930.819,15 (dois
milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e quinze centavos), (II) Parcela anual
dos juros sobre o montante da dívida R$2.030.516,94 (dois milhões, trinta mil, quinhentos e
dezesseis reais e noventa e quatro centavos). A atualização monetária sobre o saldo da obrigação
principal incorrida no exercício foi de R$2.423.319,21 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três
mil, trezentos e dezenove reais e vinte e um centavos).
O total das despesas dessas três rubricas foi de R$7.384.655,30 (sete milhões, trezentos e oitenta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).
Relativamente ao Plano de Previdência Complementar, na modalidade Plano de Benefício Definido,
administrado pela Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil – CIFRÃO, a
Casa da Moeda do Brasil, na qualidade de Patrocinadora, efetuou pagamentos das parcelas de
contribuições mensais no exercício de 2010, no montante de R$5.139.419,23 (cinco milhões, cento
e trinta e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e três centavos). Essas parcelas foram
registradas na rubrica de Despesa de Previdência CIFRÃO e, conseqüentemente, não foram
reconhecidas no Passivo Circulante, pois foram recolhidas no próprio mês de competência.
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No exercício de 2010, foi aprovado, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar
– PREVIC, e implantado pela CIFRÃO, um novo plano de previdência complementar na
modalidade de contribuição variável.
NOTA 16 – DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO
O Resultado do Exercício registra um Lucro Liquido de R$415.623.675,34 (quatrocentos e quinze
milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),
com aumento de R$85.470.319,41 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e
dezenove reais e quarenta e um centavos), ou seja, 25,89% comparativamente ao exercício anterior.
Importante destacar que o faturamento bruto alcançou R$2.233.676.692,55 (dois bilhões, duzentos
e trinta e três milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinqüenta e
cinco centavos), com crescimento de R$699.046.493,50 (seiscentos e noventa e nove milhões,
quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), ou seja, 45,55% em
relação ao ano anterior.
Do faturamento bruto total da CMB no exercício de 2010, 92,3% estão representadas pelas vendas
de cédulas, moedas e dos Serviços SCORPIOS e SICOBE.
NOTA 17 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Trata-se de financiamentos contraídos, junto ao Banco do Brasil, para aquisição de máquinas e
equipamentos com a finalidade de modernização do Parque Industrial. Os financiamentos foram
contratados para liquidações no prazo de 12 (doze) meses. O valor registrado em 31/12/2010 está
acrescido de juros pró-rata e atualizado pela taxa cambial vigente na data do balanço.
NOTA 18 – PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE
2009
Com base no Processo nº 10951.001680/2010-73 aprovado pelo Excelentíssimo Ministro da
Fazenda, datado de 07 de dezembro de 2010, a Casa da Moeda do Brasil procedeu ao pagamento de
dividendos complementares em 16 de dezembro de 2010, na importância de R$115.234.266,10
(cento e quinze milhões, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e dez
centavos), atualizado à taxa selic de 9,2845%, perfazendo o total de R$125.933.243,70 (cento e
vinte e cinco milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta
centavos).
NOTA 19 – ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS INTERNACIONAIS E IMPACTOS NAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELAS SUAS OBSERVAÇÕES
Com o advento das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e os pronunciamentos do Conselho Federal de
Contabilidade e da Comissão de Valores Mobiliários, por obrigatoriedade, devemos implementar as
adequações da contabilidade com as normas internacionais de contabilidade, observando os
dispositivos aplicáveis através dos CPCs – Comitês de Pronunciamentos Contábeis, ICPCs –
Instruções dos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e OCPCs – Orientações dos Comitês de
Pronunciamentos Contábeis, a partir do exercício de 2010.
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A Casa da Moeda do Brasil sempre observou integralmente as Normas Contábeis Brasileiras e está
em processo de adequação às Normas Internacionais. Entretanto, em virtude da complexidade de
procedimentos a serem observados, a CMB planeja estrategicamente a observação com total
fidedignidade das normas internacionais aplicáveis às Demonstrações Contábeis.
CPC 01 – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS – Com base na Nota
Explicativa 6, item 6.2, a Casa da Moeda do Brasil, através de licitação, contratou empresa
especializada para efetuar o teste de impairment neste primeiro semestre de 2011. Somente após a
realização deste trabalho é que poderemos proceder aos registros necessários à adequação das
Normas;
CPC 03 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – A CMB, desde sua implantação
através da Lei 11.638/07, observa a referida Demonstração Contábil.
CPC 04 – ATIVO INTANGÍVEL – Com base na Nota Explicativa 6, item 6.3, a CMB já observou
os procedimentos determinados pelas normas internacionais neste CPC.
CPC 09 – DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO – A CMB apresenta em conformidade
a referida Demonstração antes mesmo de sua previsibilidade legal;
CPC 16 – ESTOQUES – Em virtude de possuirmos isenções tributárias que impactam em nosso
estoque, caracterizamos, claramente, que, sempre nos valores mais relevantes, o custo de aquisição
de nossos estoques serão inferiores aos valores apresentados no Mercado Brasileiro e, desta, forma
automaticamente observamos ao referido CPC.
CPC 23 – POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS DE ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE
ERROS – Com base na Nota Explicativa 11.1.2, estamos observando este CPC ao informarmos a
natureza do erro do período anterior e o valor da correção realizada, não procedendo aos ajustes em
Demonstrações Contábeis anteriores devido a sua imaterialidade.
CPC 25 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES – Com
base na Nota Explicativa 8, a CMB já observava o referido Pronunciamento.
CPC 26 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Estamos iniciando os
processos para observação e adequação às normas internacionais deste pronunciamento,
apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado de Exercício, a Demonstração
do Resultado Abrangente, a Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido, a Demonstração do
Fluxo de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado.
CPC 27 – ATIVO IMOBILIZADO – Conforme mencionado no CPC 01, após diagnóstico do
trabalho que será realizado, é que poderemos efetuar os ajustes necessários para observação desta
norma.
CPC 33 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS – Encontra-se em fase de contratação, através do
Processo de aquisição nº 0109/2011, o serviço especializado de Perícia Contábil para emissão de
Parecer Técnico competente, à luz das Normas Internacionais de Contabilidade, fundamentado nos
Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC e do Conselho Federal
de Contabilidade, abordando as implicações jurídicas, contábeis e econômicas, no que tange aos
possíveis reflexos futuros nas relações com a CIFRÃO – Fundação de Previdência da Casa da
Moeda do Brasil.
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Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2010.

LUIZ FELIPE DENUCCI MARTINS
PRESIDENTE
C.P.F. Nº 044.955.787-15

CLAUDIO ELISEU DA COSTA LAGOEIRO
DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE PRODUÇÃO
C.P.F. Nº 305.852.287-87

EDUARDO CARNOS CALETSKY
DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.P.F. Nº 363.819.187-72

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE
TECNOLOGIA
C.P.F. Nº 385.034.257-34

SERGIO DE FARIAS
DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE
COMÉRCIO INTERNACIONAL
C.P.F. Nº 530.226.887-68

RUY REIS NEVES DOS ANJOS
CONTADOR
C.P.F. Nº 377.268.627-34
C.R.C. RJ Nº 48.067-5
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III- Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação
dispuser a respeito
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INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO,
CONSELHO FISCAL E ADMINISTRADORES DA UNIDADE

REMUNERAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 2010
201001
13.
SALARIO
ANTHERO
PRO
DE
LABORE
MORAES
MEIRELLES Total
13.
LUIZ
SALARIO
FELIPE
PRO
DENUCCI
LABORE
MARTINS
Total
13.
SALARIO
VICTOR
PRO
BRANCO
LABORE
DE
HOLANDA
Total
13.
SALARIO
WILSON DE PRO
CASTRO
LABORE
JUNIOR
Total
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0,00

201002
0,00

201003
0,00

201004
0,00

201005
0,00

201006
0,00

201007
0,00

201008
0,00

201009
0,00

201010
0,00

201011
0,00

201012

201013

0,00 2.425,62

Total
2.425,62

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 30.906,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 28.480,56

0,00 2.425,62

2.425,62

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 30.906,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 28.480,56

0,00 2.425,62

2.425,62

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 30.906,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 28.480,56

0,00 2.425,62

2.425,62

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62

0,00 28.480,56

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 30.906,18
Tabela 48: Remuneração do Conselho ADM
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REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL - 2010
201001
13.
SALARIO
DANIEL
AUGUSTO PRO
BORGES DA LABORE
COSTA
Total
PRO
FABIO JOSE LABORE
PEREIRA
Total

MARIA DA
GLORIA F.
NICOLAU

0,00

201002
0,00

201003
0,00

201004
0,00

201005
0,00

201006
0,00

201007
0,00

201008
0,00

201009
0,00

201010
0,00

201011
0,00

201012

201013

0,00 2.425,62

Total
2.425,62

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62

0,00

28.480,56

2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.321,14 2.321,14

2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62

30.906,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.425,62

0,00

2.425,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.425,62

0,00

2.425,62

13.
SALARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.617,08

1.617,08

PRO
LABORE

0,00

0,00

0,00

0,00 2.321,14

2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62

0,00

19.196,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00 2.321,14

2.321,14 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 1.617,08

20.813,08

Tabela 49: Remuneração do Conselho Fiscal
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REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL - 2010
201001

MAURICIO
CARDOSO
OLIVA

NADYA
VITORIA M.
EVANGELISTA

201002

201003

13.
SALARIO

0,00

0,00

0,00

PRO
LABORE

0,00

0,00

Total

0,00

201004

201007

201008

201009

201010

201011
0,00

201012

201013

0,00 1.212,81

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.237,94 2.321,14 2.321,14

0,00

0,00

0,00

0,00 2.425,62 2.425,62

0,00

10.731,46

0,00

0,00

1.237,94 2.321,14 2.321,14

0,00

0,00

0,00

0,00 2.425,62 2.425,62 1.212,81

11.944,27

PRO
LABORE

2.321,14 2.321,14

2.321,14

2.321,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.284,56

Total

2.321,14 2.321,14

2.321,14

2.321,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.284,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.021,35

2.021,35

2.321,14 2.321,14

2.321,14

2.321,14

0,00

0,00 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62

0,00

23.838,28

2.321,14 2.321,14

2.321,14

2.321,14

0,00

0,00 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.425,62 2.021,35

25.859,63

0,00

0,00

201006
0,00

13.
SALARIO
SONIA DE
PRO
ALMENDRA F. LABORE

0,00

201005

1.212,81

P. NUNES

Total
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA UNIDADE - 2010
201001

201002

201003

201004

201005

201006

201007

201008

201009

201010

201011

201012

201013

Total

6.778,50

753,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.531,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 23.612,00

23.612,00

ABONO PECUN 10.042,23
FERIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.042,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.053,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.053,83

13.557,00

1.506,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.063,33

21.088,67 22.595,00 22.595,00 22.595,00 22.595,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00

0,00

262.178,67

0,00

45.190,00

23.348,17 22.595,00 22.595,00 22.595,00 22.595,00 26.665,83 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00

366.671,73

1/3 CONST
FERIAS
13. SALARIO
900006
CARLOS
ROBERTO DE DIF
OLIVEIRA
HONORARIOS
FERIAS NO
MES
HONORARIOS

9.038,00

PARTICIP. NOS 45.190,00
LUCROS
Total

84.605,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela 50: Remuneração dos administradores da unidade
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA UNIDADE - 2010
201001

1/3 CONST
FERIAS
900010
13. SALARIO
ABONO PECUN
LUIZ FELIPE FERIAS
DENUCCI
DIF
MARTINS
HONORARIOS
FERIAS NO
MES

201002

201003

201004

201005

201006

201007

201008

201009

201010

201011

201012

201013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 6.261,03 2.683,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 11.925,77

0,00 26.833,00 26.833,00
0,00
0,00 11.925,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3.471,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 12.522,07 5.366,60

0,00 17.888,67

HONORARIOS 25.677,00 25.677,00 25.677,00 25.677,00 25.677,00 25.677,00 26.833,00 26.833,00 26.833,00 26.833,00 14.310,93 21.466,40

0,00 297.171,33

PARTICIP. NOS 51.354,00
LUCROS

0,00 51.354,00

Total
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

8.944,33

3.471,22

77.031,00 25.677,00 25.677,00 25.677,00 25.677,00 25.677,00 30.304,22 26.833,00 26.833,00 26.833,00 45.019,80 29.516,30 26.833,00 417.588,32
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA UNIDADE - 2010
201001

900011
EDUARDO
CARNOS
SCALETSKY

201002

201003

201004

201005

201006

201007

201008

201009

201010

201011

201012

201013

13. SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 13.773,67
HONORARIOS 15.184,69 15.184,69 15.184,69 15.184,69 15.112,69 15.112,69 14.168,13 12.660,22 12.660,22 12.660,22 12.660,22 11.546,77
0,00
PARTICIP. NOS 45.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCROS
Total
60.374,69 15.184,69 15.184,69 15.184,69 15.112,69 15.112,69 14.168,13 12.660,22 12.660,22 12.660,22 12.660,22 11.546,77 13.773,67

Total

13.773,67
167.319,92
45.190,00
226.283,59

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA UNIDADE - 2010
201001

900012

13. SALARIO

0,00

201002

0,00

201003

0,00

201004

0,00

201005

0,00

201006

0,00

201007

0,00

201008

0,00

201009

0,00

201010

0,00

201011

0,00

201012

0,00

201013

Total

23.612,0 23.612,00
0
0,00
3.053,83

CLAUDIO DIF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.053,83 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ELISEU DA C. HONORARIOS
277.242,00
LAGOEIRO HONORARIOS 22.595,00 22.595,00 22.595,00 22.595,00 22.595,00 22.595,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 0,00
PARTICIP. NOS 45.190,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.190,00
LUCROS
Total
67.785,00 22.595,00 22.595,00 22.595,00 22.595,00 22.595,00 26.665,83 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 349.097,83
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA UNIDADE - 2010
201001 201002

900013

GILSON DE PARTICIP. NOS 0,00
PAULA LESSA LUCROS
Total
0,00

201003

201004

201005

201006

201007

201008

201009

201010

201011

201012

201013

Total

0,00

45.190,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.190,00

0,00

45.190,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.190,00

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA UNIDADE - 2010
201001 201002

900014
SERGIO DE
FARIAS

201003

201004

201005

201006

201008

0,00
0,00

201010

0,00
0,00

201011

0,00
0,00

201012

0,00
0,00

201013

Total

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

18.075,84 0,00

23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 0,00

Total

0,00

0,00

0,00

18.075,84 0,00

48.039,09 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 23.612,00 15.741,33 199.916,26
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0,00
0,00
24.427,09 0,00

201009

13. SALARIO 0,00
DIF
0,00
HONORARIOS
HONORARIOS 0,00
0,00

0,00
0,00

201007

15.741,33 15.741,33
0,00
24.427,09
159.747,84
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II - Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas
em especial quanto à correta aplicação dos recursos repassados e à conformidade com a
legislação pertinente e com os objetivos a que se destinarem, demonstrando ainda o
seguinte:

a) Nome: CIFRÃO
b) Razão Social: Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil
c) CNPJ: 30.509.566/0001-04
d) Demonstrativo Anual, contendo:
d.1- Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes: R$ 35.281.186,96
d.2- Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: R$ 4.965.753,59
d.3- Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora: R$ 4.965.753,59
d.4- Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora: R$ 5.139.821,92
d.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 31-12-2010, é de R$ 33.696.509,96.
d.6- Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal:
Segmento de
Valores
Renda fixa

Limite Legal

Posição 31/12/2010

Representatividade

100%

128.577.663,49

Investimentos
estruturados
Renda Variável

20%

3.176.803,32

1,69%

70%

34.601.662,08

18,43%

Investimentos no
exterior

10%

16.805,72

Empréstimo

15%

11.240.810,33

6,00%

8%

10.104.883,48

5,38%

Imóveis
Demais

-

76.028,67

Carteira total

-

187.794.657,09

68,50%

SE

SE
100,00%

Tabela 51: Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal
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Fundamentação legal: Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009

d.7- Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar:
Não houve, no ano de 2010, fiscalização por parte da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC.
d.8- Avaliação da Política de investimentos da entidade fechada de Previdência
Complementar, evidenciando o retorno das aplicações, bem como sua conformidade
com a Resolução 3792/2009, do Conselho Monetário Nacional:
Objetivando a manutenção do equilíbrio atuarial, a CIFRÃO elaborou um plano de aplicações
que propõe uma alocação de recursos capaz de obter uma rentabilidade mínima em 2010 de
11,00%, sendo a rentabilidade projetada de 13,57%, ambas superiores a taxa mínima atuarial
projetada de 10,77%. Para atender as premissas orçamentárias a alocação dos recursos, nos 6
(seis) segmentos admitidos pela legislação, deverá ser feita de acordo com o quadro seguinte:

RENTABILIDADES PROJETADAS
Segmento

Limite legal

Volume projetado

Rentabilidade projetada

Renda Fixa

100%

66,92%

11,00%

Renda Variável

70%

16,76%

25,00%

Empréstimos

15%

6,36%

13,90%

Imóveis

8%

4,94%

10,77%

Investimentos
Estruturados

20%

5,00%

12,10%

Investimentos no
Exterior

10%

0,7%

11,00%

Total

-

-

13,57%

CDI

-

-

10,00%

Mínima Atuarial

-

-

10,77%
Tabela 52: Rentabilidades projetadas
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A estimativa do INPC utilizada para o cálculo da Mínima Atuarial foi de 4,5% em 2010.

RENTABILIDADES AUFERIDAS

Segmento

Limite legal

Volume Alocado

Rentabilidade Auferida

31/12/2010
Renda Fixa

100%

68,47%

8,95%

Renda Variável

70%

18,43%

12,33%

Empréstimos

15%

5,99%

17,03%

Imóveis

8%

5,38%

29,02%

Investimentos
Estruturados

20%

1,69%

(*)

10%

0,01%

(*)

Total

-

-

11,15%

CDI

-

-

9,77%

Investimentos
Exterior

Mínima Atuarial

no

12,86%
Tabela 53: Rentabilidades auferidas

(*) Os ativos que se enquadram nessas categorias de investimentos estão alocados nos
fundos de Renda Fixa, que, no caso da Cifrão, são fundos classificados na modalidade
Multimercados.

A estimativa do INPC utilizada para o cálculo da Mínima Atuarial foi de 4,5% em 2010.
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e) Conclusões contidas no parecer da Auditoria Independente;
Parecer dos Auditores Independentes
À
DD. DIRETORIA DA
CIFRÃO – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL
RIO DE JANEIRO – RJ
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Examinamos as demonstrações contábeis da CIFRÃO – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
DA CASA DA MOEDA DO BRASIL, que compreendem o balanço patrimonial consolidado
em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do ativo
líquido e do plano de gestão administrativa , e as demonstrações individuais por plano de
benefício do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e
das obrigações atuariais para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre demonstrações contábeis
A Administração da CIFRÃO – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA
DO BRASIL é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidências a respeito dos valores , e pareceres do atuário responsável pelos cálculos das
provisões matemática se das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis.
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Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da CIFRÃO –
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da CIFRÃO – FUNDAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis por plano de benefício tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis
O déficit atuarial no montante de R$ 16.453 mil, apurado no confronto do Ativo Líquido de
R$ 219.633 mil, com as Provisões Matemáticas de R$ 236.086 mil, decorre principalmente do
aumento real de salários advindo da implantação de Plano de Cargos e Salários na Casa da
Moeda do Brasil, cujo índice médio, no caso dos empregados participantes, atingiu cerca de
26%. Ressalta-se, também, que esse resultado não reflete a real situação do Plano uma vez
que não consideram as determinações do Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, de 27/05/2004.
Conforme nota explicativa nº 11, a Fundação aguarda para o exercício de 2011 a aprovação
da proposta de saldamento do atual plano de benefícios vigente, eis que tal proposta comporta
o atendimento à determinação formulada pela Secretaria de Previdência Complementar no
que concerne à revisão do critério utilizado para o equacionamento do déficit existente ao
final de 1999.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo Base para opinião
com ressalva sobre as demonstrações contábeis, essas demonstrações contábeis quando lidas
em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em
seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da CIFRÃO FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL e individual por
plano de benefício em 31 de dezembro de 2010 e o desempenho consolidado e por plano de
benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.
Parágrafos de ênfase
Ênfase sobre a não apresentação dos valores correspondentes do exercício anterior Conforme
mencionado na nota explicativa nº 3 às demonstrações contábeis, de acordo com a Resolução
CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar
- CGPC, as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC foram alteradas a partir
de 2010.
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De acordo com a faculdade prevista nessa Resolução, nas demonstrações do plano de gestão
administrativa consolidada e do plano de gestão administrativa do plano de benefício PBDC
não estão sendo apresentadas as informações dos valores correspondentes do exercício findo
em 31 de dezembro de 2009, para fins de comparabilidade.
Conforme nota explicativa nº 14, em 29 de novembro de 2010, o processo judicial movido
pela ABRAPP, representando as entidades Fechadas de Previdência Complementar, que
ajuizou a União Federal requerendo o reconhecimento dos expurgos inflacionários
decorrentes da aplicação em OFND (Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento)
ocorridos entre abril de 1990 a fevereiro de 1991, transitou em julgado a favor da ABRAPP.
Embora classificado como provável, por desconhecimento das formas e prazos de pagamento,
bem como da exata mensuração do valor, a entidade optou por somente registrar nas notas
explicativas, como evento futuro.
Em face dessa decisão, não estão refletidos os valores nas demonstrações contábeis da
Fundação.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2011 .
UHY MOREIRA - AUDITORES
CRC RS 3717 S RJ
HERALDO S.S. DE BARCELLOS
Contador CRC RS 11609 S RJ
Responsável Técnico

ELIANE TÂNIA RESMINI
Contadora CRC RS 59765 S RJ
Auditora

f) Conclusão do último estudo atuarial;
PARECER ATUARIAL EM 31/12/2010 DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CIFRÃO – PBDC
1. A Avaliação Atuarial do Plano de Benefício Definido CIFRÃO - PBDC relativa ao
encerramento do exercício de 2010, foi por nós realizada com base em dados dos
Participantes Ativos e dos Assistidos referentes a 31/12/2010. Tais informações nos
foram fornecidas pela CIFRÃO, sendo sua veracidade de exclusiva responsabilidade da
Fundação. Não obstante, aplicamos testes visando a simples detecção de casos
incomuns, os quais indicaram serem os dados suficientes para a realização dos estudos
atuariais.
2. Há que se ressaltar que, segundo nos foi verbalmente informado pela CIFRÃO, não
existem dados consistentes sobre os beneficiários de todos os participantes, bem como
os dados sobre o histórico de sinistros e expostos no Plano se encontram com
discrepâncias, os quais impedem análises mais aprofundadas das hipóteses biométricas,
cabendo sugerir que a CIFRÃO realize processo de O&M em seu Banco de Dados
visando organizá-lo e complementá-lo, de forma a adquirir a consistência necessária.
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3. As informações contábeis (Ativo Patrimonial, Exigíveis Operacional e Contingencial,
Fundo Administrativo e Fundo de Investimentos) por nós utilizadas no estudo atuarial
para a determinação do Resultado financeiro-atuarial do Plano, foram extraídas do
Balanço Patrimonial do PBDC relativo a 31/12/2010, sendo ele produzido pela CIFRÃO
e, conforme exigido pela Legislação, auditado por Empresa Independente de Auditoria
Contábil. Portanto, no que concerne a esses elementos contábeis, caberá à Empresa de
Auditoria assegurar quanto ao cumprimento das determinações da Resolução
MPAS/CGPC nº 26/2008, em especial ao que se refere aos itens I, II, III e V de seu
artigo 4º.
4. Ressalvado o exposto no parágrafo precedente, de acordo com os registros contábeis do
exercício de 2010, tem-se que:
4.1. o Ativo Líquido do PBDC em 31/12/2010 monta a R$ 219.631.939,02;
4.2. as Despesas Administrativas do PBDC atingiram, no exercício de 2010, a 10,814% da
soma das Folhas de Benefícios com as Receitas de Contribuições Normais, ou seja,
em nível superior ao previsto no Plano de Custeio (9,00%), bem como no item VII do
artigo 2º e item II do artigo 6º da Resolução MPAS/CGPC nº 29/2009 (9,00%): ano
de 2008 - 10,276%; ano de 2009 - 11,507%;
4.3. sendo as Despesas Administrativas com o Programa de Investimento custeadas pelas
Receitas Administrativas, verifica-se que, durante o exercício de 2010, o Ativo
Líquido do PBDC obteve a Rentabilidade Nominal de 10,36% em face da Meta
Atuarial desejada de 12,85% (INPC+6%) acarretando o déficit de 1,85%; analisandose a série de índices de rentabilidade real do PBDC nos últimos anos (2004 12,09%; 2005 - 13,22%; 2006 - 19,99%; 2007 - 24,52%; 2008 - 3,31% e 2009 19,28%), pode-se depreender que esse déficit é ocasional devido a adversidades do
mercado financeiro; todavia, caso se confirme a real redução das taxas de
rentabilidade, a hipótese de taxa de juros adotada nos estudos atuariais do PBDC
deverá ser reduzida.
5. No tocante à despesa administrativa, deve ser esclarecido que:
5.1. embora os dados contábeis atuais demonstrem a sua superação ao previsto
atuarialmente, isso não ocorreria caso as contribuições previstas no Plano de Custeio
determinado em 1999 fossem revistas de forma adequada à Legislação, fato já
reconhecido pela antiga Secretaria de Previdência Complementar em processo de
fiscalização, o qual nos reportaremos em seguimento a este Parecer;
5.2. ainda que superem o previsto no item VII do artigo 2º e item II do artigo 6º da
Resolução MPAS/CGPC nº 29/2009 (9,00%), conforme artigo 15 da mesma
Resolução, a CIFRÃO possui o prazo de 60 meses, contados a partir de sua vigência,
para o enquadramento, prevalecendo como limite o gasto relativo à 2009; assim, sob
esse aspecto, a CIFRÃO atendeu a Legislação, visto que a despesa de 2010 foi
inferior àquela de 2009.
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6. Para determinação dos resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de
2010 do PBDC foram considerados os regimes, métodos e hipóteses atuariais descritos
na Nota Técnica Atuarial, cuja definição, em síntese, ocorreu a partir de:
6.1. observância às determinações da Resolução MPAS/CGPC nº 08/2006;
6.2. indicações de hipóteses financeiras pelos Patrocinadores do PBDC;
6.3. estudos demográficos a partir da experiência quanto às sinistralidades do Plano no
período de 07/1998 a 06/2008;
6.4. necessidades de capitalização do PBDC, segundo métodos internacionalmente
aceitos;
6.5. pressuposto de que o Plano de Custeio adotado em 2010 seja mantido nos próximos
exercícios.
7.

Ressalte-se que as Provisões Matemáticas a Constituir, bem como seu financiamento, não
foram objetos de análise atuarial pela CESAT, sendo de responsabilidade da CIFRÃO a
exatidão quanto a informação de seu valor.

8. Os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2010 do PBDC
indicaram as Provisões Matemáticas em 31/12/2010 de R$ 236.085.602,39.
9. Do confronto dessas Provisões Matemáticas com o respectivo Ativo Líquido Garantidor,
verifica-se o déficit de R$ 16.453.663,37. Ressalte-se que esses resultados não refletem
a real situação do Plano, vez que não consideram as determinações do Ofício nº
957/SPC/DEFIS/CGFD, de 27/05/2004.
10. A que pese o fato de não ter sido atingida a meta atuarial de rentabilidade e a superação
do previsto atuarialmente para as despesas administrativas, esses fatores pouco
contribuíram para o déficit do PBDC indicado no item anterior, visto que ele decorre
precipuamente do aumento real de salários advindo da implantação de Plano de Cargos e
Salários na Casa da Moeda do Brasil, cujo índice médio, no caso dos empregados
participantes, atingiu cerca de 26%.
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11. Lembre-se que tal situação foi alertada ulteriormente, desde 2006, quando se evidenciou
a grande importância de Saldamento do PBDC, o que não ocorreu até a presente data, e,
nesta ocasião, pouco influenciará para o equilíbrio do PBDC, haja visto as alterações no
perfil da massa de Segurados, sendo agora recomendável que sejam adotadas as
medidas necessárias para cumprimento das determinações da antiga Coordenação
Geral de Fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar contida no
Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, de 27/05/2004.
12. Conforme já mencionado, os resultados acima demonstrados não espelham as
supramencionadas determinações do Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, que se referem
aos acertos dos Planos de Custeio definidos para os exercícios a partir de 2000, visto
não terem sido observados adequadamente os ditames da Emenda Constitucional nº
20/1998 e do Decreto nº 606/1992.
13. Para solucionar esse problema, foram realizados estudos atuariais, abordando inclusive o
Saldamento e Fechamento do Plano, os quais foram aprovados pelos órgãos competentes
da CIFRÃO e da Casa da Moeda do Brasil, encontrando-se em análise junto ao
Ministério da Fazenda desde o exercício de 2006.
14. Ocorre que, até a presente data, não houve consenso sobre a aprovação dos referidos
estudos, sendo acrescidos por diversos outros, porém sem nenhuma definição concreta
para a solução do problema, mantendo-se o PBDC em situação irregular. Isto posto,
considerando-se:
14.1. as determinações da então Coordenação Geral de Fiscalização da Secretaria de
Previdência Complementar contida no Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, de
27/05/2004, in verbis - 2 - realizar os cálculos devidos bem como tomar as
providências cabíveis com vistas à equacionar o déficit existente antes das alteração
do Regulamento em 1999, observando-se a proporcionalidade contributiva
praticada à época (grifo nosso);
14.2. o disposto na Legislação quanto à obrigatoriedade de imediata regularização de
insuficiências atuariais, bem como de constituição adequada das Provisões
Matemáticas, em especial ao que diz respeito ao artigo 63 da Lei Complementar nº
109/2001;
14.3. o fato de que os participantes estão realizando contribuições superiores ao que por eles
seria devido por ocasião da confecção do Plano de Custeio em 1999, e, ainda, para
auferir benefícios inferiores aos previstos naquela época, ou seja, lesando-o duplamente
por cobrar mais e pagar menos;
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14.4. os problemas acarretados de aparente desenquadramento da CIFRÃO à Legislação,
vez que, ao se arrecadar menos contribuições do que as realmente devidas, por
exemplo, parece que a despesa administrativa supera a receita prevista no Plano de
Custeio e na Legislação, entretanto, as receitas deveriam ser superiores caso fosse
resolvida a situação;
14.5. os questionamentos do Ministério Público;
14.6. o prejuízo crescente que vem sendo causado à Casa da Moeda do Brasil em virtude não
só do agravamento da situação pela postergação de uma solução para o assunto, mas
também por que, não existindo solução para o problema detectado, os participantesativos não tem feito jus ao seu direito em se aposentar, elevando substancialmente os
custos daquela empresa com Folha Salarial e Encargos Sociais – estima-se que pelo
menos 155 empregados participantes já cumpriram todas as carências para solicitação do
benefício, representando o dispêndio mensal de cerca de R$ 1.500.000,00;
14.7. o constante agravamento da situação econômico-atuarial do PBDC, em face de suas
características (Plano de Modalidade de Benefício Definido com custos atuariais
altamente voláteis);e
14.8. não existir até a presente data evidencias de resolução em curto prazo quanto ao
Saldamento do Plano;
afigura-se-nos ser imperativa a imediata aplicação do disposto no Ofício nº
957/SPC/DEFIS/CGFD, de 27/05/2004, não mais cabendo a sua postergação em
razão da expectativa de Saldamento do PBDC.
15. Assim, em face do exposto, levando-se em conta as orientações emanadas pelo Instituto
Brasileiro de Atuária, as normas atuariais adequadas e internacionalmente aceitas, e o
cumprimento ipsis litteris do que determina a Legislação Brasileira pertinente e o Ofício
nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, de 27/05/2004, propomos: ajuste atuarial inicial conforme
sugerido no item 8 da Nota Técnica apensada à Ct.0082/CF/10, de 24/06/2010.
16. Por fim, há que se elucidar que, somente após a esse ajuste, será possível determinar a
real situação econômico-atuarial do Plano de Benefícios Definido CIFRÃO – PBDC, e,
por conseguinte, atender totalmente ao que dispõe os capítulos do Título IV da
Resolução MPAS/CGPC nº 26/2008, cabendo ressaltar que o disposto nesses capítulos
não prescindem do disposto no caput do artigo 3º da mesma Resolução, in verbis: Art. 3º
- Observadas as prescrições legais e as demais normas regulamentares, a apuração do
resultado do plano de benefícios de caráter previdenciário dar-se-á mediante o
levantamento de suas demonstrações contábeis e de sua avaliação atuarial, ao final de
cada exercício, coincidente com o ano civil (grifo nosso).
É o Parecer.
Rio de Janeiro (RJ), 04 de março de 2011.
CESAT – CONSULTORIA ESTATÍSTICO-ATUARIAL LTDA
André Luiz Guimarães Calheiros
Atuário – MIBA Nº 1.658.
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III - 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 sanear as irregularidades verificadas.

A CIFRÃO, em 2010, não passou por processo de fiscalização.
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Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade
Nome da Unidade da instituição
responsável pela execução do
Programa ou Ação

Casa da Moeda do Brasil

Programa
Número

0758

Título

Produção de Moeda e Documentos de
Segurança

Ação
Número

Título

Ação - 3274

Adequação e modernização do parque industrial

Ação 4105

Manutenção e adequação da infraestrutura operacional

Ação 9438

Produção de cédulas

Ação 9439

Produção de Moedas

Ação 9440

Produção de Selos Postais

Ação 9441

Produção de Documentos de Segurança Diversos

Ação 9443

Produção de Selos Fiscais

Comentários do responsável: No que concerne às ações orçamentárias (3274 e 4105) os dados financeiros são consistentes e espelham efetiva realização orçamentária,
expressa pelo excelente percentual de realização (70%). Quanto aos dados físicos não referendamos sua consistência. Com relação às ações não orçamentárias com quanto os
dados físicos e financeiros divirjam dos nossos registros contábeis na essência os percentuais apurados traduzem os fatos ocorridos, isto é, a previsão feita pelo Banco Central
(Cédulas e Moedas) foi efetivada e executada em sua plenitude, enquanto os Selos Fiscais foram muito além da estimativa, e os Selos Postais e Documentos de Segurança bem
aquém das previsões.

Notas:
1.
2.

Devem ser incluídos todos os programas e ações de responsabilidade da unidade, estabelecidos no PPA;
A unidade deve se posicionar, no campo “Comentários do responsável” sobre a consistência dos dados dos Programas no SIGPLAN: Previsão física e financeira
inicial, corrigida e realizada, % de execução, comentários gerais e demais informações requeridas no sistema.
Tabela 54: Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade
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