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- Introdução
Superar desafios, conquistar novos mercados e consolidar a Casa da Moeda do Brasil - CMB como
empresa provedora de soluções de segurança no mercado nacional e internacional tem sido a tônica
dos últimos anos na trajetória desta tricentenária instituição.
A Casa da Moeda do Brasil vive um ciclo virtuoso de crescimento, que marcará época na história da
empresa. O desempenho financeiro da CMB continua apresentando solidez, mesmo no momento de
incertezas em que nos defrontamos com cenário mundial. Apesar da crise global, a Casa da Moeda
do Brasil vem apresentando crescente faturamento.
Esse desempenho é reflexo do trabalho desenvolvido diariamente por todos os empregados, pessoas
comprometidas com a superação de metas, dificuldades e de desafios, objetivando a conquista de
novos negócios com a consolidação e ampliação dos já existentes.
Como prova deste sólido crescimento, a Casa da Moeda do Brasil foi eleita, pelo segundo ano
consecutivo a melhor empresa em “Serviços Públicos” pelo ranking “As Melhores da Dinheiro”, da
revista Isto É Dinheiro.
Esse é o cenário atual da Casa da Moeda: tecnologia, dedicação, qualidade e perseverança, são
marcas que estão fazendo da CMB uma empresa cada dia melhor, para os moedeiros e para o
Brasil.
Considerando as peculiaridades de uma empresa pública, não dependente, dotada de personalidade
jurídica de direito privado, de capital fechado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa,
assim como suas atividades operacionais, apresentamos abaixo, os itens listados na Decisão
Normativa TCU nº 108/2010 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.
Quadro 1: Informações não aplicáveis sobre a gestão na CMB
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1- Identificação da Unidade Jurisdicionada
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:Gráfica
Telefones/Fax de contato:

Código CNAE: 1812-1/00
(021) 2414-2308

(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 no jornal VALOR ECONOMICO em 04/05/2012.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Quadro 2: Informações de Identificação da unidade jurisdicionada

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, para 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.
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Em 1973, pela Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, a Casa da Moeda do Brasil 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
Tesouro Nacional, 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.
Criada prioritariamente para atender às necessidades do Setor Público e de Serviços Públicos, a
CMB tem por competência, dispor à sociedade através da gestão do Estado, em caráter de
exclusividade, o atendimento pleno, no abastecimento do meio circulante nacional através da
fabricação de cédulas e moedas (ao Banco Central do Brasil), a impressão de selos postais (à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), selos fiscais federais, inclusive os serviços de
selos fiscais digitais e dos títulos da dívida pública federal (à Secretaria da Receita 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, através
de selos em geral, dotados dos mais sofisticados itens de segurança.
Visando à plena utilização dos recursos de 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 recente, as novas certidões de nascimento, casamento e óbito.
Por fim, vislumbrando o surgimento de modernos meios de pagamento, e objetivando sua
sustentabilidade econômico-financeira, o combate à fraude e um controle fiscal mais efetivo, a
CMB vem se especializando no desenvolvimento tecnológico de Selos Fiscais e de
Rastreamento, já atuando, com sucesso, em cigarro e bebidas frias, e, em estudo, para aplicação
na fabricação do etanol e de licenciamento de veículos.
Vale ressaltar que a sociedade brasileira é a principal beneficiária e usuária dos produtos e
serviços desenvolvidos pela Casa da Moeda do Brasil, cujo fornecimento ocorre indiretamente,
mediante demandas contratadas por seus principais clientes, públicos e privados.
2.A.II- Objetivos Estratégicos
Os objetivos estratégicos, por sua vez, correspondem aos patamares que a instituição busca
paraatingir 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 alcançados 9 objetivos estratégicos que foram
definidos sob as perspectivas do “Balances Scorecard”, conforme Plano Estratégico,
demonstrado a seguir:
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Perspectiva

Financeira

Objetivo

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

Estratégia
- 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.

Perspectivas

Objetivos

4º- Modernizar os processos produtivos e gerenciais.

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

- 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.

Estratégias
- Reorganização de processos
críticos.

- 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.

Casa da Moeda do Brasil
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- 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.

Quadro3: Plano Estratégico da CMB

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;
No encerramento do exercício de 2011 a Casa da Moeda do Brasil apresentou lucro líquido de
R$ 502,8 milhões, registrando um crescimento de 21,0% em relação ao mesmo período do ano
anterior, estabelecendo uma lucratividade de 19,1%. A Reserva para Investimentos atingiu o
montante de R$ 296,1 milhões. Este resultado foi influenciado pelo expressivo crescimento da
receita líquida em 26,0%.
A rentabilidade do patrimônio líquido (médio) de 56,2%, alcançável somente no segmento da
intermediação financeira foi bastante superior à taxa SELIC (média) de 11,6% no mesmo
período.
Este resultado se deve ao crescimento das vendas brutas que atingiram aproximadamente o
montante de R$ 2,8 bilhões, 23,4% maior que o mesmo período do ano anterior, com destaque
para o expressivo faturamento de R$ 1,4 bilhão no serviço de rastreamento Sicobe, que alcança
cerca de 53,0% dos negócios da empresa, 21,5% maior que no mesmo período do ano anterior,
em parte explicado pelo crescimento da demanda e o restante relacionado ao recebimento de
atrasados.
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O custo dos Produtos e Serviços Vendidos (CPV) obteve um alcance de R$ 1,8 bilhão,
demonstrando um crescimento de 27,3% em relação ao mesmo período do ano anterior,
passando a representar 68,4% da receita líquida, contra 67,6% do 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 58,0% das vendas, enquanto
cédulas e moedas (produtos com maior margem bruta) responderam por 31,0% das vendas.
As despesas operacionais totalizaram R$ 276,7 milhões, 21,6% maior em relação ao mesmo
período anterior, representando 10,5% da receita líquida do exercício. Este resultado ocorreu em
grande parte, devido o acréscimo de R$ 50,2 milhões nas despesas financeiras, resultando no
aumento de 33,5% em relação ao exercício anterior, conseqüência dos encargos decorrentes dos
financiamentos à importação de equipamentos industriais e atualização pela SELIC dos
dividendos atribuídos à União, além do acréscimo de R$ 17,5 milhões nas despesas com serviços
administrativos.
2º- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA CMB NOS MERCADOS INTERNO E
EXTERNO;
Afastada da exportação de cédulas por um longo tempo, a CMB retornou ao mercado
internacional através da União Transitória de Empresas – UTE, um Acordo de Cooperação
realizado entre as Casas da Moeda do Brasil e da Argentina. A negociação demandou um pedido
do Banco Central Argentino para produzir mais de 150 milhões de cédulas de 100 pesos. A partir
de então, a CMB vem produzindo e exportando as cédulas argentinas ininterruptamente e já
atende a um segundo pedido de mais 800 milhões de cédulas de 5, 20 e 100 pesos. Com o
primeiro pedido totalmente entregue e em plena produção para atender o segundo, a Casa da
Moeda do Brasil alcançou o marco histórico de meio bilhão na exportação de cédulas argentinas
em 2011.
Visando as oportunidades para o restabelecimento de uma atuação continuada no mercado
internacional, a Casa da Moeda do Brasil intensificou as suas exportações através da realização
de licitações internacionais, resultando em contratos com o Banco Central da Venezuela para
produção de 370 milhões de cédulas na denominação de cinco Bolívares, com as entregas
previstas para o 1º trimestre de 2012, e com o Banco Central do Paraguai para fabricação de 40
milhões de cédulas em taxas de 5 e 10 mil guaranis, com as entregas realizadas no final do
exercício de 2011.
Ainda no fim de 2011, a CMB assinou contrato para a prestação de serviços especializados em
produção gráfica, que visa confecção e expedição de Carteira de Identidade Especial para a
Guarda Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte. O documento conta com itens de segurança
como tinta invisível, tarja calcográfica com microletras e fundo numismático. Para a coleta dos
dados biométricos dos funcionários, a CMB instalará uma estação de captura na sede da
empresa. A transmissão das informações será realizada por meio de sistema que está sendo
desenvolvido pelo Departamento de Inovações Tecnológicas – DEINT.
A CMB também assinou contrato com o Ministério da Justiça – MJ para a confecção,
fornecimento e distribuição dos impressos de segurança com emissão de Certidões Unificadas de
nascimento, casamento, óbito e respectivas segundas vias para todos os cartórios do país. O
documento será, a partir de então, padronizado, 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.
As novas certidões, disponíveis nos cartórios desde janeiro de 2011, contemplam itens de
Casa da Moeda do Brasil

Página 13

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

DA MOEDA DO BRASIL - CMB

segurança como imagem latente, marca d‟água e microletras, no intuito de inibir eventuais
falsificações.
Em dezembro de 2011, a Casa da Moeda realizou com o Ministério da Justiça – MJ o segundo
Termo Aditivo que acrescenta 7,8 milhões de unidades ao contrato inicial, de dezembro de 2010,
que solicitava a confecção de 6,2 milhões de impressos. Em novembro de 2011, o Ministério já
havia assinado o primeiro TermoAditivo de 1,5 milhão de certidões. A crescente demanda dos
cartórios brasileiros pelos impressos sinaliza que em breve será necessário assinar novo contrato
de fornecimento com o MJ.
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.
Um dos mais novos produtos lançados pela CMB é a nova identidade dos brasileiros, o Registro
de Identificação Civil – RIC. Para atender a demanda do Ministério da Justiça - MJ, a CMB
investiu na aquisição de maquinários para personalização dos documentos, com capacidade
produtiva de até cem mil unidades por mês, com formato de um cartão de crédito, 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. As
inscrições com os dados dos cidadãos são gravadas a laser no cartão de policarbonato, tecnologia
que a Casa da Moeda do Brasil utiliza pela primeira vez em escala industrial. A impressão
proporciona alta qualidade gráfica e dificulta a remoção ou adulteração das informações
impressas. O novo documento possui os mais modernos itens de segurança documental no
mundo, como figura antiscanner, dispositivo óptico variável, foto fantasma e outros.
Vale lembrar, que no exercício de 2011 a CMB obteve no mercado nacional (exclusivo e
contratado), um crescimento no faturamento de 19,5% em relação ao exercício de 2010.
3º- APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS CLIENTES DE PRODUTOS EXCLUSIVOS;
Em 2011, o Departamento de Moedas e Medalhas adquiriu 12 novas prensas de cunhagem,
sendo 4 modelos MRH 100 (monometálico), com velocidade de 850 golpes por minuto, 2
modelos MRV 150 e 6 modelos MRV 200 (bimetálicos), com 750 e 650 golpes por minuto,
respectivamente, aumentando a capacidade produtiva de 2 para 4 bilhões de moedas por ano,
além da aquisição de 2(duas) células robotizadas e máquinas contadoras mais ágeis e eficazes.
Dando continuidade ao aprimoramento de seu parque industrial,a Casa da Moeda do Brasil ao
término de 2011, assinou contrato destinado à aquisição da terceira linha produtiva de cédulas,
que é composta por SuperSimultan (1 unidade), CalcográficaSuperOrlofIntaglio (2 unidades) e
Numeropak III (1 unidade), equipamentos de última geração que complementarão o desempenho
do Departamento de Cédulas, capacitando o setor para o cumprimento das metas produtivas
estabelecidas para o mercado Internacional sem afetar a produção do mercado Nacional. O
investimento será essencial para a manutenção da competitividade e aplicação de elementos que
confiram maior grau de segurança às Cédulas produzidas na CMB, viabilizando equilíbrio entre
a técnica e arte, oferecendo um tratamento diferenciado de custo e qualidade. Fatores esses
proporcionados pelos recursos existentes nos novos equipamentos. 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.
Casa da Moeda do Brasil
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4º- MODERNIZAR OS PROCESSOS PRODUTIVOS E GERENCIAIS;
Com o objetivo de modernizar e intensificar a capacidade produtiva da linha de passaportes,
foram adquiridos equipamentos para colagem de capa (em ago/11), e para impressão de código
de barras com perfuração a laser (em out/2011), restando o equipamento para alceamento e
costura, que tem sua chegada prevista para o inicio de 2012. As aquisições permitirão à produção
de 20 mil documentos por turno. A expectativa é que a partir de maio de 2012 a capacidade de
produção dobre para 400 mil unidades por mês em um único turno.
No inicio de 2011, o Departamento de Polícia Federal começou a emitir o Passaporte Brasileiro
(um dos mais modernos do mundo) 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. 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. O mecanismo atua da seguinte forma: a luminescência emitida pela
tinta invisível da folha que contém o chip atravessa marcas d‟água existentes na contracapa do
documento, fazendo com que mapas do Brasil, expostos à radiação ultravioleta, se “acendam”.
Quando uma pessoa tenta remover o chip, as zonas de baixa resistência (as marcas d‟água) se
rompem, evidenciando a tentativa de fraude. A patente já está requerida no Brasil e no exterior.
Objetivando reduzir as perdas nos seus processos produtivos, a CMB, através do seu
Departamento de Gestão da Qualidade – DEPGQ, vem ministrando o curso MASP – Método de
Análise e Solução de Problemas. Cerca de 200 empregados, a maioria do Departamento de
Gráfica Geral – DEGER, já participaram das aulas, outras seis turmas estão realizando o
treinamento, dessa vez do Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM. O curso é focado
na gestão da qualidade e se baseia no ciclo do PDCA como ferramenta para estabelecer ações
corretivas e preventivas que eliminem ou minimizem problemas identificados pelos funcionários.
O PDCA é um método que preconiza a melhoria contínua de processos utilizando, para tanto, um
ciclo que envolve quatro conceitos: o planejamento, a execução das ações planejadas, a
checagem se o que foi feito estava realmente de acordo com o planejado e a realização da ação,
que visa eliminar ou ao menos mitigar defeitos no produto ou na execução, de forma repetida e
constante.
Em maio de 2011, a Casa da Moeda do Brasil participou da 65th anual ASQ World
Conferenceon Qualityand Improvement, nos Estados Unidos. O evento é realizado anualmente
desde 1946 pela American Societyof Quality (Associação Americana da Qualidade) e tem como
objetivo a divulgação de técnicas, metodologias e estudos de casos com foco na qualidade de
processos, equipamentos, softwares e outros recursos empregados para a melhoria no
desempenho de empresas. O tema geral da conferência em 2011 foi “Aplicações Futuras de
Ferramentas de Qualidade Comprovada”, e tratou de forma mais específica das técnicas de
melhoria da qualidade que já são velhas conhecidas, mas que continuam válidas e ainda
oferecem ferramentas eficientes para avaliar procedimentos e aprimorar os processos.
Diante das experiências apresentadas durante o Congresso, se percebeu como os conceitos de
melhoria da qualidade aplicados na Casa da Moeda podem ser aperfeiçoados, com destaque para
os seguintes pontos: O envolvimento de todas as camadas de atuação das empresas é essencial e
o comprometimento direto e ativo dos mais altos graus da hierarquia é indispensável e
fundamental; A mentalidade de que Qualidade restringe-se ao controle de qualidade dos
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produtos ou da produção precisa ser revista; O foco principal das preocupações deve estar
voltado para os processos de trabalho como um todo, devendo ser evitado sua segmentação, com
o objetivo de reduzir custos, encurtar prazos, gerar economia de insumos e mão de obra, reduzir
e, se possível, eliminar perdas e acidentes de trabalho, promover a economia de energia e a
redução de resíduos da produção; A Qualidade não é atividade isolada no tempo e espaço, e deve
ser permanente e envolver toda a organização; O programa (ou a cultura) de Qualidade deve
deixar claro aos funcionários os benefícios que eles receberão. A adesão deve ser reconhecida e
os resultados premiados; O uso intensivo de indicadores de desempenho deve ser a ferramenta
adotada para aferir os resultados alcançados com a aplicação dos programas de Qualidade,
prática que já vem sendo adotada e ampliada na CMB.
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 adequem 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;
Com o mercado vivenciando uma revolução tecnológica virtual, o sistema contábil e fiscal do
país sendo transformado em sistema eletrônico, além da obrigatoriedade que a Receita Federal
impôs ao micro e pequeno empresário (que já somam um total de 5,8 milhões de empresas) a
adquirirem certificação digital para prestação de contas ao fisco, o mercado nacional obteve
neste segmento um crescimento próximo de 50% em 2011. No entanto, com o lançamento do
Programa Nacional de Disseminação da Certificação Digital que visa levar à conectividade
social através da certificação digital com o custo reduzido, esse crescimento poderá alcançar
80%, já que de acordo com as informações do SEBRAE o número informal de potenciais
empreendedores individuais é de 10 milhões e a previsão é de que a cada ano sejam formalizados
cerca de 1 milhão de informais na modalidade “empreendedor individual”.
O mencionado Programa é fruto de uma parceria entre as Autoridades Certificadoras do país, a
Receita Federal do Brasil (RFB), o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), o
SEBRAE, o Conselho Federal de Contabilidade e a camara-e.net.
As empresas especializadas em soluções de certificações digitais oferecem dois produtos:
o “e-CPF Simples” e o “e-CNPJ para Micro e Pequenas Empresas”. Ambos garantem a
autenticidade e a integridade na comunicação corporativa pela Internet. Com esse certificado, as
empresas podem comprovar a sua identidade no meio virtual, realizar transações comerciais e
financeiras com validade jurídica e trocar mensagens eletrônicas com total segurança, sigilo e
agilidade, dispensando o uso de documentos físicos.
Os certificados digitais também permitem que as empresas comprem e vendam pela Internet,
participem de pregões eletrônicos, forneçam ao Estado, fechem negócios e contratos de câmbio.
Além disso, podem manter comunicação virtual direta com a Receita Federal, inclusive para
cumprir obrigações fiscais sem a necessidade do deslocamento físico.
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Diante deste cenário, a Casa da Moeda do Brasil vem estruturando o DEINT – Departamento de
Inovação Tecnológica, que é responsável pelo desenvolvimento deste segmento. A construção da
sala cofre, a capacitação de nossos recursos humanos e a modernização de nossos equipamentos,
levou a CMB a se tornar um agente certificador, possibilitando a nossa participação no Programa
Nacional de Disseminação da Certificação Digital, que visa dar acesso às Micro e Pequenas
Empresas (MPE's), aos empreendedores individuais e empresários individuais, à certificação
digital com valores diferenciados.
Para estes três tipos de certificados, serão disponibilizados (conforme protocolo de intenções):
I - Certificado Digital ICP-Brasil de Pessoa Jurídica do tipo A3, com mídia incluída, com prazo
de validade de 18 meses, para as ME e EPP;
II - Certificado Digital ICP-Brasil de Pessoa Jurídica do tipo A1, sem mídia incluída, com prazo
de validade de 12 meses, para os MEI; e
III - Certificado Digital ICP-Brasil de Pessoa Física ICP do tipo A1, sem mídia incluída, com
prazo de validade de 12 meses, para os EI.
A CMB vem trabalhando e desenvolvendo os 3 (três) tipos de certificados acima descritos, e
para melhor atendimento aos potenciais clientes, disponibilizara seu portal de e-commerce, além
de realizar prospecções com os seus analistas de vendas, e acompanhamento constante do
mercado de certificação digital através de licitações. Desse modo, a CMB identificará os tipos de
certificados mais requisitados, facilitando a criação de nossas estratégias para atuação neste
segmento contando com sua expertise. Com a expertise em Segurança da Informação e o
desenvolvimento de novas tecnologias, a CMB terá a oportunidade de ingressar em um nicho
que movimenta hoje algo em torno de R$ 3 bilhões de reais ao ano, mas que em um futuro
próximo poderá crescer com grande intensidade.
Com a construção da Sala Cofre (dotada de equipamentos de informática e de requisitos de
segurança, que a tornam totalmente inviolável), a CMB vem expandindo o seu campo de atuação
na área de documentos de segurança. Com tal investimento, foi possível a implantação de
sistema para registro e emissão de Certidões Civis Cartoriais, informatizando todos esses
estabelecimentos e permitindo acurado controle de emissão de documentos. Deste modo, as
informações cartoriais, acrescidas das constantes do Passaporte e do Registro de Identidade
Civil, possibilitam à CMB e, por conseguinte, ao Estado, deter a salvo os dados civis dos
cidadãos brasileiros.
O Departamento de Gráfica Geral – DEGER adquiriu em maio de 2011, equipamento de
impressão em hot stamping, a GietzCompact. O equipamento utiliza calor e pressão para
transferir uma película ultrafina para a base que receberá a impressão, tecnologia que será usada
em diversos produtos de segurança como selos. A Gietz permite aplicar a película em diferentes
padrões, utilizando matrizes lisas ou gravadas, o que permite a aplicação de hologramas e até
mesmo de imagens tridimensionais. Além disso, tem capacidade de combinar quatro tipos
diferentes de película simultaneamente e possui velocidade de produção quatro vezes maior do
que as máquinas antigas do setor, uma economia de tempo e energia com alta qualidade.
Novas tecnologias compatíveis com as necessidades dos clientes geram confiabilidade,
integridade e segurança aos produtos, o que deixa a CMB no mesmo nível de atualização das
congêneres nos cenários nacionais e internacionais.
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7º- ALINHAR A CMB ÀS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, AVALIAÇÃO
DE RISCO E CONFORMIDADE – GRC;
Visando aprimorar e disseminar uma nova cultura de segurança, a Diretoria Colegiada da CMB
criou o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações – COSIC, cujo objetivo maior é
assessorar e viabilizar a implantação e gestão de Política de Segurança Corporativa, integrando
os Sistemas de Segurança Física, de Segurança da Informação e o de Segurança dos Ativos de
Serviços. O projeto, elaborado dentro dos objetivos traçados pela CMB, foi apresentado em
janeiro de 2011, com a finalidade de mapear riscos para elaboração de um plano de ação, que
solucione as vulnerabilidades existentes, adotando medidas necessárias para a certificação da
CMB na ISO 27000.
O Comitê de Segurança da Informação e Comunicações vem se integrar aos cinco sistemas de
segurança (física, lógica, cibernética, patrimonial e organizacional), além de regulamentar e
disciplinar as regras de segurança da CMB, garantindo a segurança das pessoas e da instituição,
adotando eficazes medidas preventivas para inibir possíveis tentativas de violação. O sistema de
segurança implantado fortalece os negócios da empresa, pois atende às exigências de algumas
instituições que solicitam, em suas licitações, o preenchimento de questionário com informações
que possibilitem medir o nível e a qualidade da segurança na empresa.
Outra metado Comitê émodernizar o Sistemade Segurança da CMB, seguindo a Instrução
Normativa do Governo que orienta e disciplina todos os órgãos federais, diretose indiretos, a
terseu comitê, objetivandoaelaboração de projetos e ações referentes aos sistemas eletrônicos de
segurança, bem como a revisão e a implantação da política de segurança empresarial, de forma a
alcançar certificação da CMB na ISO 27.000 e 27.001, tomando como base, para tanto, um novo
conceito de segurança, que deixa de ser simplesmente segurança física de propriedade de bens e
pessoas, passando a ações e métodos que visam garantir acontinuidade de negócios.
A CMB vem trabalhando com três macros processos cujo, a aplicação teve o seu inicio em
janeiro de 2011, devendo ser concluído até final de 2012, sendo o 1º, ações que visam garantir a
continuidade dos ativos de serviços (água, energia, transporte, entre outros); o 2º trata da
proteção do conhecimento sensível e sigiloso (em parceria com a Agência Brasileira de
Inteligência – ABIN); e o 3º da modernização do sistema de segurança física.
Para melhor conhecimento e compreensão das Diretrizes, Normas e Procedimentos relativos à
Política de Segurança Corporativa da CMB, foi criado um canal de informação na intranet, onde
o moedeiro poderá acessar as informações de relevância, necessárias ao seu dia-a-dia na
Empresa.
8º- ADEQUAR AS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS AOS NOVOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DA CMB;
Em 2011 foi dado início ao Plano de Funções Especializadas e Consultivas – PEC. O Plano é
uma ferramenta estratégica de Gestão de Pessoas com o objetivo de valorizar o quadro de
pessoal da CMB a partir de experiências reconhecidas no âmbito interno ou externo à empresa. É
uma forma de suprir demandas internas por conhecimentos especializados, reconhecer e
recompensar esses conhecimentos e também de atrair e reter profissionais. O PEC é destinado ao
empregado que se destaca em atividades essenciais e estratégicas para CMB, mesmo que não a
exerça no cargo em que ocupa, e que gostaria de assumir a função de Consultor sobre os
conhecimentos técnicos que possui. Ao assumir uma das funções, o empregado passa a
desempenhar, além das atividades previstas para o seu cargo efetivo, um papel de especialista e
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consultor, não sendo permitido acumular tais funções técnicas a funções gerenciais em qualquer
nível hierárquico. O processo seletivo do PEC é realizado por meio de análise documental e
avaliação de candidatos, sendo conduzido por uma Comissão de Avaliação – CAV composta por
profissionais da CMB com relevantes conhecimentos da empresa, indicados pelo Conselho de
Administração – CONSAD e pela Diretoria Colegiada.
O Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP, em parceria com a empresa Franklin Covey,
iniciou em junho de 2011 o Programa de Formação de Líderes de Alto Desempenho da CMB
com o objetivo de reciclar e preparar todas as lideranças da empresa para estimular nas equipes
contribuições em prol das prioridades organizacionais.
Dando continuidade ao processo de Desenvolvimento das Lideranças da Empresa, a CMB em
parceria com o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial elaborou um curso
customizado, com carga horária de 388 horas, para formar competências essenciais ao
profissional que atua ou que pretende atuar na gestão de uma indústria gráfica. O Programa de
Treinamento abordou em seu conteúdo, entre outras matérias, aulas de: Inglês Técnico; Gestão
da Qualidade e Meio Ambiente na Indústria Gráfica; Políticas Públicas; Licitações e Contratos; e
Trabalho e Empreendedorismo. O curso objetivou capacitar profissionais para a aplicação de
ferramentas de gestão que contribuam para o cumprimento das metas e objetivos da empresa.
A mesma parceria (CMB / SENAI) lançou, em agosto de 2011, o Programa de Inclusão Digital
para os funcionários da Casa da Moeda. O Programa teve como objetivo proporcionar a inclusão
dos empregados no mundo digital, promovendo o acesso aos sistemas operacionais referentes
aos processos da CMB e às redes de informação. Essa medida contribuiu diretamente na
elevação do nível social dos empregados, possibilitando maior integração da condição humana
com os recursos tecnológicos, viabilizando acessos para a informação, comunicação efetiva,
programas e sistemas em rede. A inclusão digital é uma porta para a inclusão social.
Lembramos que 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.
9º- INTENSIFICAR A ATUAÇÃO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL E PROMOÇÃO DA CULTURA;
● Aspecto Social;
Construir uma sociedade menos desigual tem sido uma prioridade do Governo Federal. Uma das
formas de alcançar essa realidade é investir em responsabilidade social. Isso significa apoiar
cultura, esporte e educação, além de cuidar do meio ambiente. Por isso, aproximar os interesses
das organizações de forma sustentável, dos da sociedade torna-se cada vez mais necessário no
mundo atual. A Casa da Moeda do Brasil, sabendo da importância de convergir as metas
econômicas e as sociais, faz, através da responsabilidade social, movimento para aproximar,
ainda mais, a empresa da sociedade, atuando como empresa cidadã. A CMB, seguindo as
diretrizes de sua Política de Responsabilidade Social, que visa a melhoria da qualidade de vida
dos moedeiros, bem como o desenvolvimento do meio social, trazendo uma perspectiva
integradora que valoriza as pessoas no contexto social, um fator indispensável ao
desenvolvimento sustentável, criou um programa de patrocínio de projetos sociais, lançado em
2008: o Programa Atitude Cidadã.
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Com esse Programa, a Casa passou a investir em projetos situados na Baixada Fluminense e
Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em três anos de atuação o Atitude Cidadã contemplou 155
projetos, que estavam alinhados aos objetivos da CMB de valorizar a Cultura Nacional,
promover o acesso ao esporte, preservar o meio ambiente, difundir ações educativas de inclusão
social, entre outros. Os projetos são escolhidos através de seleção pública e avaliados por uma
comissão composta por empregados da empresa e representantes dos Ministérios da Cultura,
Educação e Esporte, sendo, após, chancelados pela Secretaria de Comunicação da Presidência da
República - SECOM.
Diante do exposto, destacamos alguns projetos inseridos no Programa Atitude Cidadã:
- O Projeto “Capacitação em Jardinagem” da Instituição, Ser Cidadão, atualmente patrocinado
pela CMB, tem por objetivo a qualificação em jardinagem de jovens com idades entre 16 e 24
anos. O curso profissionalizante tem a duração de dez meses e conta com aulas teóricas, práticas
e atividades complementares de âmbito cultural e educacional. No 1º semestre de 2011, o projeto
formou 14 jovens. Em menos de um mês do término do curso, três alunos foram encaminhados
para vagas de trabalho. A expectativa do projeto é que todos os formandos consigam o mesmo.
- A Instituição Cruzada do Menor Creche Tio Beto, de Pedra de Guaratiba, que teve o Projeto
“Crescer e Aprender Brincando” patrocinado pela CMB entre 2010 e 2011, recebeu em setembro
o Selo Escola Solidária 2011, projeto que identifica, reconhece e fortalece as escolas brasileiras
como núcleos de cidadania em suas próprias comunidades.O prêmio é uma iniciativa do Instituto
Faça Parte, uma organização da sociedade civil fundada em 2001 com a missão de promover a
cultura do voluntariado, estimulando a participação da juventude como parte ativa da construção
de uma nação socialmente mais justa.
- Em dezembro de 2011 a CMB firmou Termo de Compromisso com a Associação dos
Catadores do Aterro Metropolitano do Jardim Gramacho – ACAMJG para o recolhimento de
material reciclável (papel de escritório) descartado pela empresa. A medida atende ao Decreto
Presidencial nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que instituiu a Coleta Seletiva Solidária, uma
estratégia que busca a construção de uma cultura institucional para um novo modelo de gestão
dos resíduos no âmbito da administração pública. Com essa ação, o Governo pretende contribuir
para o acesso desse segmento de trabalhadores à cidadania, à oportunidade de renda e à inclusão
social.
- A Casa da Moeda do Brasil, por meio da Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho – SEMT contratou em maio de 2011, a empresa CLIVA para promover uma campanha
de vacinação com o objetivo de imunizar moedeiros, terceirizados, estagiários e jovens
aprendizes contra doenças infecciosas. Entre os meses de junho e julho de 2011, cerca de 1.680
pessoas se vacinaram contra a gripe. No mês de setembro de 2011, foi a vez de se proteger
contra a hepatite, tipos A e B. A segunda dose foi aplicada no mês de outubro de 2011 e a
terceira será no ano de 2012. A campanha prevê, ainda, vacinas contra tétano, febre amarela e
HPV (Papiloma Vírus Humano).
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●Aspecto Ambiental;
A Casa da Moeda do Brasil – CMB protocolou junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA),
órgão de Fiscalização Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, o requerimento, necessário para a
renovação da sua Licença de Operação LO FE01193, cuja vigência expira em novembro de
2011. O requerimento garante que a Licença da CMB permaneça válida até o posicionamento
formal e definitivo do INEA, mesmo que isso ocorra após a data de expiração do documento.
Para avaliar o pedido de renovação, o instituto deverá analisar a documentação técnica
apresentada pela CMB e realizar vistorias nas instalações da empresa. Concedida à CMB em
2006, a Licença de Operação, como o próprio nome indica, autoriza o início da atividade
licenciada e o funcionamento de seus equipamentos após o cumprimento das exigências descritas
em outras Licenças como a Prévia e a de Instalação. Como não é possível saber quando o
instituto visitará a empresa, é muito importante que todos os Departamentos da Casa se
empenhem em executar, cotidianamente, suas atividades em consonância com as orientações da
Licença, principalmente aquelas referentes à apresentação de informações sobre novos projetos
desenvolvidos na empresa; a alterações de processos produtivos (com os respectivos impactos
ambientais); e à gestão de resíduos sólidos, produtos químicos, efluentes líquidos e emissões
atmosféricas.
No mês de junho de 2011 encerrou-se o Termo de Parceria com o Instituto de
Eco-desenvolvimento Nacional – INCEDEN para desenvolvimento do Programa de
Conscientização Ambiental da Casa da Moeda do Brasil, que teve como principal objetivo
disseminar o conceito da consciência socioambiental entre os funcionários e terceirizados da
empresa. Durante um ano, o Inceden realizou na CMB diversas atividades para incentivar a
adoção de atitudes de conservação e respeito ao meio ambiente, tais como seminários,
treinamentos, eventos temáticos, campanhas e workshops, além da distribuição de material
educativo e da criação de um site voltado ao Programa.
Os Seminários Técnicos, que abordaram os temas Sistema de Gestão Ambiental (NBR ISO
14001), Aplicação dos 3Rs e Eficiência Energética, contaram com a participação de 481pessoas.
Já na área de Treinamentos, o Inceden promoveu turmas de Capacitação para Agentes
Multiplicadores em Conscientização Ambiental, Educação Ambiental para os profissionais da
creche, Formação de Agentes Ambientais, DEPGA Controle Ambiental com ênfase na DZ-056 –
INEA e Gerenciamento de Projetos Ambientais, das quais 239 moedeiros e terceirizados
participaram.
Os workshops desenvolvidos foram o Reciclagente, voltado às pessoas que não conseguiram se
inscrever no curso regular de Agentes Multiplicadores, e o Desenvolvimento Sustentável, que
promoveu um debate sobre o tema com uma representante da ecoSpohr, empresa especializada
em serviços customizados.
O Programa de Produção mais Limpa, um dos mecanismos de ação do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), tem sido adotado nas unidades fabris da Casa da
Moeda com o objetivo de otimizar o uso de matérias-primas e insumos, minimizando impactos
ambientais a partir de melhorias implementadas nos processos de produção. Uma iniciativa que
visa à melhoria de um processo, além de aumentar a eficiência das atividades desenvolvidas e
reduzir custos de produção, podem também impactar na diminuição de resíduos, contribuindo,
assim, para a preservação do meio-ambiente.
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Preocupado com o aumento do consumo de água a partir da modernização das linhas galvânicas,
o Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM, em parceria com o Departamento Técnico –
DETEC e o Departamento de Gestão Ambiental – DEPGA, juntos implantaram em março de
2011, o sistema VACUDEST, que reaproveita a água utilizada para o polimento de discos por
meio de um processo de destilação a vácuo. O sistema é composto por três máquinas capazes de
tratar e recolocar para uso até 3 mil litros de água por hora, ou seja, 95% da água utilizada no
polimento é reaproveitada, sendo os 5% restantes secos por um processo de evaporação, o que
torna o resíduo sólido e pronto para descarte em aterro industrial ou para recuperação. Além de
economizar, a Casa da Moeda colabora para a preservação do meio ambiente.
Ressaltamos que o Departamento de Gestão Ambiental – DEPGA está preparando o edital para a
continuidade do Programa de Conscientização Ambiental da CMB, previsto para o ano de 2012.
A intenção é contar com a adesão de todos nessa nova etapa.
Educação ambiental é um processo contínuo e permanente, que conta com a participação ativa e
responsável de cada colaborador da Casa da Moeda.
●Aspecto Cultural;
O Departamento de Responsabilidade Sociocultural – DERSC encerrou, em novembro, a edição
2011 das Sextas Culturais, que trouxe à CMB 28 projetos sociais, patrocinados através do
Programa Atitude Cidadã – PAC, de diferentes estilos e níveis de desenvolvimento, como
artesanato, pintura, música, dança, capoeira e teatro. Ao longo de 2011, mais de 700 pessoas
visitaram a CMB através do Programa. A iniciativa foi positiva para todos os envolvidos. Para os
patrocinados, que tiveram oportunidade de apresentar os resultados dos seus projetos, de ter
acesso a uma parte importante da história do Brasil e de conhecer novos horizontes voltados ao
mercado de trabalho, e para os moedeiros, que tiveram a oportunidade deentendimento e de
conhecer, de forma transparente, projetos sociais que fazem a diferença na construção de um
Brasil melhor.
O Museu e Centro Cultural da CMB começam a surgir em meio aos escombros das demolições
dos acréscimos feitos ao longo do tempo ao antigo Palacete comprado por D. João VI, que
abrigou, no passado, o Museu Real e o Arquivo Nacional. O prédio onde antes se reuniam
cientistas renomados em torno de D. Pedro II e que serviu de arquivo para documentos que
registravam a história do país, está se transformando, efetivamente, em um espaço de memória,
cultura e lazer para a população brasileira. As três grandes salas onde estarão concentradas as
exposições que contam a história da CMB, situadas no segundo pavimento do bloco central, já
estão restauradas e praticamente prontas. O espaço reservado para a Diretoria Colegiada da
CMB, no terceiro andar, também já está em fase de restauração. A sala de reuniões do Museu, no
mesmo pavimento, terá restaurada uma claraboia formada por mosaicos de vidro coloridos. A
obra da varanda interna do segundo pavimento do Bloco Central, por onde os visitantes chegarão
ao Museu (à direita) e ao Teatro (à esquerda), também está semi-acabada. De lá, será possível
visualizar o histórico Portal de acesso ao prédio, que mede cerca de 4 m de altura e 2,4m de
largura. O sistema de drenagem da sala que abrigará o Teatro foi concluído em agosto de 2011.
Em novembro de 2011, foi concluída a concretagem das fundações (subsolo) dos pilares de
sustentação e da arquibancada da sala que abrigará o Teatro. Os elevadores do hall de entrada,
que não faziam parte do projeto original, foram removidos, o que permite total visibilidade da
antiga escada de acesso aos demais pavimentos, já em fase de restauração. O assoalho das salas
do segundo andar do Bloco Central está sendo removido para dar lugar a uma laje de concreto.
Foi dado início à conclusão da restauração dos telhados, que voltarão a ser em telhas cerâmicas.
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A conclusão das obras deve ocorrer no final de 2012, época prevista para a inauguração do
Museu.
A Casa da Moeda é uma empresa com muita história para contar, principalmente no que se refere
ao crescimento econômico e cultural do Brasil. Como uma empresa que soma mais de três
séculos de existência, a CMB tem um cuidado especial com os fatos históricos do país. Esse
cuidado, aliado à disposição de retratar os acontecimentos e personalidades que se destacaram
em nossa história, é marcado pelo trabalho do Clube da Medalha do Brasil, órgão cultural da
empresa. Anualmente, o Clube promove lançamentos medalhísticos que traduzem um
sentimento de patriotismo e preservação cultural. As peças, confeccionadas em ouro, prata e
bronze perenizam os acontecimentos que marcaram o desenvolvimento da Nação.
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 de
algumas ações em curso, direcionadas aos objetivos estratégicos da CMB.
A CMB encerra o exercício de 2011 com lucro líquido de R$ 502,8 milhões, um crescimento de
cerca de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, e uma lucratividade de 19,1%.
A rentabilidade do patrimônio líquido médio atingiu 56,9%, um pouco menor que a obtida em
2010, posto que o patrimônio líquido cresceu 20,1%. Mesmo assim, permanece em um patamar
superior à taxa SELIC (média) de 11,6% no exercício.
Este resultado foi influenciado pelo expressivo crescimento das vendas brutas que atingiram o
montante de R$ 2.756,6 milhões, 23,4% maior que no ano anterior. O destaque foi o segmento
de serviços, cujo faturamento aumentou 29,5%, alcançando R$ 1.797,2 milhões em 2011,
respondendo por 65,2% das vendas brutas (62,1% no exercício anterior). O Custo dos Produtos e
Serviços Vendidos - CPSV montou R$ 1.805,2 milhões, 27,3% maior que igual período do ano
anterior, passando a representar 68,4% da receita líquida, contra 67,6% no exercício anterior. A
elevação do custo versus receita líquida foi influenciada pela mudança do mix de vendas, onde
as receitas com serviços, as quais detêm menor margem bruta, respondem preponderantemente
pelas vendas. As despesas operacionais totalizaram R$ 276,7 milhões, reduzindo em 0,3% a sua
relação com a receita líquida.
Em 2011, pelo critério de competência e ativação foram investidos R$ 202,8 milhões, cerca de
71,1% orçados para o exercício. Deste total, R$ 173,2 milhões foram aplicados na aquisição de
novos equipamentos e R$ 29,6 milhões, na manutenção do parque industrial.
No plano operacional merece destaque o índice de realização de 102,5% na linha de Cédulas
Nacionais, de 100,0% na linha de Moedas Nacionais, de 100,6% na linha de Serviço de
Rastreamento de Selos de Cigarros – Scorpios e de 115,1% na linha de Serviço de Rastreamento
de Bebidas- Sicobe.
A reconquista do mercado internacional de cédulas pela CMB é outro marco importante na
expansão da empresa. Do montante total de 3 bilhões de cédulas comercializadas, cerca de 540
milhões (18%) foram exportadas para a Argentina e Paraguai. Já em 2012 a companhia conta
com encomendas “firmes” da ordem de 820 milhões de cédulas, destinadas ao mercado Latino
Americano.
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A diversificação do portfólio de produtos e serviços garante a sustentabilidade empresarial da
CMB. No período anterior a 2007, grande parte da receita bruta era oriunda da venda de cédulas
e moedas. As transformações ocorridas entre 2008 e 2011 na carteira de produtos e serviços
mitigaram essa dependência e refletem hoje um novo perfil dos negócios. Pelo quarto ano
consecutivo, os dados mostram relevantes resultados do ponto de vista econômico e financeiro.
Vislumbrando o surgimento de modernos meios de pagamento que possam vir a diminuir a
demanda pelas tradicionais cédulas e moedas, e objetivando sua sustentabilidade econômicofinanceira, o combate à fraude e um controle fiscal mais efetivo, a CMB vem se especializando
no desenvolvimento tecnológico de Selos Fiscais e de Rastreamento, já atuando, com sucesso,
em cigarro e bebidas frias, e, em estudo, para aplicação na fabricação do etanol e de
licenciamento de veículos. A expectativa é que os números de 2012 sejam ainda melhores.
Novos projetos em desenvolvimento, no campo de selos rastreáveis, anunciam que a CMB
deverá ocupar um espaço cada vez mais relevante no cenário da economia nacional.
Já no plano de gestão corporativa, inúmeras ações impulsionaram o aperfeiçoamento do modelo
de gestão empresarial, conforme apresentamos a seguir:
•Através do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação – COSIC a CMB vem
implantando uma política de segurança empresarial, modernizando e alinhando a empresa ás
melhores práticas de governança, realizando um mapeamento de riscos que venha solucionar as
vulnerabilidades existentes na empresa, disseminando uma nova cultura de segurança, e
adotando medidas necessárias para a certificação na ISO 27000.
•Para a Casa da Moeda do Brasil, a valorização dos empregados, o desenvolvimento das
pessoas e a melhoria do clima organizacional são os direcionadores da política de gestão
estratégica de pessoas, entendida como um dos pilares para a sustentabilidade empresarial.
Buscando o aperfeiçoamento da referida política, foi desenvolvido o Sistema de Gestão de
Desempenho e Competências – SGDC, que será implantado na empresa em 2012. O Sistema
foi construído com base no Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS, no Plano Gerencial e
de Assessoramento – PGA e no Plano de Funções Especializadas e Consultivas – PEC, que
complementa as Políticas de Desenvolvimento de Pessoas. As avaliações proporcionarão meios
para uma gestão de pessoas baseada em critérios definidos de acordo com o cargo/função,
estimulando o crescimento profissional e permitindo que sejam detectadas as necessidades de
desenvolvimento de cada empregado. Neste contexto, a força de trabalho é entendida como o
mais importante diferencial competitivo da CMB, e a capacitação profissional, por meio de
treinamento, tem influência direta na qualidade de seus produtos e serviços. Ainda neste
aspecto, foi continuada a prática de remuneração variável por meio da política de participação
nos lucros e resultados da Empresa. Ao final do exercício de 2011 a Empresa reservou R$ 45,2
milhões para serem pagos aostrabalhadores em 2012.
• O ano de 2011 teve especial importância devido à implantação de projetos essenciais para
fundamentar melhor o processo de gestão de pessoas no âmbito da CMB, destacando-se:
a) Programa de Formação de Líderes de Alto Desempenho da Casa da Moeda do Brasil;
b) Programa de Sensibilização para Prevenção de Acidentes;
c) Programa de Inclusão Digital;
d) Programa de Atendimento a Clientes e Autoridades;
e) Programa Formando.
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• Condecorando o sucesso da Política de Gestão de Pessoas, destaca-se o recebimento do 22º
Prêmio GRUPISA BeverlyZimpeck - Empresa do Ano em Remuneração, e a participação
como uma das 3 (três) finalistas do Prêmio “Ser Humano”,promovido pela Associação
Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro - ABRH-RJ, na categoria empresa
pública.O resultado da eficácia na Gestão de Pessoas traduz-se nos indicadores da evolução da
produtividade por trabalhador, medida tanto em relação ao faturamento quanto ao lucro.
Ciente das responsabilidades com o legado histórico de uma empresa tricentenária, a
Administração da CMB implementa um conjunto de ações alinhadas ao que entende ser função
de uma cidadania empresarial. Através de patrocínios destinados a Projetos Sociais, Esportivos,
Culturais e de Inclusão Social a empresa vem realizando:
• Programa Atitude Cidadã: via seleção pública, patrocina ações desenvolvidas nos arredores
do Parque Industrial da CMB - Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense;
• Projeto Memória: alinhado às ações para criação do Centro de Documentação e Pesquisa, o
Programa tem por objetivo a organização dos acervos materiais e imateriais da CMB, com
vistas a preservação da memória tricentenária da empresa;
• Programa Jovem Aprendiz: voltado a jovens e adolescentes, realiza ações estruturadas com
objetivo de desenvolver adolescentes em aprendizagem laborativa;
• Programa de Formação Profissional: focado na formação de filhos de empregados da CMB;
• Programa Conheça a Casa da Moeda: que possibilita a visitação de segmentos sociais ao
Parque industrial;
• A preservação da memória e valorização do patrimônio histórico nacional é o principal
objetivo de projeto de restauro do prédio histórico de propriedade da CMB (Museu da Casa da
Moeda do Brasil – MCMB) localizado na Praça da República n° 26, no Centro. O projeto foi
reconhecido como Patrimônio Cultural pelo Ministério da Cultura, pelo IPHAN e IBRAM.
Conforme previsto em cronograma de obras, o final deste exercício de 2011 ostenta a
conclusão das fases de Restauro das Estruturas Internas, Restauro da Fachada e Museografia;
• A presença marcante da Casa da Moeda no cenário cultural do colecionismo de peças
numismáticas se percebe pelo fomento e disseminação da arte medalhística pela atuação
exclusiva do Clube da Medalha do Brasil. Em 2011, o CMEB realizou onze lançamentos
medalhísticos:
a) 100 Anos do Nascimento de Carybé;
b) 200 Anos de Criação da Academia Real Militar do RJ – AMAN;
c) V Jogos Mundiais Militares;
d) 200 Anos da Criação do Primeiro Jornal da Bahia “Idade D‟ouro do Brasil”;
e) 200 Anos de Criação da Associação Comercial da Bahia;
f) 150 Anos de Fundação da Caixa Econômica Federal;
g) 100 Anos da Sociedade Filatélica Brasileira/RJ;
h) 100 Anos do Nascimento de Mario Lago; e
i) 100 Anos do Teatro Municipal de São Paulo.
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
Casa da Moeda do Brasil

Página 25

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

DA MOEDA DO BRASIL - CMB

cumprimento dos princípios da nossa Política Ambiental. Registramos a seguir, a realização de
algumas ações do mencionado Programa:
• Investir em ações ambientais e evidenciar o acompanhamento da eficácia destes
investimentos, através da comprovação da Redução do Custo Ambiental.
• Definir e implementar ações de melhoria nos processos, para reduzir os Custos Ambientais;
• Apurar e registrar, mensalmente, o Custo Ambiental Geral, para avaliar a eficiência das Ações
Ambientais implementadas;
• Implantar processo de recuperação da solução de limpeza no Departamento de Cédulas
(Aquasave WSR 6000 e Aquasave WSR 4000) visando uma redução de 80% no volume de
efluente descartado em relação à quantidade de cédulas produzidas no período considerado;
• Implantar processo de destilação a vácuo de efluente das máquinas de polimento, a fim de
reduzir em 50% o volume de efluente gerado no processo de polimento de discos, em relação à
quantidade de discos eletrorrevestido no período considerado.
É nossa responsabilidade fazer com que a Casa da Moeda seja, cada dia mais, uma empresa
eficiente, que gere valor em seus produtos e serviços, conquistando novos mercados e se
consolidando como empresa provedora de soluções de segurança no mercado nacional e
internacional, mas também uma empresa responsável socialmente, atuando com ética, cuidando
da segurança e da saúde de seus empregados.
2.C-Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade:
2.C.I- Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ;
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.
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.

Quadro 4: Ação de Produção de Moeda e Documentos de Segurança
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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
Enfatizamos que os investimentos realizados pela CMB no seu Plano Plurianual 2008/2011
demonstram um valor próximo de R$ 700 milhões (setecentos milhões de reais), valor este
destinado a manutenção do seu parque industrial e aquisição de equipamentos de última geração,
que permitem a expansão da CMB em seu campo de atuação.
Inicialmente para o ano de 2011, foram estabelecidas as seguintes verbas orçamentárias:
Ação 3274 - Adequação e Modernização do Parque Industrial (Projeto): R$ 323 milhões; e
Ação 4105 - Manutenção Adequação da Infraestrutura Operacional (Atividade): R$37 milhões.
A ocorrência de indefinições técnicas que trazem dúvidas na manutenção de nossos projetos
acarretando constantes mudanças no escopo dos mesmos causa atrasos nas contratações e
realizações, tornando-se inevitável a postergação de alguns investimentos para o exercício
seguinte, o que levou a Diretoria Colegiada da CMB a solicitar aos órgãos responsáveis a
redução da dotação orçamentária inicialmente prevista, passando de R$ 360 milhões para
aproximadamente R$ 285 milhões, redução essa, aprovada por intermédio do Decreto
Presidencial nº 7.605, de 10/11/2011.
Após a reformulação da menciona dotação, os valores foram ajustados para:
Ação 3274 - Adequação e Modernização do Parque Industrial (Projeto): R$ 248 milhões; e
Ação 4105 - Manutenção Adequação da Infraestrutura Operacional (Atividade): R$ 37 milhões.
Demonstramos no quadro abaixo, os resultados obtidos no exercício de 2011 referentes as 2
(duas) ações orçamentárias, com o comparativo entre o previsto e o realizado no período:

CÓD.

3274
4105

PROJETO/ATIVIDADE
Adequação e Modernizaçãodo
Parque Industrial
Manutenção e Adequação da
Infraestrutura Operacional

PREVISTO

REALIZADO

247,9

173,2

37,5

29,6

%
REALIZAÇÃO
68,9%
85,1%

Quadro 5: Ações Orçamentárias
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Considerando as metas previstas relacionadas aos investimentos, a CMB realizou no exercício de
2011 um valor aproximado de R$ 202,8 milhões, significando um alcance de 71,1% em relação
aos R$ 285,4 milhões (dotação orçamentária revisada) distribuídos para as duas ações
orçamentárias pertencentes ao Programa. 0758. Desse total, R$ 173,2 milhões foram aplicados
na aquisição de novos equipamentos (3274 - Ação de Adequação e Modernização do Parque
Industrial) e R$ 29,6 milhões na manutenção do parque industrial (4105 - Ação de Manutenção e
Adequação da Infraestrutura Operacional).
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.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

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.
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

Descrição

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

Competências institucionais requeridas para
execução da ação

Os recursos aplicados na ação de modernização do Parque Industrial ao longo da vigência do
PPA 2008/2011 possibilitaram à renovação e aperfeiçoamento tecnológico do parque industrial
da CMB, modernizando e intensificando a capacidade das suas linhas produtivas, através da
aquisição de equipamentos de última geração, permitindo a implementação de novos processos
industriais, como passaporte com chip, as novas certidões de nascimento, casamento e óbito e o
esperado Registro de Identificação Civil - RIC.
Alguns equipamentos para a nova fábrica de cartões inteligentes e o status interno da
personalização do cartão RIC já foram recebidos na CMB. A impressora serigráfica, máquinas
de limpeza de substratos, impressoras a laser de cartões automática e impressoras à laser de
bancada, se encontram instaladas e em funcionamento em produção, inclusive, estão sendo
utilizadas as impressoras de bancada à laser na personalização dos cartões do projeto do
Conselho Federal de Medicina (CFM). Para a personalização do cartão RIC, existem 2 linhas
habilitadas. A 1ª linha, já está operando e produzindo os cartões personalizados. Entretanto, uma
2ª linha, está em preparação para que seja aumentada a capacidade na personalização destes
cartões. Porém até dezembro de 2011, somente a linha 01 personalizou e enviou ao cofre um
total aproximado de 9.057 cartões RIC. Além disso, está prevista para o dia 02/02/2012 a
realização do processo de licitação de uma nova impressora offset, equipamento este que
também será imprescindível na fabricação do cartão semi-acabado do RIC nas instalações da
CMB.
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Para a fábrica de moedas, foram adquiridas 12 novas prensas de cunhagem, aumentando a
capacidade produtiva de 2 para 4 bilhões de moedas por ano, além da aquisição de 2 (duas)
células robotizadas e máquinas contadoras mais ágeis e eficazes.
Também foi assinado contrato destinado à aquisição da 3º linha de produção de cédulas. O
investimento será essencial para a manutenção da competitividade e aplicação de elementos que
confiram maior grau de segurança às Cédulas produzidas na CMB.
Desse modo, a CMB encontra-se plenamente capacitada para atender, em atividade regular, à
totalidade da demanda prevista pelo Banco Central até 2018.
Ação 4105 – Manutenção e adequação da infraestrutura operacional (atividade)
Tipo

Ação Orçamentária

Realizar manutenção e obras de adequação, que prolonguem a
vida útil dos bens da infraestrutura operacional que
Finalidade
possibilitem melhor qualidade dos serviços prestados aos
usuários.
Realização de obras de manutenção e adequação da
Descrição
infraestrutura operacional da CMB - Casa da Moeda do
Brasil.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas CMB - Casa da Moeda do Brasil
Coordenador nacional da ação
Flávio Luiz de Carvalho
Unidades executoras

CMB - Casa da Moeda do Brasil

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

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.

Quadro 7: Ação de Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

A presente ação contempla verba para obras de adequação, reposição de equipamentos, aquisição
de móveis e utensílios e outros, a fim de manter a operacionalidade da infraestrutura da empresa,
destacando-se em 2011:
A ampliação e modernização dos sistemas de fornecimento e distribuição de energia elétrica dos
Departamentos de Cédulas – DECED e de Moedas e Medalhas – DEMOM. No DECED, uma
terceira subestação de 2.000 kVA foi criada para atender exclusivamente à Divisão de
Fabricação de Cartões –Fábrica de Cartões e aos equipamentos de utilidades como compressores
de ar e ventiladores, aumentando a capacidade de fornecimento de energia elétrica do
Departamento de 4.500 kVA para 7.000kVA. Já no DEMOM, as mudanças representaram um
aumento de aproximadamente 10%, passando de 4.500 kVA para 5.000 kVA. A reforma
realizada foi uma ação imprescindível para o bom funcionamento das novas máquinas de
impressão de cédulas e da 3ª linha galvânica de eletrorrevestimento de discos. Dentre as
mudanças: a substituição de transformadores, que passaram a adotar tecnologia de isolação a
seco, e dos painéis de alta, e baixa tensões o que garantiu mais segurança aos operadores, e
maior confiabilidade ao sistema elétrico. Uma próxima etapa já está contratada: a ampliação do
sistema elétrico do Departamento de Gráfica Geral – DEGER, que visa atender à demanda de
novos equipamentos de produção. Com a criação de uma segunda subestação, a capacidade do
DEGER passará de 2.000kVA para 4.500kVA;
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Também merece destaque, a reforma do novo Auditório da CMB, sendo totalmente adaptado à
NBR 9050, que estabelece condições aos ambientes, visando à acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida. As 253 poltronas são mais confortáveis, resistentes e de fácil
manutenção. A sala de controle ganhou painéis elétricos e carpetes novos, além de revestimento
acústico para que o operadorpossa perceber o som tal como as pessoas que estão na platéia. A
sonorização, que passou de analógica para digital, é controlada por uma mesa de operação
equipada com diversos recursos de processamento e efeito que permitem um suporte de alta
qualidade para grandes eventos. Novos microfones de diversos tipos também foram adquiridos e
aacústica das paredes do local reformada para um melhor aproveitamento do som. A iluminação
conta agora com um sistema específico de alinhamento dos reatores que permite acender,
graduar ou apagar cada lâmpada do ambiente. A cortina e a tela do palco foram automatizadas,
com acionamento por controle remoto. Outra novidade do local, exigida por lei, é a construção
de uma saída de emergência, para evacuação rápida do localcaso seja necessário.

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

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por cédulas.
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.
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

Descrição

Competências institucionais
execução da ação

requeridas

para

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

Meta de Produção de cédulas
CÉDULAS
META FÍSICA
(unidade: milhões)

META FINANCEIRA
(R$/milhões)

CUSTO DE FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

PREVISTO

REALIZADO

% REALIZAÇÃO

3.486

3.014

86,5

620,6

545,5

87,9

458,8

265,0

57,8

Quadro 9: Metas para Produção de Cédulas
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Os resultados alcançados ao término do exercício de 2011 demonstram uma produtividade de
cédulas jamais realizada na história da CMB, superando todas as expectativas, obtendo a maior
produção da sua existência, mais de 3 (três) bilhões de unidades, entre Real, Pesos argentinos e
Guaranis paraguaios, resultando em uma produção de meio bilhão de cédulas exportadas, só para
Argentina.
A produção de cédulas no exercício de 2011 atingiu uma quantidade próxima de 3.014.000.000
(três bilhões e quatorze milhões) de unidades, obtendo um alcance de 86,5% em relação a
quantidade prevista, e um acréscimo de 47,0% se comparado a quantidade realizada no exercício
anterior.
Já o faturamento bruto atingiu o valor próximo de R$ 545.500.000 (quinhentos e quarenta e
cinco milhões e quinhentos mil reais), obtendo um alcance de 87,9% em relação ao faturamento
previsto, e um acréscimo de 45,5% se comparado ao faturamento realizado no exercício anterior.
O custo de fabricação atingiu aproximadamente R$ 265.000.000 (duzentos e sessenta e cinco
milhões de reais) obtendo um alcance de 57,8% em relação ao custo inicialmente previsto, e um
acréscimo de 57,2% se comparado ao custo realizado no exercício anterior.
Destacamos que o Departamento de Cédulas (DECED) encerrou suas atividades no exercício de
2011 cumprindo 96,1% das metas produtivas conforme contrato estabelecido junto ao Banco
Central do Brasil. A plena realização do mencionado contrato, não ocorreu devido ao pequeno
atraso no programa de produção e venda de cédulas.
Ação 9439 – Produção de Moedas
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por moedas.

Descrição

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

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Coordenador nacional da ação

CMB - Casa da Moeda do Brasil
Flávio Luiz de Carvalho

Unidades executoras

CMB - Casa da Moeda do Brasil

Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
DEMOM – Departamento de Moedas e Medalhas
gerenciamento ou execução da ação
Competências institucionais requeridas para
Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por moedas.
execução da ação
Quadro 10: Ação de Produção de Moedas

Casa da Moeda do Brasil

Página 31

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Meta de Produção de Moedas
PREVISTO

REALIZADO

% REALIZAÇÃO

META FÍSICA (unidade: milhões)

1.512

1.252

82,8

METAFINANCEIRA (R$/milhões)

312,5

295,9

94,7

CUSTO DE FABRICAÇÃO (R$/milhões)

290,6

206,1

70,9

MOEDAS

Quadro 11: Metas para Produção de Moedas

A produção de moedas no exercício de 2011 atingiu uma quantidade próxima de 1.512.000.000
(um bilhão e quinhentos e doze milhões) de unidades, obtendo um alcance de 82,8% em relação
a quantidade prevista, e uma redução de 26,4% se comparado a quantidade realizada no
exercício anterior.
Já o faturamento bruto atingiu o valor próximo de R$ 295.907.000 (duzentos e noventa e cinco
milhões e novecentos e sete mil reais), obtendo um alcance de 94,7% em relação ao faturamento
previsto, e uma redução de 13,0% se comparado ao faturamento realizado no exercício anterior.
O custo de fabricação atingiu aproximadamente R$ 206.057.000 (duzentos e seis milhões e
cinquenta e sete mil reais) obtendo um alcance de 70,9% em relação ao custo inicialmente
previsto, e um acréscimo de 6,7% se comparado ao custo realizado no exercício anterior.
Destacamos que o Departamento de Moedas (DEMOM) encerrou suas atividades no exercício de
2011 cumprindo as metas produtivas em conformidade com o contrato estabelecido junto ao
Banco Central do Brasil.
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
gerenciamento ou execução da ação

por

Competências institucionais requeridas para
execução da ação

Casa da Moeda do Brasil

DEGER – Departamento de Gráfica Geral
Atender a demanda da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, por selos postais.
Quadro 12: Ação de Produção de Selos Postais
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Meta de Produção de Selos Postais
SELOS POSTAIS

PREVISTA

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

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

18,9

20,1

106,5

9,5

10,0

105,3

7,6

2,9

38,2

Quadro 13: Metas para Produção de Selos Postais

A produção de selos postais no exercício de 2011 atingiu uma quantidade próxima de 20.100.000
(vinte milhões e cem mil) unidades, obtendo um alcance de 106,5% em relação a quantidade
prevista, e um acréscimo de 446,7% se comparado a quantidade realizada no exercício anterior.
Já o faturamento bruto atingiu o valor próximo de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais), obtendo
um alcance de 105,3% em relação ao faturamento previsto, e um acréscimo de 384,6% se
comparado ao faturamento realizado no exercício anterior.
O custo de fabricação atingiu aproximadamente R$ 2.900.000 (dois milhões e novecentos mil
reais) obtendo um alcance de 38,2% em relação ao custo inicialmente previsto, e um acréscimo
de 322,2% se comparado ao custo realizado no exercício anterior.
Destacamos que o Departamento de Gráfica Geral (DEGER) encerrou suas atividades no
exercício de 2011 cumprindo as metas produtivas em conformidade com o contrato estabelecido
junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
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

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

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

Coordenador nacional da ação

Flávio Luiz de Carvalho

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

CMB - Casa da Moeda do Brasil
DEGER – Departamento de Gráfica Geral
Ofertar a órgãos do governo e a instituições prestadoras de
serviços públicos, documentos de segurança e outros produtos
que representem meios de pagamento.
Quadro 14: Ação de Documentos de Segurança Diversos
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Metas de Documentos de Segurança Diversos
DOCUMENTOS
SEGURANÇA
DIVERSOS
META FÍSICA
(milhõesde unidade)
META FINANCEIRA
(R$/milhões)
CUSTO
DE
FABRICAÇÃO
(R$/milhões)

PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

512,9

512,3

99,9

236,1

170,1

72,0

188,4

11,2

5,9

Quadro 15: Metas para Produção de Documentos de Segurança Diversos

A Casa da Moeda do Brasil através do permanente aprimoramento de suas estratégias
comerciais, dos seus processos de gestão, e dos modernos métodos de produção, vem marcando
presença em atividades vinculadas à produção de papéis de segurança no mercado de
personalização de documentos com chip, como é o caso do novo passaporte brasileiro.
Na linha de fabricação de passaportes digitalizados para o Departamento da Polícia Federal do
Brasil, foram produzidas em 2011, 2,2 milhões de unidades, 43,2% a mais do que em 2010, o
que, na média, corresponde à consecução de 8,9 mil passaportes por dia trabalhado.
Outros produtos desenvolvidos (na ação) merecem destaques, tais como: selos cartoriais e
bilhetes magnetizados, que também alcançaram desempenho no nível das demandas requeridas
pelos clientes.
A produção de documentos de segurança diversos no exercício de 2011 atingiu uma quantidade
próxima de 512.300.000 (quinhentos e doze milhões e trezentas mil) unidades, obtendo um
alcance de 99,9% em relação a quantidade prevista, e um acréscimo de 4,9% se comparado a
quantidade realizada no exercício anterior.
Já o faturamento bruto atingiu o valor próximo de R$ 170.100.000 (cento e setenta milhões e
cem mil reais), obtendo um alcance de 72,0% em relação ao faturamento previsto, e uma redução
de 8,7% se comparado ao faturamento realizado no exercício anterior.
O custo de fabricação atingiu aproximadamente R$ 11,2 (onze milhões e duzentos mil reais)
obtendo um alcance de 5,9% em relação ao custo inicialmente previsto, e uma redução de 6,7%
se comparado ao custo realizado no exercício anterior.
Destacamos que o Departamento de Gráfica Geral (DEGER) encerrou suas atividades no
exercício de 2011, bem próximo das metas produtivas em conformidade com os contratos
estabelecidos junto aos seus clientes.
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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.
Quadro 16: Ação de Produção de Selos Fiscais

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

PREVISTA

REALIZADA

% REALIZAÇÃO

44.421,0

50.480,1

113,6

1.426,8

1.735,1

121,6

1.139,0

1.320,0

115,9

Quadro 17: Metas para Produção de Selos Fiscais

No segmento de selos fiscais, a expansão continua. Objetivando o combate à fraude e um
controle fiscal mais efetivo, a CMB vem se especializando no desenvolvimento tecnológico de
Selos Fiscais e de Rastreamento, já atuando, com sucesso, em cigarro e bebidas frias, e, em
estudo, para aplicação na fabricação do etanol e de licenciamento de veículos.
Neste segmento, evidenciamos a produção de cigarros (SCORPIOS), que obteve uma contagem
de 4,7 milhões de milheiros, 3,1% a mais do que em 2010. No controle da produção de bebidas
frias (SICOBE), também para atender a Receita Federal do Brasil, foram contados 45,7 milhões
de milheiros, 21,5% a mais do que em 2010.
A expectativa é que os números de 2012 sejam ainda melhores. Novos projetos em
desenvolvimento, no campo de selos rastreáveis, anunciam que a Casa da Moeda deverá ocupar
um espaço cada vez mais relevante no cenário da economia nacional.
A produção de selos fiscais no exercício de 2011 atingiu uma quantidade próxima de
50.480.100.000 (cinquenta bilhões, quatrocentos e oitenta milhões e cem mil) unidades, obtendo
um alcance de 113,6% em relação a quantidade prevista, e um acréscimo de 19,5% se
comparado a quantidade realizada no exercício anterior.
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Já o faturamento bruto atingiu o valor próximo de R$ 1.735.100.000 (um bilhão, setecentos e
trinta e cinco milhões e cem mil reais), obtendo um alcance de 121,6% em relação ao
faturamento previsto, e um acréscimo de 29,5% se comparado ao faturamento realizado no
exercício anterior.
O custo de fabricação atingiu aproximadamente R$ 1.320.000.000 (um bilhão, trezentos e vinte
milhões de reais) obtendo um alcance de 115,9% em relação ao custo inicialmente previsto, e um
acréscimo de 34,6% se comparado ao custo realizado no exercício anterior.
Destacamos que o Departamento de Gráfica Geral (DEGER) encerrou suas atividades no
exercício de 2011 cumprindo as metas produtivas em conformidade com o contrato estabelecido
junto à Secretaria da Receita Federal.
2. D- Desempenho Orçamentário e Financeiro
2.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
Materiais e Produtos
Matérias primas
Material de consumo
Serviços de terceiros
Técnicos, administrativo e
operacional
Dispêndios indiretos com
pessoal próprio
Demais serviços de terceiros/
Propaganda e Publicações
Utilidades e Serviços
Tributos e encargos parafiscais
Encargos Financeiros
Outros dispêndios correntes
Total de Dispêndios correntes

Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO
100,95
100,47

ORÇADO
230,8
86,0

REALIZADO
233,0
86,4

94,3

94,0

99,68

5,0

5,6

112,00

15,3

15,7

102,61

30,2

31,3

103,64

452,1
444,8

459,7
450,6

101,68
101,30

7,3

9,1

124,66

1.290,2

1.338,5

103,74

1.198,5

1.237,4

103,25

64,7

70,0

108,19

24,6

31,1

126,42

21,2

18,9

89,15

114,5

131,9

115,20

2,2

2,0

90,91

45,6
2.156,6

65,1
142,76
2.249,1
104,29
Quadro 18: Programação Orçamentária das Despesas

O Programa de Dispêndios Globais – PDG, inicialmente orçado em R$ 2.092 milhões e
posteriormente reformulado para R$ 2.157 milhões, conforme Decreto nº 7.605 de 10/11/2011,
mostra uma realização de 104% dos dispêndios correntes.
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2.D.II- Dispêndios de Capital;
Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO

DESPESA
Investimentos
no
ativo imobilizado

ORÇADO

REALIZADO

285,4

202,8

70,87

Dividendos
Participação
em
outras empresas

100,0

181,5

181,00

50,0

0,0

0,00

TOTAL

435,4

383,8

88,1
Quadro 19: Dispêndios de Capital

A Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011, aprovou os créditos constantes ao Programa de
Dispêndios Globais – PDG da CMB. Citada Lei autorizou que a CMB efetuasse inicialmente
investimentos contemplando o montante de R$ 360 milhões no Programa 758 – Produção de
moedas e documentos de segurança, porém porintermédio do Decreto Presidencial nº 7.605, de
10/11/2011 o mencionado montante foi reduzido para R$ 285 milhões, sendo destinados às ações
orçamentárias 3274 - Adequação e modernização do parque industrial (R$ 323 milhões que, no
final do exercício foi alterado para R$ 247,9 milhões) e 4105 – Manutenção e adequação da
infraestrutura operacional (R$ 37 milhões que, no final do exercício foi alterado para R$ 37,5
milhões).
O Programa de Modernização da CMB tem foco na atualização do parque industrial com
equipamentos de última geração e no desenvolvimento de processos capazes de criar produtos e
serviços inovadores, agregar valor aos existentes e aumentar a produtividade.
Novas tecnologias, compatíveis com as necessidades dos clientes, permitem gerar confiabilidade,
integridade e segurança aos produtos e serviços, o que deixa a CMB no mesmo nível de
atualização dos demais players no mercado internacional.
Em 2011, pelo critério de competência e ativação foram investidos R$ 202,8 milhões, cerca de
71,1% do orçamento do exercício. Deste total, R$ 173,2 milhões foram aplicados na aquisição de
novos equipamentos e R$ 29,6 milhões, na manutenção do parque industrial. Só nos últimos
quatro exercícios, o montante dos investimentos realizados alcança R$ 711,8 milhões.
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- Investimentos Realizados
(R$ Milhões)

Gráfico 1: Investimentos Realizados

2.D.III- Indicadores Institucionais;

Desempenho Econômico Financeiro

A diversificação do portfólio de produtos e serviços garante a sustentabilidade empresarial da
CMB. No período anterior a 2007, grande parte da receita bruta era oriunda da venda de cédulas
e moedas. As transformações ocorridas entre 2008 e 2011 na carteira de produtos e serviços
mitigaram essa dependência e refletem hoje um novo perfil dos negócios.
Pelo quarto ano consecutivo, os dados mostram relevantes resultados do ponto de vista
econômico e financeiro.
A CMB encerra o exercício de 2011 com lucro líquido de R$ 502,8 milhões, um crescimento de
cerca de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, e uma lucratividade de 19,1%.
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- Lucro Líquido 2006 – 2011
(R$ Milhões)

Gráfico 2: Lucro Líquido 2006 - 2011

A rentabilidade do patrimônio líquido médio atingiu 56,9%, um pouco menor que a obtida em
2010, posto que o patrimônio líquido cresceu 20,1%. Mesmo assim, permanece em um patamar
superior à taxa SELIC (média) de 11,6% no exercício.
- Rentabilidade do Patrimônio Líquido e da Taxa SELIC 2006 – 2011
(R$ Milhões)

Gráfico 3: Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Este resultado foi influenciado pelo expressivo crescimento das vendas brutas que atingiram o
montante de R$ 2.756,6 milhões, 23,4% maior que no ano anterior. O destaque foi o segmento
de serviços, cujo faturamento aumentou 29,5%, alcançando R$ 1.797,2 milhões em 2011,
respondendo por 65,2% das vendas brutas (62,1% no exercício anterior).
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O Custo dos Produtos e Serviços Vendidos - CPSV montou R$ 1.805,2 milhões, 27,3% maior
que igual período do ano anterior, passando a representar 68,4% da receita líquida, contra 67,6%
no exercício anterior. A elevação do custo versus receita líquida foi influenciada pela mudança
do mix de vendas, onde as receitas com serviços, as quais detêm menor margem bruta,
respondem preponderantemente pelas vendas.
As despesas operacionais totalizaram R$ 276,7 milhões, reduzindo em 0,3% a sua relação com a
receita líquida.

- Demonstração do Resultado 2010– 2011
(R$ Milhões)

Gráfico 4: Demonstração do Resultado 2010 – 2011

No exercício de 2011, 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 cresceu 24% em relação ao já elevado valor
apurado no exercício anterior. As taxas crescentes evidenciam maior eficiência na condução dos
negócios.
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- EBITDA E MARGEM EBITDA 2006 – 2011
(R$ Milhões)

Gráfico 5: EBIDA E MARGEM EBIDA 2006 - 2011

Mesmo com pressão sobre o caixa da companhia, resultante dos desembolsos de R$ 256,6
milhões com investimentos e do pagamento de dividendos ao Tesouro Nacional, que, corrigidos
pela Taxa SELIC, somaram R$ 278,3 milhões, a CMB foi capaz de manter um endividamento
oneroso de apenas 10,2% do patrimônio líquido ao final do exercício, contra 18,2% apurado no
exercício anterior.
- Dividendos
No balanço do exercício de 2011, a Administração da Companhia, à vista do Orçamento de
Capital aprovado para 2012, propõe recolher ao Tesouro Nacional o dividendo de R$ 181,5
milhões (38% do Lucro Líquido do exercício, após dedução da reserva legal de 5%), destinando
o montante de R$ 296,1 milhões à Constituição de Reserva para Investimentos.
Nos dois últimos exercícios, comprometidos com as boas práticas de governança corporativa e
com o bom tratamento ao Acionista, a Política de Distribuição de Dividendos da CMB, sem
prejuízo à condução dos seus negócios estratégicos, pode recolher à União o equivalente a mais
de 62% do lucro base para distribuição de dividendos.
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Dividendos Distribuídos e Margem de Distribuição
(R$ Milhões)

Gráfico 6: Dividendos Distribuídos e Margem de Distribuição

5- Informações sobre recursos humanos da unidade, comtemplando as seguintes perspectivas:
5.A- Composição do Quadro de Servidores Ativos;
QUADRO A.5.1 – Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12
Lotação
Tipologias dos Cargos

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)

Ingressos no
exercício

Egressos no
exercício

Autorizada

Efetiva

3000

2754

407

79

3000

2754

407

79

2983

2737

405

79

17

17

2

0

3000

2754

407

79

1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Total de Servidores (1+2)
Fonte: DEGEP
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QUADRO A.5.2 – Situações que reduzem a Força de Trabalho da UJ – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)

Quantidade de
pessoas na situação
em 31 de dezembro
54

1.1. Exercício de Cargo em Comissão
1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)

54 (LEI 8878/94)

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De oficio, no interesse da Administração
3.2. A pedido, a critério da Administração
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de
saúde
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo
seletivo
4. Licença remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em pessoa da família
4.2. Capacitação
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro
5.2. Serviçomilitar
5.3. Atividadepolítica
5.4. Interessesparticulares
5.5. Mandatoclassista
6. Outras situações (Especificar o ato normativo)
7.Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)

54

Fonte: DEGEP
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QUADRO A.5.3 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ
(Situação apurada em 31/12
Lotação
Tipologias dos cargos em comissão e das funções
gratificadas
Autorizada
1.
Cargosemcomissão
1.1.
Cargos Natureza Especial
1.2.
Grupo Direção e Assessoramento superior
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas
1.2.4. Semvínculo
1.2.5. Aposentados
2.
Funçõesgratificadas
2.1.
Servidores de carreira vinculada ao órgão
245
2.2.
Servidores de carreira em exercício
descentralizado
2.3.
Servidores de outros órgãos e esferas
17
3.
Total de servidores em cargo e em função
262
(1+2)
Fonte: DEGEP

Efetiva

Ingressos no
exercício

Egressos no
exercício

245

19

0

17

2

0

262

21

0

QUADRO A.5.4 – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação apurada em 31/12
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo

1.

Até 30
anos

De 31 a
40 anos

De 41 a
50 anos

De 51 a
60 anos

Acima de 60
anos

441

588

607

699

157

1.2. Servidores de Carreira

441

588

607

699

157

1.3. Servidores com Contratos Temporários
Provimento de cargo em comissão

11

45

71

117

18

11

45

71

117

18

452

633

678

816

175

Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos

2.

2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior
2.3. Funções gratificadas
3.
Totais (1+2)
Fonte: DEGEP
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QUADRO A.5.5 – Quantidade de Servidores da UJ por nível de Escolaridade - Situação apurada em 31/12
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
Tipologias do Cargo
2

3

4

5

6

1. Provimento de cargo efetivo
1.1.Membros de poder e agentes
políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos
Temporários
2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e
AssessoramentoSuperior

72

31

225

1618

72

31

225

1

2.3. Funções gratificadas

1

1

73

3. Totais (1+2)
LEGENDA

31

7

8

9

534

6

6

1618

534

6

6

1

48

209

2

1

1

48

209

2

1

226

1666

743

8

7

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/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: DEGEP

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 2011.

5.C- Composição do Quadro de Estagiários
Nível de
escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Custo do exercício
(Valores em R$ 1,00)

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Nível superior

209

234

224

237

R$ 670.768,00

Área Fim

25

24

23

30

R$ 75.684,00

Área Meio

184

210

201

207

R$ 595.084,00

NívelMédio

108

111

117

127

R$ 235.204,00

Área Fim

46

48

51

54

R$ 101.092,00

Área Meio

62

63

66

73

R$ 134.112,00

Fonte: DEGEP
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5.D- Custos Associados à Manutenção de Recursos Humanos
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
vantagens fixas

Retribuições

Gratific
ações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
previdenciários

Demais
despesasv
ariáveis

Total

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
2011

45.957

22.123.215

695.925

21.811.802

115.948.657

160.625.556
444.771

2010

17.681.867

674.309

19.309.736
136.897.120

98.786.435
783.707

2009

11.194.374

6.901.793

17.602.959

61.521.550

98.004.385
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
9.239.849

2011

1.141.435

409.963

3.193.930

34.565.310

48.550.487
6.617.423

2010

1.516.629

396.815

2.763.763

31.501.588

42.796.221
4.427.979

2009

1.216.128

3.559.969

2.684.141

20.497.046

32.385.265

Fonte: DEGEP

5.E- Locação de Mão de Obra Mediante Contratos de Prestação de Serviços
5.E.I- Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
Unidade Contratante
Nome: Casa da Moeda do Brasil
UG/Gestão: Casa da Moeda do Brasil

CNPJ: 34.164.319/0005-06
Informações sobre os contratos
Empresa
Contratada

Ano do
contrato

Área

Natureza

Identificação
do Contrato

(CNPJ)

2009

13

O

4084/2009

43.126.366/
0001-14

1991

13

O

0662/1991

03.848.688/
0010-43

Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas

Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados

Início

Fim

P

2009

2011

1991

2011

Sit.
F

82

M
C

S

P

C

100

100

P C

40

Observações:
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LEGENDA

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Área:

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental;
(M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

1. Conservação e Limpeza;
2. Segurança;
3. Vigilância;
4. Transportes;
5. Informática;
6. Copeiragem;
7. Recepção;
8. Reprografia;
9. Telecomunicações;
10. Manutenção de bens móvies
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
14. Outras
Fonte: DECOR

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no
contrato; (C) Efetivamente contratada.

5.E.II- Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva

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

CNPJ: 34.164.319/0005-06
Informações sobre os contratos
Empresa
Contratada

Ano do
contrato

2010

Área

Nat.

L

O

Identificação do
Contrato

1184/2010

(CNPJ)

Período contratual
de execução das
atividades
contratadas

424074450001-30

Nível de Escolaridade exigido
dos trabalhadores
contratados
Sit.
F

M

Início

Fim

P

C

22/8/10

22/8/12

89

89

P

S
C

P

C
A

Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
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.

Fonte:DECOR
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5.E.III - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
Unidade Contratante
Nome: Casa da Moeda do Brasil
UG/Gestão: Casa da Moeda do Brasil

CNPJ: 34.164.319/0005-06
Informações sobre os contratos
Empresa Contratada

Ano do
Área
contrato

Nat.

Identificação
do Contrato

(CNPJ)

Período contratual de
execução das atividades
contratadas

Início

F
P

M
C

01/02/10 02/02/13

P

Sit.

S
C

P

C

2009

13

O

4084/2009

1991

13

O

0662/1991 03848.688/0010-43

08/02/91

31/12/13

2008

7

O

3033/2006

05576482/0001-46

10/01/09

13/01/12

05

E

2008

3

O

953/2007

04678475/0001-92

13/12/11

13/12/12

04

P

2009

04

O

1720/2009

032220250001-28

10/07/09

28/02/11

2010

4

O

0848/2010 0302083900301-80

13/08/10

13/08/12

06

A

2010

4

O

0669/2010-A

032220250001-28

17/09/10

17/09/12

12

A

2010

4

O

3748/2009

032220250001-28

18/12/09

18/12/13

20

P

2008

4

O

4202/2008-A

193501800001-60

10/08/09

10/02/14

02

24

P

2008

4

O

4202/2008

286709580001-09

10/08/09

10/02/14

02

25

P

2010

4

O

0669/2010

286709580001-09

01/10/10

01/10/12

03

A

2010

4

O

3923/2010

026478410001-10

01/03/11

01/03/13

06

A

2010

4

O

4239/2010

723160940001-13

16/06/11

16/06/12

02

A

2011

14

O

3515/2010

084910240001-00

21/09/11

21/08/12

04

A

2011

8

O

3605/2010

023139590001-02

18/04/11

18/04/12

01

A

2010

14

O

3850/2010

029864520001-10

23/05/11

23/10/11

04

01

01

E

2010

14

O

2699/2010

01815999001-90

26/05/11

26/08/12

05

02

01

A

2010

14

O

1229/2010

01891745001-50

10/06/11

10/03/12

04

01

01

A

2009

14

O

3182/2009

041897270001-10

14/07/11

14/03/12

05

01

01

A

2011

14

O

0405/2011

033078340001-32

15/07/11

15/03/12

03

01

02

A

2010

14

O

3849/2010

029864520001-10

05/07/11

05/07/12

06

01

01

A

2009

14

O

4727/2009

033078340001-32

08/02/11

08/11/11

10

02

04

E
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Fim

Nível de Escolaridade exigido dos
trabalhadores contratados

100 100

82

P

40

P

06

E
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2010

14

O

3561/2010

038541050001-04

06/05/11

18/11/11

03

01

2011

14

O

0464/2011

018159990001-90

03/08/11

03/04/12

07

01

01

A

2010

14

O

1351/2010

018917450001-50

15/12/10

10/02/12

04

01

01

A

2010

14

O

2694/2010

018917450001-50

24/01/11

24/01/12

10

02

02

E

2010

14

O

1575/2010

033078340001-32

05/01/11

05/01/12

06

01

01

E

2010

14

O

2421/2010

280693000001-46

12/01/11

12/11/11

06

01

01

E

2011

1

O

4200/2011

091962760001-61

04/03/11

04/03/12

2011

1

O

4384/2011

725488520001-29

25/01/11

2009

1

O

0450/2009

039753740001-10

2010

1

O

4425/2009

591059990001-86

04

04

E

01

01

A

25/01/12

01

01

A

21/09/09

21/09/12

01

01

A

15/09/10

12/09/12

01

01

A

Observações:
LEGENDA

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Área:

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino
Médio; (S) Ensino Superior.

1.

Conservação e Limpeza;

2.

Segurança;

3.

Vigilância;

4.

Transportes;

5.

Informática;

6.

Copeiragem;

7.

Recepção;

8.

Reprografia;

9.

Telecomunicações;

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C)
Efetivamente contratada.

10. Manutenção de bens móvies
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
14. Outras
Fonte: DEGEP/DECOR/DESEC
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5.F- Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos.
5.F.I- Treinamento

Treinamento
4,00%

2,50%

2,93%

3,00%

3,76%
2,96%
2,39%

2,14%

2,66%

3,50%

2,40% 2,73%

Meta: 2,50%
2,47%

2,00%

2,11%

2,43%

2,15%

2,37%
1,68%

1,50%
1,00%

0,79%

0,50%
0,00%
DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

MAR

FEV

JAN

AC2011

AC2010

AC2009

Gráfico 7: Treinamento

Através do seu programa de capacitação e desenvolvimento, a CMB em 2011 deu continuidade
ao crescimento profissional de seus empregados. Destacamos no quadro abaixo alguns resultados
relacionados aos treinamentos desenvolvidos no exercício:

Ações

Quantidade

Participações

Horas Aula

Investimento

Seminário

568

7.720

12.676

R$ 2.607

Pós Graduação

10

16

4.132

R$ 295.219

Idiomas

4

4

964

R$ 25.122
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5.F.II- Acidente de Trabalho

Acidentes de Trabalho
17

20,00

20

22

25,00

Meta: 15,00

15,00
10,00

6
3

5,00

1

1

2
0

2

1
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2

1

0

0,00
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Gráfico 8: 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.
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.
- Gestão Estratégica de Pessoas
Para a Casa da Moeda do Brasil, a valorização dos empregados, o desenvolvimento das pessoas e
a melhoria do clima organizacional são os direcionadores da política de gestão estratégica de
pessoas, entendida como um dos pilares para a sustentabilidade empresarial. Neste contexto, a
força de trabalho é entendida como o mais importante diferencial competitivo da CMB, e a
capacitação profissional, por meio de treinamento, tem influência direta na qualidade de seus
produtos e serviços. Ainda neste aspecto, foi continuada a prática de remuneração variável por
meio da política de participação nos lucro se resultados da Empresa. Ao final do exercício de
2011 a Empresa reservou R$ 45,2 milhões para serem pagos aos trabalhadores em 2012 (R$ 24,7
milhões em 2011).
O ano de 2011 teve especial importância devido à implantação de projetos essenciais para
fundamentar melhor o processo de gestão de pessoas no âmbito da CMB, destacando-se:
a) Programa de Formação de Líderes de Alto Desempenho da Casa da Moeda do Brasil;
b) Programa de Sensibilização para Prevenção de Acidentes;
c) Programa de Inclusão Digital;
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d) Programa de Atendimento a Clientes e Autoridades; e
e) Programa Formando.
Também em 2011 foi desenvolvido o Sistema de Gestão de Desempenho e Competências –
SGDC, a ser implantado em 2012, proporcionando ferramentas objetivas para consecução das
avaliações, com base em critérios e metas definidas de acordo com o cargo/função e carreira à
qual pertença o empregado, estimulando o crescimento profissional e permitindo que sejam
detectadas as necessidades de desenvolvimento de cada funcionário.
Condecorando o sucesso da Política de Gestão de Pessoas, destaca-se o recebimento do 22º
Prêmio GRUPISA BeverlyZimpeck - Empresa do Ano em Remuneração, e a participação como
uma das 3 (três) finalistas do Prêmio “Ser Humano”, promovido pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos do Rio de Janeiro - ABRH-RJ, na categoria empresa pública.
O resultado da eficácia na Gestão de Pessoas traduz-se nos indicadores da evolução da
produtividade por trabalhador, medida tanto em relação ao faturamento quanto ao lucro.
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
Valores Pactuados
Modali
dade

3

Nº
do
Beneficiário
instrumento

Processo
2469/08
Cód. ERP
013273

06.288.069/0001-49

Contrapartida

Global

386.000,00

Valores Repassados
No exercício

0,00

200.000,00

Acumulado
até exercício

200.000,00

Vigência
Sit.
Início

29/06/10

Fim

29/06/11

1

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

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

Quadro 20: 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.
As Diretorias da CMB e Fundação, bem como os Membros do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal, titulares de funções comissionadas ou que exercem função de confiança
cumpriram a exigência de entrega das declarações de bens e rendas referentes ao exercício de
2011, ano base 2010, a esta Seção, com exceção dos Senhores: José Mauro Gomes e Altamir
Lopes, Membros do Conselho de Administração da CMB.
Quadro A.8.1 - Demonstrativo do cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da
obrigação de entregar a DBR
Momento da Ocorrência de
entregar a DBR
Detentores de Cargos e Funções
obrigados a entregar a DBR

Situação em relação às
exigências da LEI nº8.730/93

Posse ou
Início do
exercício
de Função
ou Cargo

Autoridades

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

(Incisos I a VI

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

da Lei nº 8730/93)

Cargos Eletivos

Funções Comissionadas

Final do
exercício Final do
da
exercício
Função financeiro
ou Cargo

Obrigados a entregar a DBR

380

446

(Cargo, Emprego, Função de

Entregaram a DBR

380

446

Confiança ou em Comissão)

Não cumpriram a obrigação

Assessor de Diretoria Executiva

Chefe da Auditoria

Superintendente

Casa da Moeda do Brasil

-

-

Obrigados a entregar a DBR

4

4

Entregaram a DBR

4

4

Obrigados a entregar a DBR

1

1

Entregaram a DBR

1

1

20

20

Obrigados a entregar a DBR
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Entregaram a DBR

Gerente de Projetos Especiais

Assistente Técnico de Diretoria
Executiva

Assist. Téc. de Diretoria
Executiva/Auditoria

Gerente de Projetos

Gerente Executivo

Presidente da Compel

Superintendente Adjunto

Assistente Técnico

Coordenador de Projetos

Gerente

Secretária de Diret.Executiva

ASSESSOR DE DIRETORIA

ASSESSOR ESPECIAL DA PRESI

Casa da Moeda do Brasil

20

20

Obrigados a entregar a DBR

1

4

Entregaram a DBR

1

4

Obrigados a entregar a DBR

8

11

Entregaram a DBR

8

11

Obrigados a entregar a DBR

1

1

Entregaram a DBR

1

1

Obrigados a entregar a DBR

2

5

Entregaram a DBR

2

5

Obrigados a entregar a DBR

55

57

Entregaram a DBR

55

57

Obrigados a entregar a DBR

1

1

Entregaram a DBR

1

1

Obrigados a entregar a DBR

2

5

Entregaram a DBR

2

5

Obrigados a entregar a DBR

1

1

Entregaram a DBR

1

1

Obrigados a entregar a DBR

-

1

Entregaram a DBR

-

1

Obrigados a entregar a DBR

117

122

Entregaram a DBR

117

122

Obrigados a entregar a DBR

7

7

Entregaram a DBR

7

7

Obrigados a entregar a DBR

10

9

Entregaram a DBR

10

9

1

1

Obrigados a entregar a DBR
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CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENC

PRESIDENTE

DIRETOR VICE-PRESIDENTE

DIRETOR DA CIFRÃO

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Coordenador

Coordenador de Escala

Membro da Compel

Perito

Secretária

Supervisor

Inspetor

Casa da Moeda do Brasil

Entregaram a DBR

1

1

Obrigados a entregar a DBR

1

1

Entregaram a DBR

1

1

Obrigados a entregar a DBR

1

1

Entregaram a DBR

1

1

Obrigados a entregar a DBR

4

4

Entregaram a DBR

4

4

Obrigados a entregar a DBR

1

1

Entregaram a DBR

1

1

Obrigados a entregar a DBR

4

4

Entregaram a DBR

4

4

Obrigados a entregar a DBR

3

3

Entregaram a DBR

3

3

Obrigados a entregar a DBR

3

6

Entregaram a DBR

3

6

Obrigados a entregar a DBR

26

20

Entregaram a DBR

26

20

Obrigados a entregar a DBR

5

4

Entregaram a DBR

5

4

Obrigados a entregar a DBR

3

3

Entregaram a DBR

3

3

Obrigados a entregar a DBR

22

25

Entregaram a DBR

22

25

Obrigados a entregar a DBR

58

60

Entregaram a DBR

58

60

Obrigados a entregar a DBR

18

20

Entregaram a DBR

18

20
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Consultor - PEC

Coordenador de Turno

Obrigados a entregar a DBR

-

3

Entregaram a DBR

-

3

Obrigados a entregar a DBR

-

41

Entregaram a DBR

-

41

TOTAL
Detentores de Cargos e Funções
obrigados a entregar a DBR

380
Situação em relação às
exigências da LEI nº8.730/93

446

Momento da Ocorrência de
entregar a DBR
Posse ou Final do
Início do exercício Final do
exercício
da
exercício
de Função Função financeiro
ou Cargo ou Cargo

Autoridades

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

(Incisos I a VI

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

da Lei nº 8730/93)

Cargos Eletivos

Funções Comissionadas

Obrigados a entregar a DBR

(Cargo, Emprego, Função de

Entregaram a DBR

Confiança ou em Comissão)

Não cumpriram a obrigação

Assessor de Diretoria Executiva

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Chefe da Auditoria

1

4

8

11

1

1

2

5

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Casa da Moeda do Brasil

20

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Gerente de Projetos

20

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Assist. Téc. de Diretoria
Executiva/Auditoria

1

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Assistente Técnico de Diretoria Executiva

1

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Gerente de Projetos Especiais

4

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Superintendente

4
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Gerente Executivo

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Presidente da Compel

Gerente

Obrigados a entregar a DBR

-

Entregaram a DBR

-

1

1

1

117

122

7

7

10

9

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

4

4

3

3

3

6

26

20

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

ASSESSOR ESPECIAL DA PRESI

5

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

ASSESSOR DE DIRETORIA

2

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Secretária de Diret.Executiva

1

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Coordenador de Projetos

1

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Assistente Técnico

57

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Superintendente Adjunto

55

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENC Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
PRESIDENTE

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

DIRETOR VICE-PRESIDENTE

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

DIRETOR DA CIFRÃO

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Coordenador

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Coordenador de Escala

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
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Membro da Compel

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Perito

5

4

3

3

22

25

58

60

18

20

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Secretária

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Supervisor

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Inspetor

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Consultor - PEC

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

Coordenador de Turno

3

-

41

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

TOTAL

-

380

446

As Diretorias da CMB e Fundação, bem como os Membros do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal, titulares de funções comissionadas ou que exercem função de confiança
cumpriram a exigência de entrega das declarações de bens e rendas referentes ao exerço de 2011,
ano base 2010, a esta Seção, com exceção dos Senhores: José Mauro Gomes e Altamir Lopes,
Membros do Conselho de Administração da CMB.
8.I - ANÁLISE CRÍTICA.
A Unidade Jurisdicionada deve complementar as informações do Quadro A.8.1 com a descrição,
de forma sintética, de como se desenvolve a atividade de acompanhamento da entrega das DBR
pelas pessoas obrigadas pela Lei nº 8.730/93. A título de exemplo, entre outros, podem ser
tratados os seguintes conteúdos:
 Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de
entregar a DBR;
- Notificam-se os retardatários, e se não atendida a notificação no 0 prazo de 5 (cinco) dias
comunica-se o fato ao Presidente da CMB, sujeitando o retardatário à aplicação do disposto
na Legislação.
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 Identificação da Unidade Interna (Departamento, Gerência, etc.) incumbida de gerenciar a
recepção das DRB;
- Seção de Remuneração, da Divisão de gestão de Pessoas, do Departamento de Gestão de
Pessoas.
 Existência ou não de sistema de informatizado para esse gerenciamento;
- Existe um sistema informatizado, acessível apenas com uso de senha individual, para
registro de entrega das DRB, que serve de fonte de consulta para a Presidência da CMB,
Auditoria da CMB e para órgãos de controle.
 Forma de recepção das DRB: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da
autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita
Federal do Brasil e como esse acesso se dá;
- As cópias da Declaração do Resumo mencionado no anexo II são entregues até o dia
15/05, diretamente na Seção de remuneração – SERM, da seguinte forma: um envelope
tamanho ofício, fechado, contendo cópia da declaração e do respectivo Recibo de entrega;
outro envelope tamanho ofício, fechado, contendo o Resumo do Anexo II Os envelopes
deverão conter nas partes externa os seguintes dados:
 Nome completo;
 Matricula na CMB;
 Ano Calendário;
 Exercício;
 Conteúdo de cada envelope.
 Realização ou não de algum tipo de análise, pela UJ, das DRB com intuito de identificar
eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida.
- A Auditoria da CMB realiza os testes de compatibilidade para determinação da variação
patrimonial, utilizando o anexo II
 Forma de Guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das
informações.
- O Presidente da CMB designa, através de Portaria, ouvido o chefe do DEGEP, um
empregado do Departamento como responsável para receber e manter sob sua
responsabilidade as DRB, e atualizar o “índice informatizado”, acessível apenas com uso de
senha individual, o registro de entrega das DRB, que servirá de fonte de consulta para a
Presidência e para os órgãos de controle.
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9 – Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando
os seguintes aspectos:
Quadro A.9.I- Estrutura de Controles Internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno
A. Ambiente de Controle

Avaliação
1

2

3

4

5

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais
à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.

x

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da
unidade.

x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

x

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão
postos em documentos formais.

x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na
elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de
ética ou conduta.

x

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de
definições claras das responsabilidades.

x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da
UJ.

x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos
resultados planejados pela UJ.
B. Avaliação de Risco

x
1

2

3

4

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

x

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos
objetivos e metas da unidade.

x

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou
externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a
identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente
adoção de medidas para mitigá-los.

x
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13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos
níveis da gestão.

x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar
mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos
ambientes interno e externo.

x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à
tomada de decisão.

x

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.

x

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais
ressarcimentos.

x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e
inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.
C. Procedimentos de Controle

x
1

2

3

4

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

x

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

x

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao
nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

x

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e
estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.

x

D. Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada,
documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas
adequadas.

1

2

3

5

4

5

x

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

x

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e
acessível.

x

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos
grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das
responsabilidades de forma eficaz.
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27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da
UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua
estrutura.
E. Monitoramento

x

1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

x

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e
efetivo pelas avaliações sofridas.

x

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de
seu desempenho.

5

x

Considerações gerais:
A metodologia utilizada para análise dos quesitos supracitados foi a classificação do desempenho do
Controle Interno da CMB, com base no levantamento de documentos, dados, informações, sistemas,
ações e procedimentos adotados pela empresa no ambiente de Controle e Avaliação de Riscos.

LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente
não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente
aplicado no contexto da UJ.
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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.
A partir do ano de 2011, a Casa da Moeda do Brasil passou a adotar critérios específicos nos
Projetos e Contratos de Edificações, garantindo que as futuras obras venham ser realizadas sob o
conceito de sustentabilidade, sempre se preocupando em gerar o menor impacto ambiental
possível. Isso possibilitará a busca de Certificações de Construções Verdes (Green Building),
junto aos órgãos de competência. Em paralelo, há o desenvolvimento de um novo sistema de
tratamento de efluentes sanitários, com o ganho ambiental de reuso da água tratada, além do uso
de tecnologias para redução do custo operacional, de preservação dos recursos naturais.
No decorrer do ano que passou, foi elaborada e implantada uma proposta de reformulação
completa para todo o Planejamento Ambiental Corporativo, que visou o aprimoramento do
processo de acompanhamento do desempenho da Gestão Ambiental da CMB, através de Metas,
Planos de Ação e Indicadores de Acompanhamento referentes às atividades industriais da
empresa, com o objetivo de aumentar a eficiência produtiva e, consequentemente, minimizar os
impactos ambientais advindos dos processos de produção. Do mesmo modo, foi implantado o
Programa de Produção Mais Limpa na CMB, por meio de contrato com a FIRJAN. Este
Programa consiste na aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada a
processo, produtos e serviços, para aumentar a eco-eficência e reduzir os riscos ao ser humano e
ao ambiente. Os trabalhos foram realizados a partir do desenvolvimento de um diagnóstico e da
identificação de oportunidades de melhoria no emprego de recursos, tais como água, energia e
matérias-primas, além do desenvolvimento de projetos por uma equipe integrada pelos
funcionários da organização, e a assessoria de consultores externos.

Atualmente, visando o atendimento às normativas de Gerenciamento Total de Resíduos,
encontra-se em vigor um contrato entre a CMB e a empresa Haztec, onde esta fica responsável
por gerir, operacionalmente, todas as etapas constantes do Programa Corporativo de
Gerenciamento de Resíduos - PGR, desde a sua coleta até a sua destinação final. Vale ressaltar
que, dentro desta parceria, estamos adotando as ações necessárias para a efetiva implementação
do Programa de Coleta Seletiva Solidária na CMB, que enviará os resíduos de papel dos
escritórios para a Associação de Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho
(ACAMJG). Trata-se de uma obrigação estabelecida pelo Decreto n° 5.940, 25/10/2006, que
institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.
Além disso, a Casa da Moeda tem uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, através das
ações propostas dentro da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), que consiste num
programa coordenado pelo próprio MMA, que tem como princípios a inserção dos critérios
ambientais nas atividades da empresa.
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Quadro A.10.1- Aspectos sobre a Gestão Ambiental
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que
levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte
dos produtos e matérias primas.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
Utilização de produtos que gerem menor impacto ambiental, busca de novas
tecnologias que tornem possível a reutilização/ reciclagem dos resíduos, adoção de
práticas que contribuam com a preservação do meio ambiente, utilização de
equipamentos menos poluentes, etc.
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e
maior quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles
fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a
natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e
produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de
produtos e serviços.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem
sido considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o
menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas
econômicas).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição
desses produtos sobre o consumo de água e energia?

1

2

Avaliação
3
4

5
X

X

X

X

X

Foi criada uma Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE), que tem como
missão a elaboração e a implantação de um programa corporativo de redução de
consumo de energia. Dentre as ações desta Comissão, destacam-se: compra de
lâmpadas LED e lâmpadas fluorescentes compactas, substituição de motores antigos
por outros mais econômicos, além de estudos luminotécnicos, visando reduzir os
custos operacionais e o impacto ao meio ambiente.
Já em relação à diminuição do consumo de água, encontra-se em andamento a
implantação do Projeto de reuso de água tratada dos Efluentes Sanitários, em regas
de jardim, descarga sanitária e na Torre de Resfriamento do Sistema de Ar
Condicionado Central, a fim de reutilizar 60% da água existente no efluente gerado.
Sob esse mesmo conceito, foram adquiridos o Sistema de Troca Iônica, destinado ao
reuso de águas de lavagem posteriores à eletrodeposição; oSistema de Destilação à
Vácuo de efluente das máquinas de polimento (VACUDEST), com
reaproveitamento da água utilizada no processo; e o Sistema de Tratamento da
Sangria por Eletrólise, adquirido com o objetivo de reduzir a concentração de metais
no efluente gerado, minimizando o impacto ambiental causado no tratamento. Tais
sistemas foram obtidos para o Depto. de Moedas e Medalhas (DEMOM) e
contabilizam uma redução de mais de 88% no consumo de água daquele
departamento.
Do mesmo modo, foi adquirido um Sistema de Reuso de Solução de Limpeza dos
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processos calcográficos do Depto. de Cédulas (DECED) e Depto. de Gráfica Geral
(DEGER), o chamado AquaSave. Com este, a CMB tem alcançado uma redução no
consumo de água de aproximadamente 87%.
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel
reciclado).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos
adquiridos?

X

Aquisição de canetas de eventos comemorativos confeccionadas com material
reciclado; e compra de coletores reciclados, além da compra de papel reciclado para
utilização na elaboração de documentos diversos.
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e
menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado
foi incluído no procedimento licitatório?

X

Encontra-se em processo licitatório a aquisição de novos carros com a tecnologia
flex, para atendimento ao DESEC.
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

Os contratos, em sua maioria, têm dado preferência à aquisição de materiais
passíveis de reutilização (ex.: toalhas e panos utilizados no processo industrial),
produtos recicláveis (ex.: contentores de Polipropileno), e materiais reciclados (ex.:
coletores de lixo, que encontram-se em processo licitatório).
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade
e qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de
engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de água e energia elétrica.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X
X

X
X

Através da realização de Seminário de Eficiência Energética, e da Campanha de
Conscientização sobre o uso racional da água, com distribuição de material
informativo (folders, cartazes e banners)
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais
voltadas para os seus servidores.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

No biênio 2010/2011, foi realizado o Programa de Conscientização Ambiental, com
a realização de Seminários (Sistema de Gestão Ambiental, Aplicação dos 3Rs,
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Eficiência Energética); Cursos (Capacitação para Agentes Multiplicadores em
Conscientização Socioambiental, Controle Ambiental com ênfase na DZ-056-INEA,
Gerenciamento de Projetos Ambientais, Formação de Agentes Ambientais);
Campanhas de Conscientização Ambiental (Plantio de Mudas, Plano Pegada de
Carbono, Coleta Seletiva, Uso Racional da Água). A divulgação de todo o Programa
foi através de folders e cartazes, além da distribuição de Cadernos da
Sustentabilidade.
Considerações Gerais:
Questionário respondido pela equipe do DEPGA.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não
aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado
no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.

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.
O Departamento de Inovação Tecnológica – DEINT é um órgão de 1º nível de gestão, diretamente
subordinado à Diretoria de Tecnologia - DITEC e responsável pelas atividades referentes a estudo,
concepção, desenvolvimento e inovação, com ênfase nas áreas de produtos e serviços, sejam
fundos de segurança gráfica, soluções de rastreamento e rastreabilidade, ligas metálicas,
criptografia, tecnologia de certificado digital, dispositivos eletrônicos, como cartões, etiquetas
inteligentes, documentos de identificação e novos materiais.
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Quadros A.12.1- Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada.
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - DEINT
Avaliação
Quesitos a serem avaliados
1

2

3

4

5

Planejamento da área
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ
como um todo.

x

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.

x

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.

x

Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.

Informar quantitativos
35 empregados e 2
terceirizados

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.

x

Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar
estrategicamente com segurança da informação.

x

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico.

x

Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ.

x

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.

x

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do
Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.

x

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.

x

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ.

Informar o percentual de
participação
66%

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os
benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de
TI.
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14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica
de gestão de contratos de bens e serviços de TI.

x

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a
produtos e serviços de TI terceirizados?

x

Considerações Gerais:
Respondido por Antônio Ferreira da Silva Filho – Superintendente DEINT.

LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO
aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada
ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao
contexto da UJ.

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES CORPORATIVAS - DETIC
O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC é um órgão de 1º nível
de gestão, com subordinação à Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD e responsável
pelas atividades referentes ao desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação,
identificação de serviços e aplicações de informática para atendimento das diretrizes estratégicas
da Empresa e orientações operacionais formalizadas pelos usuários do sistema e operação e
suporte técnico dos recursos de informática instalados.

Avaliação
Quesitos a serem avaliados
1

2

3

4

5

Planejamento da área
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ
como um todo.
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a
UJ.
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Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.

Informar quantitativos
74 empregados

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.

x

Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar
estrategicamente com segurança da informação.
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico.

x

x

Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ.

x

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.

x

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do
Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.

x
x

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ.

Informar o percentual de
participação
20%

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os
benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de
TI.
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área
específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a
produtos e serviços de TI terceirizados?

x

x

x

Considerações Gerais:
Respondido por Yapery José Albernaz Sobral – Gerente Executivo DETIC.

LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO
aplicada ao contexto da UJ.
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(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada
ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao
contexto da UJ.

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.
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem
1ª
Câmara

Processo

Acórdão

Itens

TC-028.735/2010-2

nº 52/2011

1.6.1 e 1.6.2

Tipo

Comunicação Expedida

Representação Ofício nº16/2011-TCU/SECEX-9

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil
92
Descrição da Deliberação:
1.6.1. Indeferir a medida cautelar pleiteada pelas representantes, por não estarem presentes os pressupostos
insculpidos no art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU; e
1.6.2. Alertar a Casa da Moeda do Brasil que, em futuras licitações para manutenção da sala-cofre, abstenha-se de
restringir a aceitabilidade de propostas a empresas que detenham certificação específica para a produção do
produto objeto da manutenção, em prejuízo à ampla concorrência e em afronta ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I,
da Lei 8.666/93.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Síntese da providência adotada:
O DEJUR alertou às áreas DEGCS / COMPEL que observem o fiel cumprimento dos itens 1.6.1 e 1.6.2. do
Acórdão supracitado.
Síntese dos resultados obtidos
As áreas envolvidas estão atentando para as fragilidades encontradas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Como fator positivo, houve a contribuição do Departamento Jurídico no esclarecimento da referida deliberação
aos gestores.
Casa da Moeda do Brasil
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem

Processo
TC1ª
003.012/2010-7
Câmara

Acórdão

Itens

Tipo

1780/2011

9.1. e9.2

Representação

Comunicação Expedida
Ofício nº110/2011/TCU/SECEX-9

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92

Descrição da Deliberação:
Representação acerca de possíveis irregularidades – Tomada de Preço nº 22/2009.
9.1. Conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei nº
8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e
9.2. Dar ciência à embargante do inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92

Síntese da providência adotada:
Recomendações atendidas.
Síntese dos resultados obtidos
A área gestora tomou conhecimento acerca das possíveis irregularidades.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Esta deliberação refere-se positivamente à decisão do Tribunal em rejeitar o embargo de declaração.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem

Processo

Acórdão

1ª
Câmara

TC014.392/2005-1

9836/2011

Itens

Tipo
Prestação
1.1.1, 1.1,
Contas
1.2, 1.3, 1.4 e
Exercício
2004
1.6

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Casa da Moeda do Brasil

Comunicação Expedida
Ofício nº 866/2011/TCU/SECEX2
Código SIORG
92

Descrição da Deliberação:
1.1.1 Dando-se ciência desta decisão à Casa da Moeda Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

Casa da Moeda do Brasil

Página 71

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Processo TTC-014.392/2005-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004)
1.1. Responsáveis: Álvaro Gonçalves Figueiredo Filho (311.419.437-00) e Álvaro de Oliveira Soares
(298.606.877-49);
1.1.1. Demais responsáveis: Carlos Roberto de Oliveira (385.034.257-34); Eduardo CarnosScaletsky
(363.819.187-72); Gildenora Batista Dantas Milhomem (368.724.071-15); Ilma Ferreira Lima (150.835.351-49);
Joaquim Batista de Araujo (181.557.406-25); Jose Mauro Gomes (359.663.869-00); João Antônio Fleury Teixeira
(158.470.046-72); Kátia Aparecida Zanetti de Lima (497.311.656-49); Luciana Cortez Roriz Pontes (012.188.20713); Manoel Severino dos Santos (597.954.337-68); Mario Stracquadanio (149.739.521-68); Nina Maria Arcela
(636.474.787-68); Pedro Wilson Carrano Albuquerque (043.907.927-68); Raul de Oliveira Pereira (037.183.60772)
1.2. Órgão: Casa da Moeda do Brasil - MF
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (em substituição ao Ministro Walton Alencar
Rodrigues, nos termos do art. 27-A da Resolução TCU 175/2005).
1.4. Unidade Técnica: 2ª Secretaria de Controle Externo (SECEX-2).1.5. Advogado(s) constituído(s) nos autos:
não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Síntese da providência adotada:
Juntada de comunicações aos responsáveis do teor da decisão e a juntada dos ofícios com confirmação de ciência
dos responsáveis.
Síntese dos resultados obtidos
Não há formulação de determinações ou recomendações para a CMB.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Nada a declarar.

Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento
no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Plenário

TC-0020.575/2005-7

2011/2011-P

9.1. a 9.16

Representação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Casa da Moeda do Brasil
Casa da Moeda do Brasil

Comunicação
Expedida
D.O.U n° 151, de
08/08/2011.
Código SIORG
92
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Descrição da Deliberação:
9.1. Com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, ambos da Lei nº 8.443/1992, conhecer do presente Recurso de
Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, excluindo os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão
2.422/2009-TCU-Plenário, bem como conferindo aos subitens 9.2, 9.7, 9.10, 9.13 e 9.16 do mesmo decisium a
seguinte redação:
9.2. Julgar:
9.2.1 nos termos do art. 16, inciso II, e 18 da Lei nº 8.443/1992, regulares com ressalvas as contas do Senhor
Manoel Severino dos Santos;
9.2.2 nos termos do art. 16, inciso III, alínea "b", e 19 da Lei nº 8.443/1992, c/c art. 202, §6º, do Regimento
Interno/TCU, irregulares as contas do Senhor Álvaro Gonçalves Figueiredo Filho;

9.7. Acolher as razões de justificativa dos Senhores Marcos Rajzman e Manoel Severino dos Santos, no que tange
à inabilitação, na Tomada de Preços nº 35/2004, da empresa MSCA Informação, Tecnologia, Treinamento e
Consultoria Ltda., em virtude de não ter atendido diligência em que foi solicitada a apresentação de documentação
não prevista no edital;

9.10. Rejeitar das razões de justificativas dos Senhores Álvaro Gonçalves Figueiredo Filho e Márcio Deitos, no
que tange à inabilitação, na Tomada de Preços nº 35/2004, da empresa MSCA Informação, Tecnologia,
Treinamento e Consultoria Ltda., em virtude de não ter atendido diligência em que foi solicitada a apresentação de
documentação não prevista no edital;

9.13. Aplicar ao Sr. Kleder Barbosa Macias, na forma do art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, a multa
individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o
recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do
presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

9.16. Autorizar, desde já, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas a que
se referem os subitens 9.11, 9.12 e 9.13 deste Acórdão, casonão atendida a notificação;”
9.2. Dar ciência do teor da presente deliberação aos recorrentes, à Casa da Moeda do Brasil - CMB e ao Ministério
Público Federal.
Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Justificativa para o seu não cumprimento:
Deferido pedido de parcelamento e quitação. Aguardando julgamento de pedido de ineficácia do julgamento pela
regularidade com ressalva das contas do Sr. Fernando Malburg.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
A extensão temporal para a decisão do mérito representa fator negativo, uma vez que este processo se iniciou em
2005 e alguns envolvidos não estão atualmente no quadro da empresa.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
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Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem
1ª
Câmera

Processo

Acórdão

TC-022.659/2010

3340/2011

Item

Tipo

Comunicação
Expedida

9.1. a 9.10

Tomada de
Contas Especial

D.O.U n° 101, de
27/05/2011.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92

Descrição da Deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Casa da Moeda do Brasil e pelos Srs. Caio Vinícius da
Fonseca, Luiz Carlos Souza Mendes, Rossana Martins de Oliveira Barbieri e Sérgio Luiz Azevedo Silva contra o Acórdão
3.340/2011 - TCU - Primeira Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas
pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em:

9.1. Conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los.
9.2. Encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92

Justificativa para o seu não cumprimento:
Aguardando julgamento de recurso de reconsideração interposto pela CMB e responsáveis.
Sorteado novo ministro relator para julgamento dos recursos (José Múcio).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Como fator positivo, houve compreensão por parte dos gestores sobre a responsabilidade de interpretação dos
aspectos da legislação pertinente, principalmente no que tange as contas julgadas irregulares com ressalva, que se
distinguem das irregularidades pelo fato de haver naquelas atenuação da responsabilidade em face das
circunstâncias do caso concreto.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem

Processo

1ª
Câmera

TC-009.068/2004

Casa da Moeda do Brasil

Acórdão
9842/2011

Item
9.1. a 9.3

Tipo
Representação

Comunicação
Expedida
Ofício
nº865/2011/TCU/
SECEX-2
Página 74

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92

Descrição da Deliberação:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante das
razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, incisos I, II e III, alínea “b”; e 23, incisos
I a III, da Lei nº 8.443/1992, em:
9.1 julgar irregulares as contas de Álvaro Gonçalves Figueiredo Filho;
9.2 julgar regulares com ressalva as contas de Manoel Severino dos Santos e Fernando Malburg da Silveira,
dando-lhes quitação;
9.3 julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena.
Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92

Justificativa para o seu não cumprimento:
Foi interposto recurso de reconsideração, em 16/04/2012, pelo responsável Fernando Malburg da Silveira, com o
fim de que suas contas sejam julgadas plenamente regulares. Aguardando apreciação da SERUR quanto ao recurso
de reconsideração.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
A extensão temporal para a decisão do mérito representa fator negativo, uma vez que este processo se iniciou em
2004 e alguns envolvidos não estão atualmente no quadro da empresa.

Quadro A.15.3 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

-

Nota de Auditoria nº 254742

3.1.1.2

Ofício nº 9107/2011/NAC-1/CGURegional/ RJ/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Descrição da Recomendação:
Recomendação001 – Abster-se de aprovar contratos de patrocínio sem que o projeto contenha as informações
mínimas necessárias, principalmente o orçamento e o cronograma físico-financeiro das atividades.
Providências Adotadas
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Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Síntese da providência adotada:
As ações referentes ao cumprimento dos procedimentos relacionados à adequada instrução administrativa já foram
adotadas nos novos contratos de patrocínio de 2011.
Síntese dos resultados obtidos
Procedimentos recomendados foram adequados à Política de Patrocínio na CMB.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Como fator positivo, ressaltamos a padronização das rotinas para os contratos de patrocínio.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

-

Nota de Auditoria nº 254742

3.1.1.2

Ofício nº 9107/2011/NAC-1/CGURegional/ RJ/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Descrição da Recomendação:
Recomendação 002 – Abster-se de celebrar contrato de patrocínio acima de R$10.000,00, sem que os respectivos
projetos tenham sido lançados no Sistema de Controle de Ações de Comunicação da Presidência da República
(SISAC), e aprovados pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM) da Presidência da República, no que
couber, à luz da legislação vigente.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Síntese da providência adotada:
Esta recomendação foi atendida e já está sendo adotada nos novos contratos de patrocínio de 2011.
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Síntese dos resultados obtidos
Adequação das rotinas administrativas como fator positivo às diretrizes da SECOM.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Alinhamento das rotinas administrativas como fator positivo às diretrizes da SECOM.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

-

Nota de Auditoria nº 254742

3.1.1.2

Ofício nº 9107/2011/NAC-1/CGURegional/ RJ/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação
Casa da Moeda do Brasil - CMB

Código SIORG
92

Descrição da Recomendação:
Recomendação 003 – Instruir o processo de seleção de contratos de patrocínio com todos os documentos
pertinentes, contendo, entre outros:
- parecer técnico e ato(s) deliberativo (s) desse comitê;
- minuta do contrato e do edital, com rubrica e assinatura do responsável por sua elaboração;
- parecer jurídico sobre a minuta do contrato e de outros aspectos que foram solicitados; e
- comprovante da publicação, no Diário Oficial da União, do Edital de seleção pública referente ao projeto de
patrocínio.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Casa da Moeda do Brasil - CMB

Código SIORG
92

Síntese da providência adotada:
Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
O processo de seleção de contratos de patrocínio foi instruído conforme recomendado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Alinhamento das rotinas administrativas como fator positivo àrecomendação da referida Nota de Auditoria da
CGU.
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

-

Nota de Auditoria nº 254742

3.1.1.2

Ofício nº
9107/2011/NAC-1/CGURegional/ RJ/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação
Casa da Moeda do Brasil - CMB

Código SIORG
92

Descrição da Recomendação:
Recomendação 004 – Aprimorar o edital de seleção pública de projetos de patrocínio e submetê-lo à apreciação
da área jurídica da CMB e da SECOM, em especial:
- padronizar as informações a serem prestadas pelo proponente no ato de inscrição dos projetos, para que
contenham todos os itens previstos no item 5 da Política de Patrocínio da CMB;
- estabelecer, como critério de seleção, a relação custo-benefício, e que está previsto no item 3.2.c da Política de
Patrocínio da CMB;
- definir critérios objetivos para seleção dos projetos, conforme exige o § 4º do art. 5º da IN. SECOM-PR nº 01, de
8.5.09;
- estabelecer modelo de preenchimento pela equipe de diligência referente a dados coletados durante essa etapa de
seleção dos projetos; e
- adotar critérios para avaliar os resultados alcançados com as ações de
patrocínio, nos termos do art. 33 da IN SECOM-PR nº 01, de 8.5.09.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Casa da Moeda do Brasil - CMB

Código SIORG
92

Síntese da providência adotada:

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
O Edital de Seleção Pública de projetos de patrocínio foi aprimorado e apreciado pelos órgãos competentes, dando
cumprimento ao recomendado para o edital de 2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Alinhamento das rotinas administrativas como fator positivo à recomendação da referida Nota de Auditoria da
CGU.
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil – CMB

92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

-

Nota de Auditoria nº 254742

3.1.1.2

Ofício nº
9107/2011/NAC-1/CGURegional/ RJ/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação
Casa da Moeda do Brasil - CMB

Código SIORG
92

Descrição da Recomendação:
Recomendação 005 – Aprimorar os contratos de patrocínio, em especial com a inserção de cláusulas prevendo:
- sanção, em caso de inadimplência total ou parcial do contrato;
- compromisso do patrocinado de restituir o patrocinador (CMB) o valor transferido, atualizado monetariamente,
desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a
Fazenda Nacional, quando: não for executado o objeto do contrato de patrocínio, não por apresentado no prazo
exigido, a prestação de contas parcial ou final; os recurso forem utilizados em finalidade estabelecida no contrato;
- prazo para apresentação de contas final;
- impedimento de o patrocinado receber novas parcelas do projeto ou de receber novos patrocínios, caso
inadimplemento contratual decorrente do atraso ou da ausência da prestação de contas.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Casa da Moeda do Brasil - CMB

Código SIORG
92

Síntese da providência adotada:
Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
O contrato de patrocínio da CMB foi reformulado, de modo a contemplar os itens apontados pela CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Alinhamento das rotinas administrativas como fator positivo à recomendação da referida Nota de Auditoria da
CGU.

Casa da Moeda do Brasil

Página 79

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

DA MOEDA DO BRASIL - CMB
Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

-

Nota de Auditoria nº 254742

3.1.1.2

Ofício nº
9107/2011/NAC-1/CGURegional/ RJ/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Descrição da Recomendação:
Recomendação 006 – Designar o responsável pelo acompanhamento dos contratos de patrocínio, tanto os
referentes a projetos obtidos mediante seleção pública, como em relação aos projetos convidados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Síntese da providência adotada:
Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
As designações referentes aos projetos obtidos mediante seleção pública foram processadas no Edital de 2011.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Alinhamento das rotinas administrativas como fator positivo à recomendação da referida Nota de Auditoria da
CGU.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
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Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

-

Nota de Auditoria nº 254742

3.2.1.2

Ofício nº
9107/2011/NAC-1/CGURegional/ RJ/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Descrição da Recomendação:
Recomendação: 001 – Observe doravante, a previsão constante do caput do artigo 62, da lei de licitações e
contratos, utilizando-se do instrumento de contrato nos casos que a lei determinar ou quando a complexidade do
objeto exigir, abstendo-se de utilizar outros instrumentos como forma de antecipação do fornecimento dos
bens/serviços adquiridos/contratados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Síntese da providência adotada:
Esta recomendação está sendo praticada nos novos contratos de patrocínio de 2012.
Síntese dos resultados obtidos
As áreas do DERSC envolvidas acordaram que quando aprovada a dispensa, de igual forma é aprovada a minuta
de contrato correspondente, com a qual torna mais célere o arco de tempo que medeia a declaração de emergência
e a efetiva contratação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Alinhamento das rotinas administrativas como fator positivo à recomendação da referida Nota de Auditoria da
CGU.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

-

Nota de Auditoria nº 254742

3.2.1.2

Casa da Moeda do Brasil

Comunicação Expedida
Ofício nº
9107/2011/NAC-1/CGURegional/ RJ/CGU-PR
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Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Descrição da Recomendação:
Recomendação 002 – Abster-se de efetuar dispensa emergencial de licitação fora das hipóteses previstas no artigo
24, inciso IV, da Lei de licitações e contratos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil - CMB

92

Síntese da providência adotada:
Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Foram discutidas e apresentadas a todos os envolvidos as observações da Auditoria em pauta, registrando-se que a
CMB manterá a sua conduta de somente adotar as hipóteses previstas na lei, levando-se em conta os pontos
ressaltados na referida Nota de Auditoria da CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Alinhamento das rotinas administrativas como fator positivo às diretrizes da legislação pertinente.

16. Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle
interno, caso exista na estruturado órgão, apresentando as justificativas para o caso de não
acatamento.
QUADRO A.16.1 – Informações sobre recomendação da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna
atendida no exercício.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

Identificação do
Relatório de Auditoria

001/2011

Data do Relatório de
Auditoria

28/02/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - IRRF / CSLL / PIS / COFINS a compensar(112.15.10.00) – Ativo
Circulante

Comunicação Expedida

Processo AUDIT n° 1.174/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da

a. Avaliar, junto ao DEJUR, os procedimentos a serem adotadospara evitar
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as retenções de tributos na fonte, referentes às atividades exclusivas, bem
como encaminhar com urgência o modelo de correspondência que foi
elaborado pela DVCO para apreciação do DEJUR.

Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

DIRAD/DECOF
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Encaminhamento da recomendação como adoção de medidas administrativas.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Entendimento positivo entre as áreas envolvidas na CMB, a saber: DECOF – Departamento de Gestão Contábil,
Orçamentária e Financeira e DEJUR – Departamento Jurídico.

CARACTERIZAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU
AUDITORIA INTERNA

Identificação do
Relatório de Auditoria

001/2011

Data do Relatório de
Auditoria

28/02/2011

Item do Relatório de
Auditoria

3 - Outros valores a receber – Pessoal Cedido (112.19.07.00) Ativo
Circulante

Comunicação Expedida

Processo AUDIT n° 1.174/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

Sugerimos que seja reforçada a cobrança junto aos Órgãos onde estão
alocados os 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 suficiente para que os Órgãos inadimplentes
cumpram com a obrigação em relação à CMB.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

DIRAD/DECOF
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Maior empenho da área jurídica neste procedimento.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Maior rigor na cobrança de valores devidos como fator positivo, no âmbito dos órgãos onde estão alocados os
empregados cedidos.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

002/2011

Data do Relatório de
Auditoria

31/03/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - FRAGILIDADES ENCONTRADAS NOS ITENS DE ESTOQUE DO
ALMOXARIFADO

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 1.175/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS

Descrição da
Recomendação

b. Atentar para melhorias das ações que envolvem o fluxo de recebimentos
de materiais destinados ao processo produtivo, com alinhamento à Política
de Gestão de Material, no sentido de adequar o volume de recebimentos de
materiais com a demanda de utilização na produção, a fim de promover a
eficiência, economicidade e eficácia na gestão de estoque.
Nota: Esta recomendação foi encaminhada ao DECED, através do
MEMO/AUDIT nº 63/2011, conforme Anexo V deste Relatório.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIPRO/DECED
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Alinhamento da recomendação aos procedimentos de Gestão de Material.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Melhoria no fluxo de recebimento de materiais na CMB.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

002/2011

Data do Relatório de
Auditoria

31/03/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - FRAGILIDADES ENCONTRADAS NOS ITENS DE ESTOQUE DO
ALMOXARIFADO

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 1.175/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS

Descrição da
Recomendação

Casa da Moeda do Brasil

b. Atentar para antecipação na tratativa com o cliente, quando da avaliação para
aquisição de matéria-prima para atendimento da encomenda do produto, a fim de
evitar rejeitos de produtos por utilização de matérias-primas sem a total
concordância do cliente.
Nota: Esta recomendação foi encaminhada ao DEMOM, através do
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MEMO/AUDITnº 60/2011, conforme Anexo IV deste Relatório.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

DIPRO/DEMOM
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Esforços envidados pela área envolvida, no sentido de reduzir rejeitos de produtos pelos clientes.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Como fator positivo, houve a diminuição da rejeição de produtos entregues pela CMB, em função da antecipação
na tratativa com o cliente.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

002/2011

Data do Relatório de
Auditoria

31/03/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - FRAGILIDADES ENCONTRADAS NOS ITENS DE ESTOQUE DO
ALMOXARIFADO

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 1.175/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS

Descrição da
Recomendação

c.Atentar para antecipação na tratativa com o cliente, quando da avaliação para
aquisição de matéria-prima para atendimento da encomenda do produto, a fim de
evitar rejeitos de produtos por utilização de matérias-primas sem a total
concordância do cliente.
Nota: Esta recomendação foi encaminhada ao DECED, através do MEMO/AUDIT
nº 63/2011, conforme Anexo V deste Relatório.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

DIPRO/DECED
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Esforços envidados pela área envolvida, no sentido de reduzir rejeitos de produtos pelos clientes.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Como fator positivo, houve a diminuição da rejeição de produtos entregues pela CMB em função da antecipação
na tratativa com o cliente.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

005/2011

Data do Relatório de
Auditoria

31/03/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Ausência de Atestado de Exclusividade do Fornecedor

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 1.178/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS

Descrição da
Recomendação

a) Solicitar ao Gestor Responsável os Atestados de Exclusividade dos
Fornecedores referentes aos processos mencionados.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
PRESI/DEGCS
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Observância da necessidade de apresentação do Atestado de Exclusividade em todos os processos mencionados no
referido Relatório.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Como fator positivo, houve a padronização da adoção de exigência da documentação referida nos processos
licitatórios, quando cabível.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

005/2011

Data do Relatório de
Auditoria

31/03/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Ausência de Atestado de Exclusividade do Fornecedor

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 1.178/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS

Descrição da
Recomendação

b) Conferir os processos de inexigibilidade, fundamentados pelo inciso I, do
art. 25, da Lei 8.666/93, para que estejam munidos da comprovação de
exclusividade,evitando possíveis notificações dos Órgãos Controladores.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
PRESI/DEGCS
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
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Síntese dos resultados obtidos
Observância da necessidade de conferência da comprovação de exclusividade em todos os processos.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Como fator positivo, houve a padronização da adoção de procedimento de conferência da documentação exigida,
quando cabível.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

010/2011

Data do Relatório de
Auditoria

20/06/2011

Item do Relatório de
Auditoria

5 – AUSÊNCIA DE TRILHA DE AUDITORIA NO SISTEMA ERP

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 2.428/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

DIRAD/DETIC

Descrição da
Recomendação

a. Prover estudos, ações, melhorias e aquisições que possibilitem um uso
aceitável do Sistema ERP quanto ao aspecto de performance.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DETIC
Síntese das providências adotadas

Recomendação implementada em sua fase inicial. Serão adotados procedimentos complementares,
inclusive a contratação de pessoal específico na área de TI.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria na segurança das informações, através do armazenamento dos logs dos dados de acesso, permitindo a
rastreabilidade dos acessos, bem como inclusões, alterações e exclusões em alguns módulos no referido sistema.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Implementação de trilha de auditoria como fator positivo, proporcionando maior confiabilidade e integridade dos
dados.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

011/2011

Data do Relatório de
Auditoria

08/07/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 – FRAGILIDADE NA DOCUMENTAÇÃO QUE SUPORTA O
PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 2.709/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da

DIRAD/DEGEP
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recomendação

a. Agilizar o arquivamento dos formulários de Solicitação de Periculosidade
e Insalubridade - SAP no dossiê do empregado, a fim de apresentar
prontamente, o documento que suporta o pagamento que é registrado por
essa Seção de Pessoal.

Descrição da
Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Celeridade no manuseio de documentos de evidências para pagamento dos adicionais de periculosidade e
insalubridade.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Melhoria no processo de arquivamento de documentação de adicional de periculosidade e insalubridade em tempo
hábil, a fim de evitar futuros passivos trabalhistas.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

011/2011

Data do Relatório de
Auditoria

08/07/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 – FRAGILIDADE NA DOCUMENTAÇÃO QUE SUPORTA O
PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 2.709/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

Descrição da
Recomendação

b2. Reavaliar o procedimento para concessão e acompanhamento do
adicional de insalubridade e periculosidade, de forma a mitigar os riscos
tanto pela falta do pagamento quanto pelos pagamentos realizados a
empregados que não fazem jus ao adicional.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização adequada à legislação pertinente.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Como fator positivo, destacamos a melhoria no procedimento de concessão dos referidos adicionais, evitando,
desta forma, possíveis demandas trabalhistas.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
de Auditoria

012/2011

Data do Relatório de
Auditoria

04/08/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1. VALORES REMANESCENTES EM ADIANTAMENTOS DE
CLIENTES

Comunicação
Expedida/Data

Processo AUDIT n° 3.001/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

a1. Efetuar, periodicamente,aanálise dos saldos existentes em Adiantamento
de Clientes definindo a solução adequada para cada caso.

Descrição da
Recomendação

Nota: Esta recomendação foi encaminhada ao DECOM através do
MEMO/AUDIT nº 156/2011, conforme Anexo I deste Relatório.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DECOM
Síntese das providências adotadas

Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria na interação com os clientes cujos pagamentos encontram-se pendentes.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Como fator positivo, destacamos a aceitação da área em otimizar o procedimento de controle de adiantamento de
clientes.

QUADRO A.16.2 - Informações sobre recomendação de Unidade de Auditoria Interna
pendente de atendimento no final do exercício de referência.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

001/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - IRRF / CSLL / PIS / COFINS a compensar(112.15.10.00) – Ativo
Circulante

Comunicação Expedida

Processo n° 1.174/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF
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Descrição da
Recomendação

1b. Atentar para que, após a manifestação dos clientes envolvidos, as
próximas Notas Fiscais de vendas, referentes às atividades exclusivas, não
contenham os dados para retenção dos tributos federais, assinalando no
corpo das mesmas a desobrigatoriedade da referida retenção.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

002/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 – FRAGILIDADES ENCONTRADAS NOS ITENS DE ESTOQUE DA PRODUÇÃO

Comunicação Expedida

Processo n° 1.175/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS

Descrição da
Recomendação

a.1) Promover as ações de melhoria de expansão dos Cofres do DEMOM,
que viabilizem o atendimento às necessidadesda demanda de estocagem de
produção moedas pela CMB, bem como buscar negociações com o Cliente
para reduzir as quantidades de moedas custodiadas, a fim de sanar as
inadequações encontradas.
Nota: Esta recomendação foi encaminhada ao DEMOM, através do
MEMO/AUDITnº 60/2011, conforme Anexo IV deste Relatório.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIPRO/DEMOM
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Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

002/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 – FRAGILIDADES ENCONTRADAS NOS ITENS DE ESTOQUE DA PRODUÇÃO

Comunicação Expedida

Processo n° 1.175 /2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS

Descrição da
Recomendação

a.2)Atentar para o alinhamento das ações que envolvem os fluxos de
recebimentos de materiais destinados aos processos produtivos com a
Política de Gestão de Material, no sentido de adequar o volume de
recebimentos de materiais com a demanda de utilização na produção,
objetivando a melhoria da eficiência, economicidade e eficácia na gestão dos
recursos.
Nota: Esta recomendação está sendo encaminhada ao DEMOM,
através do MEMO/AUDITnº 60/2011, conforme Anexo IV deste
Relatório.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIPRO/DEMOM
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
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Identificação do
Relatório de Auditoria

002/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 – FRAGILIDADES ENCONTRADAS NOS ITENS DE ESTOQUE DO
ALMOXARIFADO

Comunicação Expedida

Processo n° 1.175/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS

Descrição da
Recomendação

a.1) Consultar as áreas a fim de propor solução para os Itens sem
Movimentação há mais de 180 dias, compatíveis com o prazo referido,
conforme Anexo II deste Relatório, atentando para a real necessidade de
mantê-los em estoque, com base na Norma de Administração nº 4120-NA-102, item 43.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
PRESI/DEGCS
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

002/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 – FRAGILIDADES ENCONTRADAS NOS ITENS DE ESTOQUE DO
ALMOXARIFADO

Comunicação Expedida

Processo n° 1.175/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

PRESI/DEGCS
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Descrição da
Recomendação

a.2) Avaliar e revisar as rotinas de operação guarda, controle,
movimentação e recursos técnicos no âmbito do Armazém nº 02 Materiais de Expediente, a fim de promover a melhorias de identificação,
padronização e identificação de itens fracionados, treinamento dos
empregados do setor e melhorar a agilidade de atualização da
movimentação dos itens no Sistema ERP.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
PRESI/DEGCS
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

004/2011

Item do Relatório de
Auditoria

4 – FRAGILIDADE NO CONTROLE DE ESTOQUE DOS
MEDICAMENTOS DO AMBULATÓRIO

Comunicação Expedida

Processo n° 1.177/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

Descrição da
Recomendação

Promover as ações necessárias junto ao Ambulatório Médico objetivando
buscar melhorias do armazenamento e controle dos medicamentos, registros
da movimentação, bem como da técnica específica de farmácia, de acordo
com a legislação em vigor.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
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DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

004/2011

Item do Relatório de
Auditoria

5 – AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NA FARMÁCIA DO AMBULATÓRIO

Comunicação Expedida

Processo n° 1.177/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

Descrição da
Recomendação

Adotar as medidas necessárias pertinentes à regulamentação da atividade
farmacêutica na CMB junto aos órgãos competentes, com objetivo de dar
cumprimento à legislação em vigente.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

010/2011

Item do Relatório de
Auditoria

5 - Ausência de Trilha de Auditoria no Sistema ERP.

Comunicação Expedida

Processo n° 2.428/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DETIC

Descrição da
Recomendação

5.b) Envidar esforços para manter no Sistema ERP condição mínima
necessária para fornecer uma trilha de auditoria.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DETIC
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

011/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Excesso de Horas Extras Contrariando Disposições da CLT

Comunicação Expedida

Processo n° 2.709/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP
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Descrição da
Recomendação

1.a.1) atuar proativamente, monitorando periodicamente as horas extras
realizadas, sinalizando às áreas aprovadoras e Diretoria, quando cabível,
para os excessos que contrariam a Legislação e expõem a CMB aos riscos
de penalidades e passivo trabalhista.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

011/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Excesso de Horas Extras Contrariando Disposições da CLT

Comunicação Expedida

Processo n° 2.709/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

Descrição da
Recomendação

1.a.2) Dar cumprimento ao que dispõe a CLT no que tange ao intervalo
mínimo diário de 11 horas entre jornadas de trabalho; ao limite máximo
diário de 2 horas extraordinárias e ainda, ao descanso semanal remunerado.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

011/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Excesso de Horas Extras Contrariando Disposições da CLT

Comunicação Expedida

Processo n° 2.709/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

Descrição da
Recomendação

1.a.3)Atuar conjuntamente com a SEMT, no atendimento ao que dispõe o
art. 61, no que se refere às prorrogações de jornadas de atividades
insalubres, estabelecendo procedimento que permita a comunicação ao
Órgão competente em tempo hábil.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

011/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Excesso de Horas Extras Contrariando Disposições da CLT

Comunicação Expedida

Processo n° 2.709/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

Descrição da

b.1) Avaliar o processo de permanência de empregados em Horas
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Recomendação

Extraordinárias, visando adequá-lo à CLT, no que tange ao excesso diário
de horas.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

011/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Excesso de Horas Extras Contrariando Disposições da CLT

Comunicação Expedida

Processo n° 2.709/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

Descrição da
Recomendação

1.b.2)Providenciar para que seja cumprido o intervalo de 11 horas entre as
jornadas de trabalho, atentando, principalmente, quanto ao horário de
saída de empregados que realizam horas extraordinárias.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

011/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Fragilidades na Documentação que Suporta o Pagamento do Adicional
de Insalubridade e Periculosidade

Comunicação Expedida

Processo n° 2.709/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP

Descrição da
Recomendação

2.b.1) Agilizar a conclusão da revisão de todos os adicionais pagos pela
CMB, atualizando os formulários SAP de todos os empregados.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

011/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Fragilidades na Documentação que Suporta o Pagamento do Adicional
de Insalubridade e Periculosidade

Comunicação Expedida

Processo n° 2.709/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DEGEP
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Descrição da
Recomendação

2.b.3)Atualizar as Normas Administrativas que regem o assunto, para que
contemplem os procedimentos necessários para a concessão e manutenção
dos adicionais, bem como das atribuições de responsabilidade conjunta
entre SEMT e Chefia imediata.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DEGEP
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Valores Remanescentes em Adiantamentos de Clientes

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

a.2)Informar a Seção de Controle e Administração Financeira – SEAF a
solução adotada para cada caso, a fim de que o Relatório do Contas a
Receber mantenha as informações atualizadas.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Esta recomendação foi atendida no início do exercício de 2012.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Valores Remanescentes em Adiantamentos de Clientes

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

b.1) informar a Seção de Contabilidade – SECO e a Seção de Controle e
Administração
Financeira – SEAF a posição atual das Ações Judiciais
relacionadas ao Banco Central do Brasil.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Valores Remanescentes em Adiantamentos de Clientes

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF
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Descrição da
Recomendação

b.2)Informar a Seção de Controle e Administração Financeira – SEAF
sempre que houver inclusões e alterações de Ações Judiciais, a fim de que o
Relatório do Contas a Receber mantenha as informações atualizadas.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Morosidade na Solução das Pendências do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

2.a) Analisar as glosas referentes às alterações dos impostos, e
dependendo de cada caso, após parecer do Departamento Jurídico DEJUR, encaminhar para votação da Diretoria a proposta de baixa
contábil.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Morosidade na Solução das Pendências do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

2.b) Analisar as glosas referentes às garantias, e informar a Seção de
Controle e Administração Financeira - SEAF a solução adotada para cada
caso, a fim de que o Relatório do Contas a Receber mantenha as
informações atualizadas.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Esta recomendação foi atendida no início do exercício de 2012.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Morosidade na Solução das Pendências do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da

DIRAD/DECOF
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recomendação
Descrição da
Recomendação

2.c.1)Efetuar a análise quanto à procedência das divergências apresentadas
no Contas a Receber, definindo a solução adequada para cada caso.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Esta recomendação foi atendida no início do exercício de 2012.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Morosidade na Solução das Pendências do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

2.c.2) Analisar as pendências à medida que os fatos foram ocorrendo,
definindo a solução adequada para cada caso, evitando, desta forma, o seu
acúmulo.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Esta recomendação foi atendida no início do exercício de 2012.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Morosidade na Solução das Pendências do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

2.c.3)Informar a Seção de Controle e Administração Financeira - SEAF a
solução adotada para cada caso, a fim de que o Relatório do Contas a
Receber mantenha as informações atualizadas.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Esta recomendação foi atendida no início do exercício de 2012.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Morosidade na Solução das Pendências do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da

2.d.1)Informar a Seção de Controle e Administração Financeira – SEAF a
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Recomendação

posição atual referente ao Processo nº 4145/2006.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Morosidade na Solução das Pendências do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

2.d.2)Informar a Seção de Controle e Administração Financeira – SEAF
sempre que houver inclusões e alterações de Ações Judiciais, a fim de que o
Relatório do Contas a Receber mantenha as informações atualizadas.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

3 - Necessidade de Atualização das Notas Explicativas no Demonstrativo
Mensal do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

3.a.1)Atualizar as informações mensalmente, a fim de que reflitam sempre
a realidade dos fatos.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Esta recomendação foi atendida no início do exercício de 2012.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

3 - Necessidade de Atualização das Notas Explicativas no Demonstrativo
Mensal do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação
Casa da Moeda do Brasil
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Conselhos de Administração e Fiscal.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Esta recomendação foi atendida no início do exercício de 2012.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

3 - Necessidade de Atualização das Notas Explicativas no Demonstrativo
Mensal do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

3.b.1)informar a Seção de Controle e Administração Financeira – SEAF
posição atualizada referente as Ações Judiciais, dos clientes exemplificados
por esta AUDIT, bem como os demais, incluindo o número dos processos.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

3 - Necessidade de Atualização das Notas Explicativas no Demonstrativo
Mensal do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

3.b.2)informar a Seção de Controle e Administração Financeira – SEAF
sempre que houver inclusões e alterações de Ações Judiciais, com o fito de
que as informações constantes nas Notas Explicativas reflitam sempre a
realidade dos fatos.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

3 - Necessidade de Atualização das Notas Explicativas no Demonstrativo
Mensal do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF
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Descrição da
Recomendação

3.c) Informar, mensalmente, a Seção de Controle e Administração
Financeira – SEAF a posição atualizada por Cliente das pendências
apresentadas no Relatório do Contas a Receber, com o fito de que as
informações constantes nas Notas Explicativas reflitam sempre a realidade
dos fatos.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Esta recomendação foi atendida no início do exercício de 2012.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

3 - Necessidade de Atualização das Notas Explicativas no Demonstrativo
Mensal do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

3.d) Informar, mensalmente, a Seção de Controle e Administração
Financeira – SEAF a posição atualizada por Cliente das pendências
apresentadas no Relatório do Contas a Receber, com o fito de que as
informações constantes nas Notas Explicativas reflitam sempre a realidade
dos fatos.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

012/2011

Item do Relatório de
Auditoria

4- Falta de Normatização do Contas a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.001/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

4. Dar prosseguimento à elaboração da Norma referente ao Contas a
Receber e encaminhar para apreciação e instrução de voto DIRAD com
aprovação em reunião de Diretoria, o mais breve possível.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá em auditoria futura, com verificação
no próximo exame de auditoria nesta área.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

020/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR NO GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DO CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS

Comunicação Expedida

Processo n° 3.886/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da

DITEC/DETEC
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recomendação
Descrição da
Recomendação

1.a)Formar a equipe para suporte técnico e administrativo, conforme
aprovação da Diretoria e Presidência da CMB, buscando priorizar, dentro
do possível, a experiência de empregados que já atuam nas atividades
relacionadas ao Sistema SICOBE.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DETEC
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

020/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR NO GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DO CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS

Comunicação Expedida

Processo n° 3.886/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DITEC/DETEC

Descrição da
Recomendação

1.b)Atuar fortemente no monitoramento das ações da SICPA,
acompanhando periodicamente os estabelecimentos industriais, criando
canais de atendimento direto com a CMB.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DETEC
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.
Casa da Moeda do Brasil
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

020/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR NO GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DO CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS

Comunicação Expedida

Processo n° 3.886/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DITEC/DETEC

Descrição da
Recomendação

1.c)Atuar fortemente junto à RFB, fortalecendo a imagem da Casa da
Moeda como responsável efetivamente pelo processo.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DETEC
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

020/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - DIFICULDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS
CRÉDITOS RECEBIDOS DA RECEITA FEDERAL E REPASSE À
SICPA

Comunicação Expedida

Processo n° 3.886/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DITEC/DETEC
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Descrição da
Recomendação

2.a.1 Negociar junto à RFB a disponibilização do arquivo enviado à SICPA
contendo as informações relacionadas ao DARF de recolhimento feito pelos
estabelecimentos industriais, a fim de facilitar a identificação do
estabelecimento industrial a que se refere.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DETEC
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

020/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - DIFICULDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS
CRÉDITOS RECEBIDOS DA RECEITA FEDERAL E REPASSE À
SICPA

Comunicação Expedida

Processo n° 3.886/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DITEC/DETEC

Descrição da
Recomendação

2.a.2 Auxiliar na identificação dos valores pendentes de repasse,
intermediando contatos com a RFB.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DETEC
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

020/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - DIFICULDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS
CRÉDITOS RECEBIDOS DA RECEITA FEDERAL E REPASSE À
SICPA

Comunicação Expedida

Processo n° 3.886/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DITEC/DETEC

Descrição da
Recomendação

2.a.3 Designar a atividade administrativa de identificação dos valores, a
área que possua contato com o cliente Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a fim de facilitar o processo de recebimento e repasse à empresa
terceirizada.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DETEC
Justificativas para o não atendimento
O acompanhamento do atendimento a esta recomendação ocorrerá dentro do exercício de 2012, através
de monitoramento (follow-up) por parte desta Unidade de Auditoria Interna.

Caracterização da Recomenação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

021/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Pendência de Ressarcimento de Pagamento de Pessoal Cedido – Outros
Valores a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.887/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF
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Descrição da
Recomendação

1.a) Informar andamento das ações jurídicas cabíveis impetradas com
propósito de ressarcimento aos cofres da CMB, dos valores referidos aos
empregados cedidos a outros Órgãos.
Nota: Esta recomendação foi encaminhada ao DEJUR, através do
MEMO/AUDIT nº 185/2011, conforme Anexo I deste Relatório.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
PRESI/DEJUR
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.

Caracterização da Recomenação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

021/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 - Pendência de Ressarcimento de Pagamento de Pessoal Cedido – Outros
Valores a Receber

Comunicação Expedida

Processo n° 3.887/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

1.b). Promover a análise dos saldos pendentes de pagamento de empregados
cedidos constantes em seus controles, ajustando ao Razão contábil, bem
como interagir com a SEPS para a atualização das referidas pendências.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

025/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 – NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO PARA CONTROLES DE
SAÍDAS DE OBJETOS DE SEGURANÇA DO DEGER

Comunicação Expedida

Processo n° 4.542/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIPRO/DEGER

Descrição da
Recomendação

1a.Solicitar a apuração da situação mencionada atuando de forma a criar
normativos que estabeleçam o tratamento a ser dado para saída de itens de
segurança de todas as Fábricas da CMB.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIPRO/DEGER
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do
exercício, por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

025/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1 – NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO PARA CONTROLES DE
SAÍDAS DE OBJETOS DE SEGURANÇA DO DEGER

Comunicação Expedida

Processo n° 4.542/2011
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Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIPRO/DEGER

Descrição da
Recomendação

1b. Definir através de Ordem de Serviço Interna – OSI, procedimentos
provisórios que visem o efetivo controle de saída de materiais da Fábrica,
detalhando a utilização dos formulários SOS, TOS e RTD, com as
respectivas responsabilidades de cada área, bem como do estabelecimento de
prazos para as devoluções, quando cabível.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIPRO/DEGER
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do
exercício, por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

029/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1- INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - 211.23.02.00 (PASSIVO CIRCULANTE)

Comunicação Expedida

Processo n° 4.967/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

a.1) Efetuar a análise das pendências relacionadas anteriormente, bem
como, se for o caso, recolher a respectiva Contribuição, a fim de regularizar
a situação destes valores em aberto.
Justificativas da unidade interna responsável
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Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do
exercício, por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

029/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1- INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - 211.23.02.00 (PASSIVO CIRCULANTE)

Comunicação Expedida

Processo n° 4.967/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

a.2) Efetuar a análise da pendência relacionada anteriormente, bem como,
se for o caso, provisionar o respectivo valor.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do
exercício, por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

029/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1- INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - 211.23.02.00 (PASSIVO CIRCULANTE)

Comunicação Expedida

Processo n° 4.967/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

b.1) Confrontar os valores que estão em aberto na contabilidade com as
informações do Relatório do Contas a Pagar, efetuando os lançamentos
necessários para regularização do saldo.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF

Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do
exercício, por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

029/2011

Item do Relatório de
Auditoria

1- INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - 211.23.02.00 (PASSIVO CIRCULANTE)

Comunicação Expedida

Processo n° 4.967/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da

b.2)Analisar, mensalmente, as provisões realizadas na contabilidade,
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Recomendação

confrontando os respectivos valores com o Relatório do Contas a Pagar.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF

Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do
exercício, por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

029/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Tributos Federais Retidos Órgãos Públicos - 211.23.01.00

Comunicação Expedida

Processo n° 4.967/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

a.1)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.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do
exercício, por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria
Interna
Identificação do
Relatório de Auditoria

029/2011

Item do Relatório de
Auditoria

2 - Tributos Federais Retidos Órgãos Públicos - 211.23.01.00

Comunicação Expedida

Processo n° 4.967/2011

Nome da unidade
interna da UJ
destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

a.2) Efetuar a análise da pendência relacionada anteriormente, bem como,
se for o caso, provisionar os respectivos tributos.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do
exercício, por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
029/2011
de Auditoria
Item do Relatório de
Auditoria

2 - Tributos Federais Retidos Órgãos Públicos - 211.23.01.00

Comunicação Expedida

Processo n° 4.967/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

2.b)Confrontar os valores que estão em aberto na contabilidade com as
informações do Relatório do Contas a Pagar, efetuando os lançamentos
necessários para regularização do saldo.
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Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do exercício,
por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
029/2011
de Auditoria
Item do Relatório de
Auditoria

3 - Imobilizado - Pronunciamento Técnico CPC 27

Comunicação Expedida

Processo n° 4.967/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

DIRAD/DECOF

Descrição da
Recomendação

Apresentar a conclusão dos trabalhos relacionados ao Imobilizado da
empresa, a fim de que as Demonstrações Contábeis, exercício 2011,
apresentem as determinações do Pronunciamento Técnico CPC 27.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIRAD/DECOF
Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do exercício,
por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
030/2011
de Auditoria
Item do Relatório de
Auditoria

1. REGISTRO DE PERDAS DIÁRIAS SUPERIORES A TABELA DE TOLERÂNCIA
EM VIGOR

Comunicação Expedida

Processo n° 5.003/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação
Descrição da
Recomendação

DIPRO/DEMOM

a.1) Apresentar os motivos das faltas, superiores a tolerância estabelecida
pelo DETEC, bem como as providências tomadas para sua solução.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIPRO/DEMOM

Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do exercício,
por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
030/2011
de Auditoria
Item do Relatório de
Auditoria

1. REGISTRO DE PERDAS DIÁRIAS SUPERIORES A TABELA DE TOLERÂNCIA
EM VIGOR

Comunicação Expedida

Processo n° 5.003/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação
Descrição da
Recomendação

Casa da Moeda do Brasil

DIPRO/DEMOM

a.2)Estabelecer, através de Ordem de Serviço Interna – OSI, as situações
cabíveis para utilização do formulário Termo de Ocorrência – TOC, bem
como o nível de alçada necessário para ciência dos registros realizados no
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formulário.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DIPRO/DEMOM

Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do exercício,
por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
030/2011
de Auditoria
Item do Relatório de
Auditoria

1. REGISTRO DE PERDAS DIÁRIAS SUPERIORES A TABELA DE TOLERÂNCIA
EM VIGOR

Comunicação Expedida

Processo n° 5.003/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

Descrição da
Recomendação

DIPRO/DEMOM

b.1) revisar a Tabela de Tolerância para Fechamento de Produção de
Moedas, utilizada pelo DEMOM, providenciando os devidos ajustes, se
justificáveis.
Nota: Esta recomendação está sendo encaminhada ao DETEC, através do
MEMO/AUDIT nº 016/2012, conforme Anexo I deste Relatório.
Justificativas da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DETEC

Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do exercício,
por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório
030/2011
de Auditoria
Item do Relatório de
Auditoria

1. REGISTRO DE PERDAS DIÁRIAS SUPERIORES A TABELA DE TOLERÂNCIA
EM VIGOR

Comunicação Expedida

Processo n° 5.003/2011

Nome da unidade interna
da UJ destinatária da
recomendação

DIPRO/DEMOM

b.2) manter permanente monitoramento do processo, a fim de atualizar,
sempre que necessário, a capacidade de cada processo produtivo,
considerando as limitações de cada equipamento.
Descrição da
Recomendação
Nota: Esta recomendação está sendo encaminhada ao DETEC, através do
MEMO/AUDIT nº 016/2012, conforme Anexo I deste Relatório.
Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
DITEC/DETEC

Justificativas para o não atendimento
Recomendação em andamento, aguardando resposta de atendimento pela área.
Ressaltamos que esta recomendação encontrava-se dentro do prazo de atendimento ao final do exercício,
por se tratar de ponto de auditoria remetido à área no último mês do ano de 2011.
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17. Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a
conformidade e o desempenho da gestão no exercício.
Quadro A.17 – Outras Informações Relevantes
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código
SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Outras Informações Relevantes - AUDIT

Descrição das Informações:

1- A Unidade de Auditoria Interna da Casa da Moeda do Brasil - AUDIT elaborou 30 relatórios
no exercício de 2011, trazendo em seu bojo relevantes recomendações pertinentes a cada área,
objetivando melhoria nos processos e controles internos. Durante este período, foram emitidas
312 recomendações nos relatórios às diversas áreas da CMB, sendo que 65 delas apresentaram
risco alto, 228 obtiveram risco médio, e 19 apresentaram risco baixo.
Do total das 65 recomendações de risco alto, 11 delas foram atendidas no exercício de 2011,
conforme Quadro A.16.1, e 54 recomendações encontravam-se pendentes de atendimento em
31/12/2011, como demonstra o Quadro A.16.2. Ressaltamos que, das 54 recomendações
informadas, 14 delas encontravam-se dentro do prazo de atendimento ao final do exercício,
devido ao fato de que estes pontos de auditoria foram remetidos às áreas no último mês do ano
de 2011.
Das 228 recomendações de risco médio, 179 foram atendidas ou parcialmente atendidas, com
verificação de atendimento em Auditoria Futura ou por Follow-up, e 49 encontravam-se
pendentes.
Por fim, das 19 recomendações de risco baixo, 18 foram atendidas ou parcialmente atendidas,
com verificação de atendimento em Auditoria Futura ou por Follow-up, e apenas 1 encontravase pendente de atendimento ao final do exercício de 2011.
2- O incêndio ocorrido no Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM no dia 13 de
dezembro, destruindo as linhas galvânicas da Divisão de Eletrorrevestimento de Discos –
DVED e afetando os quadros elétricos de parte das máquinas cunhadoras da Seção de
Cunhagem – SECN.
As máquinas de cunhagem passaram por uma bateria de testes para checagem das condições de
operação. Das 25 prensas de cunhagem, 14 estarão disponíveis para iniciar a produção assim
que for emitido laudo de análise das peças estruturais do local do incêndio, as outras 11
somente voltarão a produzir no segundo semestre.
Os laudos indicaram que a provável causa do incêndio foi um curto-circuito por aquecimento
em uma das linhas de eletrorrevestimento.
Para continuar atendendo ao cliente, a Diretoria Colegiada da CMB autorizou contratações
emergenciais de discos eletrorrevestidos e determinou a criação de grupos de trabalho para a
retomada das atividades de cunhagem de moedas até março de 2012, bem como a elaboração
de projeto de reconstrução/recuperação do DEMOM/DVED, no menor prazo possível, com
observância às premissas de melhor tecnologia disponível e considerando os critérios de
segurança, eficiência e rentabilidade.
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Vale lembrar, que a CMB detém um estoque de moedas capaz de suprir o meio circulante
brasileiro durante todo o primeiro semestre de 2012.

O fiel cumprimento dos Planos de Contingência, de Emergência Médica e de Abandono de
Área, além dos treinamentos e simulados aplicados, foram decisivos para limitar os impactos
ambientais, minimizar danos estruturais, evitar a propagação do incêndio e, principalmente,
para a inexistência de vítimas.
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I-
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III – PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO DISPUSER A RESPEITO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2011
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I- INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONSELHO FISCAL E
ADMINISTRADORES DA UNIDADE
QUADRO C.12.1 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Valores em R$ 1,00

REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2011
Nome do
Conselheiro(a)
0337 - 910017 WILSON DE CASTRO
JUNIOR
0337 - 910020 ANTHERO DE
MORAES MEIRELLES

Período
Início

24/08/07

01/02/08

Fim

18/08/11

31/05/11

0337 - 910023 - LUIZ
FELIPE DENUCCI
MARTINS
0337 - 910025 VICTOR BRANCO DE
HOLANDA

06/04/09

31/05/11

Remuneração
jan

fev

mar

abr

mai

jun

Jul

ago

set

out

nov

dez

Total

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

0

3.879

0

0

0

20.858

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

0

0

0

0

0

0

0

12.128

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

3.192

2.578

2.578

2.578

5.157

33.063

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

0

0

0

0

0

0

0

12.128

0337 - 910029 ESTEVES PEDRO
COLNAGO JUNIOR

01/05/11

0

0

0

0

2.426

2.426

2.426

3.038

2.578

2.578

2.578

4.297

22.348

0337 - 910030 ALTAMIR LOPES

01/05/11

0

0

0

0

2.426

2.426

2.426

3.038

2.578

2.578

2.578

4.297

22.348

0337 - 910031 - JOSE
MAURO GOMES

01/08/11

0

0

0

0

0

0

0

2.578

2.578

2.578

2.578

3.653

Casa da Moeda do Brasil

13.967

Página 147

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

DA MOEDA DO BRASIL - CMB
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL- 2011

Nome do
Conselheiro(a)

Período
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

0336 - 910015 - SONIA
DE ALMENDRA F. P.
NUNES - T

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

3.192

2.578

2.578

2.578

5.157

33.063

0336 - 910021 - DANIEL
AUGUSTO BORGES
DA COSTA - T

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

3.192

2.578

2.578

2.578

5.157

3.3063

0336 - 910026 MAURICIO
CARDOSO OLIVA - S

2.426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

3.192

2.578

2.578

2.578

5.157

3.3063

(T/S)

0336 - 910027 MARIA DA GLORIA
F. NICOLAU - T

Início

01/01/11

Fim

Remuneração
Total

30/01/11

Fonte: DEGEP
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QUADRO C.12.2 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

Valores em R$ 1,00

Identificação do Órgão
Órgão: Casa da Moeda do Brasil
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2011

2010

2009

1.569.147

1.372.633

1.337.049

1.569.147

1.372.633

1.337.049

269.329

232.114

80.049

269.329

232.114

80.049

1.838.476

1.604.747

1.417.098

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)

a)

salário ou pró-labore

b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))

a)

bonus

b) participação nos resultados

c)

remuneração por participação em reuniões

d) comissões
e) outros
III – Total da Remuneração ( I + II)
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do
cargo
VI – Remuneração baseada em ações
Fonte: DEGEP
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Valores em R$ 1,00

QUADRO C.12.3 - DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES

Identificação do Órgão
Órgão: Casa da Moeda do Brasil
EXERCÍCIO
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados
2011

2010

2009

I – Bônus (a+b+c+d)
a)

valor mínimo previsto no plano de remuneração

b) valor máximo previsto no plano de remuneração
c)

valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
d) valor efetivamente reconhecido no resultado
II – Participação no Resultado (e+f+g+h)

269.329

232.114

80.049

e)

valor mínimo previsto no plano de remuneração

0

0

0

f)

valor máximo previsto no plano de remuneração

0

0

0

0

0

0

269.329

232.114

80.049

269.329

232.114

80.049

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
h) valor efetivamente reconhecido no resultado
III – Total ( I + II)
Fonte: DEGEP

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:
1. PLANO A - BENEFÍCIO DEFINIDO - PBDC
1.1- Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes: R$ 37.005.100,86
1.2- Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: R$ 5.238.622,90
1.3- Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora: R$ 5.238.622,90
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2. PLANO B - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - MOEDAPREV
Em agosto de 2010, por meio do Ofício nº 2.755/CGAF/DITEC/PREVIC, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar aprovou o novo Plano de Benefícios a ser administrado
pela Cifrão e patrocinado pela Casa da Moeda, que foi concebido na modalidade Contribuição
Variável e denominado MOEDAPREV.
Referido plano entrou em operação no dia 01/06/2011, sendo as primeiras contribuições
cobradas na folha de pagamento daquele mês.
Trata-se de um plano de benefícios que é voltado para antigos e novos colaboradores da CMB
não participantes do antigo plano de benefícios administrado pela Cifrão, concebido na
modalidade de Benefício Definido, denominado PBDC, que atualmente encontra-se fechado para
novas adesões.
2.1- Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes: R$ 4.560.419,49
2.2- Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: R$ 333.739,02
2.3- Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora: R$ 333.821,90

3. 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$ 310.237,81, atualizados pelo INPC mais juros mensais de 6%
a.a. O valor atualizado da obrigação, em 31-12-2011, é de R$ 32.162.443,52.
4. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal:
CARTEIRA POR SEGMENTO

LIMITE

POSIÇÃO

POSIÇÃO

DE VALORES

LEGAL

31/12/2011

%

SEGMENTO DE RENDA FIXA

100%

143.677.178,42

71,63%

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

70%

31.408.545,76

15,66%

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

20%

3.548.815,45

1,77%

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10%

-

0,00%

SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS

15%

12.169.911,44

6,07%

SEGMENTO DE IMÓVEIS

8%

9.781.972,20

4,88%

TOTAL DOS SEGMENTOS

-

200.586.423,27

100,00%

Fundamentação legal: Res. CGPC 3792 de 01/10/2009
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5. Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar:
A PREVIC não emana manifestação anual sobre as demonstrações contábeis nem sobre
desempenho das fundações.
6. 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:
Em 2011 a rentabilidade da carteira de investimentos do Plano de Benefício Definido
administrado pela Cifrão (PBDC) foi de 9,42%, enquanto a taxa mínima atuarial, composta pelo
INPC acrescido de juros de 6% aa. situou-se em 12,44%. Se considerarmos a variação do IBX no
ano, que foi negativa em 11,10% e do CDI, que atingiu 11,60%, verificamos que as
rentabilidades obtidas, pela carteira, nestes segmentos, quais sejam: queda de apenas 2,44% em
renda variável e 11,92% positivos em renda fixa superaram suas metas.
Importante ressaltar que taxa mínima atuarial, neste exercício, foi bastante agravada pela
elevação da inflação, medida pelo INPC, que fechou o ano em 6,07%.
RENTABILIDADES AUFERIDAS
Segmento

Limite legal

Volume projetado

Rentabilidade Auferida

Renda Fixa

100%

100%

11,92%

Renda Variável

70%

40%

(2,44)

Imóveis

8%

8%

10,31%

Investimentos
Estruturados

20%

10%

11,44%

Investimentos no
Exterior

10%

0,7%

-

CDI

-

-

11,60%

Mínima Atuarial

-

-

12,44%
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e) Conclusões contidas no parecer da Auditoria Independente;
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 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio
social e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefício
do ativo líquido, da mutação do ativo líquido 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 matemáticas
e das divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. 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.
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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$ 101.914 mil, apurado no confronto do Ativo Líquido de
R$ 186.878 mil, com as Provisões Matemáticas de R$ 288.792 mil. A elevação do déficit em
R$ 85.461 mil no exercício de 2011, ocorreu principalmente pela baixa do ativo patrimonial do
valor correspondente ao saldo acumulado de resultados negativos produzidos pelo excesso de
gastos com despesas administrativas ao longo doa anos 1996 a 2006. 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 12, item
“a.1”, a Fundação aguarda para o exercício de 2012 manifestação a respeito da aprovação ou
recusa 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
(atual PREVIC) 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 2011 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.
Parágrafo de ênfase
Conforme nota explicativa nº 16, letra “b”, 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. Tomando como
base o princípio de prudência, determinado pela Resolução CFC nº 750/1993, alterada pela
Resolução CFC nº 1282/2010 e a Resolução CFC nº 1180/2009, que aprovou a Norma Brasileira
de Contabilidade – NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, e
enquanto não houver manifestação da Justiça Federal com relação ao valor devido, a forma de
pagamento pela União Federal, relativa à referida ação judicial e sua classificação como
“possível” a entidade optou por somente registrar nas notas explicativas como evento futuro.
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Em face dessa decisão, não estão refletidos os valores nas demonstrações contábeis da Fundação.
Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2012.
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
CNAI 1126
Auditora
f) Conclusão do último estudo atuarial;
PARECER ATUARIAL EM 31/12/2011 DO PLANO 1- BENEFÍCIO DEFINIDO
CIFRÃO – PBDC

1.

A Avaliação Atuarial do Plano de Benefício Definido CIFRÃO - PBDC do
encerramento do exercício de 2011 foi por nós realizada com base em dados fornecidos
pela CIFRÃO - Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil referente aos
Segurados (Assistidos e Participantes Ativos) existentes em 31/12/2011, bem como
sobre os expostos aos riscos e sobre os sinistros ocorridos no Plano no lapso de
01/01/1999 a 31/12/2011.

2.

Sobre essa massa, aplicamos testes visando a simples detecção de casos incomuns, os
quais indicaram:

3.

2.1.

com relação aos dados dos Segurados existente em 31/12/2011, apresentam
coerência, e, portanto, considerados adequados para a realização dos estudos
atuariais, cabendo sugerir que a CIFRÃO depure as informações pertinentes aos
salários-de-participação dos Participantes-ativos, bem como sobre os beneficiários
dos atuais Participantes;

2.2.

no tocante aos dados históricos sobre os sinistros do Plano, após alguns ajustes,
também foram considerados suficientes para realização dos estudos atuariais, à
exceção daqueles referentes aos auxílios-doença pagos no período em exame, os
quais não puderam ser utilizados; cumprindo-nos recomendar que a CIFRÃO
estruture seu banco de dados referente aos históricos sobre os benefícios.

Há que se elucidar que esses testes não asseguram a inexistência de outros eventuais
problemas, sendo a veracidade das informações de exclusiva responsabilidade da
Fundação.
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4.

Em síntese a massa de Segurados em 31/12/2011 indica:

DISCRIMINAÇÃO

Frequência em
31/12/2011
Absoluta

Participantes Ativos Patrocinados
Participantes
Ativos
Autopatrocinados
Participantes Remidos
Participantes
Assistidos
por
Aposentadoria por Invalidez
Participantes
Assistidos
por
Aposentadoria Por Idade
Participantes
Assistidos
por
Aposentadoria Por Tempo de
Contribuição
Participantes
Assistidos
por
Aposentadoria Especial
Grupos Familiares de Pensão
TOTAL

Relativa

Frequência em
31/12/2010
Absoluta

Relativa

Variação
Absoluta

%

578

42,00 %

583

41,98%

-5

-0,86%

0

0,00%

1

0,07%

-1

-100,00%

2

0,15%

2

0,14%

0

0,00%

146

10,61%

149

10,73%

-3

-2,01%

8

0,58%

10

0,72%

-2

-20,00%

238

17,30%

243

17,49%

-5

-2,06%

183

13,30%

187

13,46%

-4

-2,14%

221
1.376

16,06%
100,00%

214
1.389

15,41%
100,00%

7
-13

3,27%
-0,94%

Número de Meses Estimados
Frequência 2011
Frequência 2010
Variação
Para a Aposentadoria
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Absoluta
%
Programada
0 mes
191
33,04%
155
26,54%
36
23,23%
1 mes
a
12 meses
40
6,92%
38
6,51%
2
5,26%
13 meses
a
24 meses
52
9,00%
40
6,85%
12
30,00%
25 meses
a
36 meses
38
6,57%
53
9,08%
-15
-28,30%
37 meses
a
48 meses
41
7,09%
40
6,85%
1
2,50%
49 meses
a
60 meses
25
4,33%
40
6,85%
-15
-37,50%
61 meses
a
72 meses
34
5,88%
25
4,28%
9
36,00%
73 meses
a
84 meses
23
3,98%
34
5,82%
-11
-32,35%
85 meses
a
96 meses
25
4,33%
24
4,11%
1
4,17%
97 meses
a
108 meses
14
2,42%
25
4,28%
-11
-44,00%
109 meses
a
120 meses
19
3,29%
14
2,40%
5
35,71%
121 meses
ou mais
76
13,15%
96
16,44%
-20
-20,83%
Observa-se que, em 31/12/2011, 33% da Massa de Participantes Ativos já podem solicitar a concessão da
Suplementação de Aposentadoria Programada, e, no prazo de 5 anos, 67% da massa já estará em igual direito.

5.

As informações contábeis (Ativo Patrimonial e Exigíveis Operacional e Contingencial e
Fundos Administrativo e de Investimentos) utilizadas na Avaliação Atuarial de
encerramento do exercício de 2011 do PBDC para a determinação do Resultado
financeiro-atuarial do Plano foram extraídas do Balanço Patrimonial do PBDC relativo a
31/12/2011, 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.
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6.

Ressalvado o exposto no parágrafo precedente, de acordo com os registros contábeis do
exercício de 2011, tem-se que:
6.1.

O Ativo Líquido do PBDC em 31/12/2011 é de R$ 186.410.332,78 (cento e
oitenta e seis milhões, quatrocentos e dez mil e trezentos e trinta e dois reais e
setenta e oito centavos):

Ativo Patrimonial
Exigível Operacional
Exigível Contingencial
Fundos
Fundo Administrativo
Fundo de Investimentos
Ativo Líquido

31/12/2011
R$ 208.667.480,17
-R$ 8.616.920,27
-R$ 11.871.454,32
-R$ 1.768.772,80
-R$ 1.151.637,91
-R$ 617.134,89
R$ 186.410.332,78

31/12/2010
R$ 234.014.006,93
-R$ 8.922.825,41
-R$ 3.967.577,44
-R$ 1.491.665,06
-R$ 1.030.593,21
-R$ 461.071,85
R$ 219.631.939,02

Variação %
-10,83%
-3,43%
199,21%
18,58%
11,75%
33,85%
-15,13%

6.2. O Ativo Líquido do PBDC obteve a Rentabilidade Nominal de 8,25% em f ace da
Meta Atuarial desejada de 12,44% (INPC+6%) acarretando o déficit de -3,81%:

7.

Para determinação dos resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de
2011 do PBDC foram considerados os regimes, métodos e hipóteses atuariais descritos
na Nota Técnica Atuarial, cuja definição, em síntese, ocorreu a partir de:
7.1.

observância às determinações da Resolução MPAS/CGPC nº 18/2006;

7.2.

estudos demográficos a partir da experiência quanto às sinistralidades do Plano
no período de 01/01/1999 a 31/12/2011;

7.3.

indicações de hipóteses financeiras pelos Patrocinadores do PBDC;

7.4.

necessidades de capitalização do PBDC;

7.5.

pressuposto de que o Plano de Custeio adotado no exercício de 2011 seja mantido nos
próximos exercícios;
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7.6.

conforme orientação da CIFRÃO, adoção de cronograma de enquadramento à
Resolução MPAS/CGPC nº 29/2009, no qual as Receitas para a cobertura das
Despesas Administrativas do PBDC sejam estipuladas no Plano de Custeio, e
transferidas para o Plano de Gestão Administrativa – PGA, constituindo-se em:
no exercício de 2012, 10,75% (dez inteiros e setenta e cinco centésimos por
cento) da soma das Contribuições Normais e Extraordinárias com a Folha de
Benefícios, reduzindo-se esse percentual para 10,00% (dez por cento), no
exercício de 2013, e, a partir do exercício de 2014, fixadas em 9,00% (nove por
cento).

8.

Convém observar que, entre as hipóteses por nós sugeridas, está a redução da Taxa de
Juros de 6%a.a. para 5%a.a., tendo a CIFRÃO preferido, neste momento, conservar a
hipótese de 6%a.a. Diante do panorama econômico atual, e o fato de que, por 2 (dois)
anos consecutivos o PBDC não conseguiu atingir a meta atuarial necessária, cumpre -nos
recomendar que a CIFRÃO analise a viabilidade de alteração dessa hipótese em curto
prazo, principalmente considerando-se o que dispõe o item 4 do Anexo da Resolução
MPAS/CGPC nº 18/2006: 4 - A taxa máxima real de juros admitida nas projeções
atuariais do plano de benefícios é de 6% (seis por cento) ao ano ou a sua equivalência
mensal, devendo ser observada sua sustentabilidade no médio e longo prazos.(grifo
nosso)

9.

Os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2011 do PBDC
indicaram as seguintes Provisões Matemáticas em 31/12/2011:

Ativo Líquido
Passivo Atuarial
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Benef. Estruturado em Regime de
Capitalização - Programados
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Programados
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Não Programados
Benefícios a Conceder
Benef. Estruturado em Regime de
Capitalização - Programados
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Programados
Valor Atual das Contribuições
Futuras dos Patrocinadores
Valor Atual das Contribuições
Futuras dos Participantes
Benef. Estruturado em Regime de
Capitalização - Não Programados
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Não Programados
Valor Atual das Contribuições
Futuras dos Patrocinadores
Valor Atual das Contribuições
Futuras dos Participantes
Provisões Matemáticas a Constituir
Resultado

Casa da Moeda do Brasil

31/12/2011
R$ 186.410.332,78
R$ 288.324.558,12
R$ 317.547.318,83
R$ 160.753.594,50

31/12/2010
R$ 219.631.939,02
R$ 236.085.602,39
R$ 266.749.426,45
R$ 143.812.395,00

Variação %
-15,13%
22,13%
19,04%
11,78%

R$ 160.753.594,50

R$ 143.812.395,00

11,78%

R$ 115.280.123,09

R$ 101.714.056,77

13,34%

R$ 45.473.471,41

R$ 42.098.338,23

8,02%

R$ 156.793.724,33

R$ 122.937.031,45

27,54%

R$ 144.320.966,13

R$ 109.242.548,85

32,11%

R$ 174.837.864,07

R$ 134.597.514,15

29,90%

-R$ 15.258.448,97

-R$ 12.677.482,65

20,36%

-R$ 15.258.448,97

-R$ 12.677.482,65

20,36%

R$ 12.472.758,20

R$ 13.694.482,60

-8,92%

R$ 15.130.676,78

R$ 16.872.943,14

-10,33%

-R$ 1.328.959,29

-R$ 1.589.230,27

-16,38%

-R$ 1.328.959,29

-R$ 1.589.230,27

-16,38%

-R$ 29.222.760,71
-R$ 101.914.225,34

-R$ 30.663.824,06
-R$ 16.453.663,37

-4,70%
519,40%
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10.

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 à informação de seu valor.

11.

Conforme se pode depreender do quadro do item 9, do confronto do Ativo Líquido do PBDC
com as suas respectivas Provisões Matemáticas demonstra o substancial déficit no montante
de R$ 101.914.225,34 (cento e um milhões, novecentos e quatorze mil, duzentos e vinte e
cinco reais e trinta e quatro centavos), demonstrando a grave situação econômico-atuarial do
PBDC, e, consequentemente, de acordo com as normas técnicas atuariais adequadas e o
disposto na Legislação quanto à obrigatoriedade de imediata regularização de insuficiências
atuariais, indica ser imperativo o urgente saneamento atuarial do PBDC.

12.

Em relação ao supracitado déficit, há que se esclarecer que a relevânci a de sua elevação
em relação ao exercício precedente (R$ 85 milhões) se refere principalmente às
seguintes causas:
12.1. redução do Ativo Líquido (R$ 33 milhões) que decorreu, entre outros fatores tais
como o déficit de rentabilidade, conforme informações da CIFRÃO,
principalmente de ajustes contábeis determinados pela fiscalização da PREVIC;
12.2. elevação do Passivo Atuarial (R$ 52 milhões) em função principalmente de
elevações salariais indicadas na base de dados, as quais devem ser confirmadas,
alterações de hipóteses biométricas, destacando-se a de Encargo Médio de
Herdeiros, a qual passou a considerar os reais beneficiários do Plano.

13.

Lembre-se que a situação deficitária ora apontada, a qual se agrava com o decorrer do
tempo, foi alertada ulteriormente (em 2006), época em que 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.

14.

Elucide-se que 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.

15.

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.

16.

Ocorre que, até a presente data, não houve consenso sobre a aprovação do Saldamento,
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:
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16.1. 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;
16.2. 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);
16.3.

não existir até a presente data evidencias de resolução em curto prazo quanto ao
Saldamento do Plano;

16.4. 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;
16.5. 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-os duplamente por cobrar mais contribuições e pagar menos benefícios;
16.6. os problemas acarretados à CIFRÃO, vez que, ao se arrecadar menos
contribuições do que as realmente devidas, necessita fazer plano de
enquadramento das despesas administrativas, entretanto, as receitas deveriam ser
superiores caso fosse resolvida a situação;
16.7. os questionamentos do Ministério Público; e
16.8. 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 participantes-ativos 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 191 empregados participantes já cumpriram
todas as carências para solicitação do benefício, número que se elevará nos
próximos (cinco) anos para 387;
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.
17.

Assim, em face de todo o 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 que seja imediatamente realizado o
ajuste atuarial inicial conforme sugerido no item 8 da Nota Técnica apensada à
Ct.0082/CF/10, de 24/06/2010.
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18.

E, uma vez resolvida essa situação criada em 1999, 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 determinado 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), 26 de março de 2012.
CESAT – CONSULTORIA ESTATÍSTICO-ATUARIAL LTDA
André Luiz Guimarães Calheiros
Atuário – MIBA Nº 1.658

PARECER ATUARIAL EM 31/12/2011 DO PLANO 2- MOEDAPREV
19.

A Avaliação Atuarial do Plano MoedaPrev do encerramento do exercício de 2011
foi por nós realizada com base em dados fornecidos pela CIFRÃO - Fundação de
Previdência da Casa da Moeda do Brasil referente aos Segurados (Assistidos e
Participantes Ativos) existentes em 31/12/2011.

20.

Com relação a esses dados sobre os Segurados existentes em 31/12/2011, aplicamos
testes visando a simples detecção de casos incomuns, os quais indicaram que apresentam
coerência, e, portanto, considerados adequados para a realização dos estudos atuar iais,
cabendo ressaltar que o Plano iniciou suas atividades em 01/06/2011, não existindo
Assistidos na data-base da avaliação atuarial.

21.

Não obstante, cumpre-nos sugerir que a CIFRÃO:
21.1. faça depuração das informações pertinentes aos Beneficiários dos Participantes,
de forma a mantê-los adequados ao que dispõe o Regulamento, porém sem
desprezar o histórico de todos aqueles que foram inscritos;
21.2. no tocante aos dados históricos sobre os sinistros do Plano, ainda não existentes
em face de que o Plano funciona somente há 7 meses, porém, cumpre-nos
recomendar que sempre sejam mantidos atualizados seus históricos,
principalmente no que se refere a participantes que entraram em gozo de auxílio doença ou invalidez (mesmo que o benefício não tenha sido pago em razão de
estarem cumprindo carência regulamentar) e a Segurados falecidos.

22.

Há que se elucidar que esses testes não asseguram a inexistência de outros eventuais
problemas, sendo a veracidade das informações de exclusiva responsabilidade da
Fundação.
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23.

Em síntese a massa de Segurados em 31/12/2011 indica:
Situação

Masculino Feminino

Ex-Participante aguardando o Pagamento do Instituto de Resgate

Total

1

0

1

111

37

148

Participantes Ativos Autopatrocinados

0

0

0

Participantes Ativos Licenciados

0

0

0

Participantes Ativos Remidos

0

0

0

Participantes em gozo de Auxílio-doença cumprindo carência

2

0

2

Participantes em gozo de Auxílio-doença recebendo benefício

0

0

0

Participantes em gozo de Aposentadoria por Invalidez cumprindo carência

0

0

0

Participantes em gozo de Aposentadoria por Invalidez recebendo benefício

0

0

0

Participante em gozo de Aposentaria Programada

0

0

0

Grupo Familiares de Pensão

0

0

0

114

37

151

Participantes Ativos Patrocinados

TOTAL
Número de Meses Estimados que Faltam para os
Participantes Atingirem a Aposentadoria
Programada Plena

Absoluta

Relativa

Até 48 meses

0

0,00%

49 meses

a

60 meses

7

4,64%

61 meses

a

72 meses

2

1,32%

73 meses

a

84 meses

3

1,99%

85 meses

a

96 meses

5

3,31%

97 meses

a

108 meses

4

2,65%

109 meses

a

120 meses

2

1,32%

121 meses

a

132 meses

3

1,99%

133 meses

a

144 meses

6

3,97%

145 meses

a

156 meses

3

1,99%

157 meses

a

168 meses

4

2,65%

112

74,17%

151

100,00%

169 meses

ou mais
TOTAL

24.

Frequência

As informações contábeis (Ativo Patrimonial e Exigíveis Operacional) utilizadas na
Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2011 do Plano MoedaPrev para a
determinação do Resultado financeiro-atuarial do Plano foram extraídas do Balanço
Patrimonial do Plano MoedaPrev relativo a 31/12/2011, 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.
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25.

Ressalvado o exposto no parágrafo precedente, de acordo com os registros contábeis do
exercício de 2011, tem-se que:
25.1. o Ativo Patrimonial do Plano MoedaPrev em 31/12/2011 é de R$ 664.292,24
(seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e
quatro centavos);
25.2. desse Ativo Patrimonial deduz-se R$ 52.934,51 (cinquenta e dois mil,
novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) relativos aos
Exigíveis Operacionais do Plano (exigíveis por terceiros no aguardo de
conclusão de recebimento ou pagamento em função da data de liquidação do
débito ou crédito), determinando-se o Ativo Líquido do Plano MoedaPrev em
31/12/2011 no valor de R$ 611.357,73 (seiscentos e onze mil, trezentos e
cinquenta e sete reais e setenta reais e três centavos), o qual tem por objetivo a
cobertura das obrigações previdenciais do Plano;
25.3. verifica-se que, durante o período de 01/07/2011 a 31/12/2011, o At ivo
Líquido do Plano MoedaPrev obteve a Rentabilidade Nominal de 4,48%, que
corresponde ao Índice MoedaPrev acumulado no período (variação do INPC
de 06/2011 a 11/2011 = 2%) acrescido do Juros de 2,43% (cujo
correspondente anual é 4,91);
25.4. observa-se que, no período em análise, a rentabilidade auferida no Plano
MoedaPrev quase atinge meta atuarial desejada de IMP acrescido de juros
equivalentes a 5%a.a. (4,51%); Apesar de na fase de diferimento não existir
obrigatoriedade de atingir essa meta para o acúmulo de Contribuições, ela é
considerada para a parcela do Plano constituída sob a Modalidade de
Benefício Definido (benefícios de riscos), sendo importante a sua obtenção:
Discriminação

Índices Acumulados no Período

Caderneta de Poupança

3,8403%

Rentabilidade do MoedaPrev

4,4777%

IMP + juros equivalentes a 5% a.a.

4,5142%

Taxa Selic

5,8115%
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25.5. todavia, conforme se pode verificar pelos resultados gerais apresentados, a
inexpressiva variação entre a rentabilidade e a meta deseja não causou
prejuízos ao Plano, ressaltando-se que, além do ganho com as aplicações
financeiras, os participantes contam com a cobertura dos riscos de morbidez,
invalidez e morte, bem como com aporte patronal para compor sua
Aposentadoria Programada;
25.6. caso os participantes tivessem investido as Contribuições Normais (Básica,
Risco e Administrativa) por eles pagas ao MoedaPrev com o rendimento de
100% da Taxa Selic, teriam acumulado em torno de R$ 315 mil, porém não
contariam com a proteção dos riscos de morbidez, invalidez e morte;
25.7. no MoedaPrev, além de contar com a proteção dos riscos de morbidez,
invalidez e morte, considerando-se os aportes feitos pela patrocinadora eles
acumularam o montante de R$ 430 mil, ou seja, em média 37% a maior,
mostrando-se assim o excelente retorno financeiro do Plano para seus
participantes.
26.

As Receitas para a cobertura das Despesas Administrativas do Plano MoedaPrev são
fixadas no Plano de Custeio, e transferidas para o Plano de Gestão Administrativa –
PGA, constituindo-se em: em 9% (nove por cento) das Contribuições Normais, 0,5%
(cinco décimos por cento) das Contribuições Facultativas e das eventuais multas por
atraso no recolhimento de contribuições. Ressalte-se que não há cobrança de
administração sobre os recursos financeiros obtidos através das aplicações no mercado
financeiro, ou seja, os rendimentos líquidos das taxas de corretagem são integramente
repassados aos participantes.

27.

Para determinação dos resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de
2011 do Plano MoedaPrev foram considerados os regimes, métodos e hipóteses atuariais
descritos na Nota Técnica Atuarial, cuja definição, em síntese, ocorreu a partir de:
27.1. observância às determinações da Resolução MPAS/CGPC nº 18/2006;
27.2. estudos demográficos a partir da experiência quanto às sinistralidades do Plano
de Benefício Definido CIFRÃO - PBDC no período de 01/01/1999 a 31/12/2011o Plano MoedaPrev ainda não possui experiência quanto a sua sinistralidade,
assim, considerou-se que a sinistralidade ocorrida no PBDC representasse aquela
relativa aos empregados da Casa da Moeda do Brasil, e, por conseguinte, do
Plano MoedaPrev;
27.3. indicações de hipóteses financeiras pela CMB;
27.4. necessidades de capitalização do Plano MoedaPrev;
27.5. manutenção das regras de cálculo da Contribuição Normal previstas no Capítulo
III do Regulamento do Plano MoedaPrev.
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28.

A Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2011 do Plano MoedaPrev
indicaram os seguintes resultados em 31/12/2011:
Ativo patrimonial

R$ 664.292,24

Exigível Operacional

-R$ 52.934,51

Ativo Líquido

R$ 611.357,73

Passivo Atuarial

R$ 611.357,73

Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Contribuição Definida
Saldo de Contas dos Assistidos

R$ 466.736,54
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

R$ 0,00

Valor Atual dos Benefícios Programados - Assistidos

R$ 0,00

Valor Atual dos Benefícios Não Programados - Assistidos

R$ 0,00

Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador
Saldo de Contas - Instituidor(es)
Saldo de Contas - Parcelas Participantes
Subconta Básica Participante
SubConta Facultativa
Subconta Valores Portados Abertos
Subconta Valores Portados Fechados
Fundo Previdencial

R$ 466.736,54
R$ 466.736,54
R$ 214.956,36
R$ 0,00
R$ 251.780,18
R$ 214.956,36
R$ 677,72
R$ 0,00
R$ 36.146,10
R$ 144.621,19

Reversão de Saldo Por Exgência Regulamentar

R$ 0,00

Revisão de Plano

R$ 0,00

Outros - Previstos em Nota Técnica Atuarial

R$ 144.621,19

Fundo de Risco

R$ 144.621,19

Fundo Atuarial

R$ 0,00

Fundo de Ajuste de Benefício

R$ 0,00

29.

Conforme demonstrado no parágrafo anterior, do confronto do Ativo Líquido do Plano
MoedaPrev com suas Provisões Matemáticas e o seu Fundo Previdencial, verifica-se o
total equilíbrio financeiro-atuarial do Plano.

30.

Em relação à distribuição da Contribuição Normal, o acumulo do Fundo de Risco
durante o período de funcionamento do Plano no Exercício de 2011, acrescido das
projeções de Contribuições Normais para o Exercício de 2012, nos conduz à conclusão
de que, no Exercício de 2012:
30.1. o percentual de rateio da Contribuição Normal destinado à Parcela Básica pode
ser elevado de 68% para 75%, agregando-se maiores valores às Subcontas
destinadas ao cálculo da Aposentadoria Programada;
30.2. o percentual de rateio da Contribuição Normal destinado à Parcela Risco pode ser
diminuído de 23% para 16%, sendo que, desse percentual, 52% serão destinados
à composição do Fundo de Risco e 48% para a Constituição do Fundo A tuarial;
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31.

30.3. o percentual de rateio da Contribuição Normal destinado à Parcela Administrativa
se mantém em 9%.
Em face de todo exposto, somos de opinião que o Plano MoedaPrev encontra-se
perfeitamente equilibrado econômico-atuarialmente, cabendo apenas, além das
recomendações ulteriores quanto à composição do Banco de Dados, sugerir que sejam
urgentemente acertadas as redações do Regulamento conforme indicado na Nota Técnica
Atuarial.

É o Parecer.
Rio de Janeiro (RJ), 26 de março de 2012.
CESAT – CONSULTORIA ESTATÍSTICO-ATUARIAL LTDA
André Luiz Guimarães Calheiros
Atuário – MIBA Nº 1.658
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 foi objeto de ação fiscal empreendida pela PREVIC – Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, originada pelo Ofício nº 042/ERRJ/PREVIC de 22/02/2001 no período
de 28/02/2011 a 28/04/2011, dando origem ao Relatório de Fiscalização nº 74/2011/ERRJ/PREVIC
de 21/06/2011.
O Relatório de Fiscalização em causa deu origem as seguintes determinações:
3.2 a – “Corrigir a contabilidade e baixar do ativo patrimonial o saldo acumulado de resultado
negativos produzidos pelo excesso de gastos com despesas administrativas ao longo dos anos”.
Prazo: 30 dias.” – Atendida através do OF.SUP/007/11 encaminhado à PREVIC em 14/07/2011
e OFSUP/009/11 de 29/09/2011.
3.2 b – “ Fazer constar das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2011 e
seguintes explicação sobre a correção contábil ora determinada , informando claramente que
corrigiu os registros contábeis que vinham sendo apresentados como direitos realizáveis, devido
tratar-se de gastos administrativos incorridos em excesso, acima do limite legal permitido pela
legislação aplicável às EFPC.” - Atendida através do OF.SUP/007/11 encaminhado à PREVIC
em 14/07/2011.
3.7 – “Corrigir o texto das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis de 31/12/2010,
deixando claro que a PREVIC determinou somente a „atualização‟ e o „detalhamento‟ dos saldos do
grupo OUTROS REALIZÁVEIS, e que os registros contábeis neste grupo vem sendo feitos pela
Cifrão desde 1996.” - Atendida através do OF.SUP/011/11 encaminhado à PREVIC em
22/12/2011.
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3.9 a – “ Corrigir o Regulamento do PGA no prazo de 30 dias, obedecendo à exigência do parágrafo
2º do art. 4º da Resolução CGPC nº 29/2009...” - Atendida através do OF.SUP/007/11
encaminhado à PREVIC em 14/07/2011.
3.9 b – “Em atendimento ao art. 35 do Regulamento do PGA o Conselho Fiscal da Cifrão deverá
manifesta-se , nos Relatórios de Controle Interno emitidos a contar do 1º semestre de 2011, sobre o
acompanhamento e o controle dos indicadores de gestão das despesas administrativas, inclusive
quanto aos limites e critérios qualitativos e quantitativos, além das metas estabelecidas para os
indicadores de gestão aprovados pelo Conselho deliberativo.” - Atendida através do
OF.SUP/007/11 encaminhado à PREVIC em 14/07/2011.
3.10 – “O Conselho Fiscal deverá, a partir do Relatório de Controle Interno relativo ao 1º semestre
de 2011 corrigir informação sobre o limite de despesas administrativas e sobre a taxa de
carregamento até 2014.” - Atendida através do OF.SUP/007/11 encaminhado à PREVIC em
14/07/2011.
4 – “Fica determinado à Diretoria Executiva da Entidade a divulgação do presente Relatório de
Fiscalização junto ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo num prazo de 30 dias” Atendida através da CT.SUP/085/11 de 07/07/2011 e CT.SUP/086/11 de 07/07/2011.
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IV- 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 SOBRE A CONSISTÊNCIA DOS DADOS
DOS PROGRAMAS NO SIGPLAN
A Lei Nº 12.580, de 29 de dezembro de 2011, autorizou a Casa da Moeda do Brasil – CMB proceder ao aporte de R$ 285,4 milhões no Programa de Investimentos – OI 2011. No
que se refere às Ações Orçamentárias 3274 e 4105 – Adequação e modernização do parque industrial e Manutenção e adequação da infraestrutura operacional, respectivamente, no
exercício de 2011, pelo critério de ativação por competência, foram aplicados R$ 202,3 milhões que espelham efetiva realização orçamentária de 71,0%. Relativamente às ações
não orçamentárias 9438; 9439; 9440; 9441 e 9443 – Produção de Cédulas; Produção de Moedas; Produção de Selos Postais; Produção de Documentos de Segurança Diversos e
Produção de Selos fiscais, respectivamente, os registros contábeis contidos no SIAFI dão-nos conta da eficácia de pleno cumprimento dos Programas Anuais de Produção e Venda
de Cédulas e Moedas para o Banco Central do Brasil; de Produção e Vendas de Selos Postais para a ECT; de Produção e Vendas de Documentos de Seguranças Diversos
fabricados pelo DEGER e de Produção e Vendas de Selos Fiscais para a Secretaria da Receita Federal.
Notas: 1. Devem ser incluídos todos os programas e ações de responsabilidade da unidade, estabelecidos no PPA;
2. 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.
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