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Introdução
O Relatório de Gestão objetiva demonstrar, anualmente, os resultados da gestão no exercício
anterior como instrumento de prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle interno e
externo.
Para o exercício de 2012, o Relatório de Gestão da CMB evidencia o início de um ciclo de
reestruturação organizacional tendente à incorporação de melhores práticas de Governança,
melhoria contínua dos processos internos e conformidade com as normas internas e externas.
Foram criados o Departamento de Controle e Conformidade (DEPAC), a Ouvidoria (OUVID), a
Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar (COAD) e o Departamento de Análise de
Mercado (DEPAM), além da revisão de processos e estruturas relacionados aos principais objetivos
institucionais.
Houve intensa reestruturação organizacional. Ainda assim, a CMB apurou em 2012 resultados
financeiros similares aos observados no ciclo de expansão de negócios e de faturamento dos anos
anteriores, e se posiciona, cada vez mais, como fornecedora qualificada de produtos e serviços de
segurança para o mercado interno e externo.
Diversas metas decorrentes da reestruturação organizacional estão fixadas para 2013. Portanto, sem
prejuízo de notas pontuais quanto às perspectivas futuras, apenas as ações e resultados de 2012
foram retratados no presente Relatório de Gestão, cuja estrutura observa as disposições da IN TCU
nº 63/2010, da DN TCU nº 119/2012, da Portaria TCU nº 150/2012, e contempla os tópicos da Parte
A do Anexo II da DN TCU nº 119/2012, com as seguintes ressalvas: a inaplicabilidade do item 5 e
de tabelas dos subitens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.2 à CMB, e a ausência de eventos, em 2012,
referentes a tabelas dos subitens 6.1.7.2, 6.1.7.3 e 10.1.4.
Também foram incluídas as informações referentes ao item 36 da Parte B do Anexo II da DN TCU
nº 119/2012, voltado às Unidades Jurisdicionadas patrocinadoras de entidade fechada de
previdência complementar.
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ITEM 1 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE CUJA GESTÃO COMPÕE O
RELATÓRIO
1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada:
QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda
Código SIORG: 01929
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Casa da Moeda do Brasil
Denominação Abreviada: CMB
Código SIORG: 00092
Código LOA: 25211
Código SIAFI: 25211
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Empresa Pública
CNPJ: 34.164.319/0001-74
Principal Atividade: Gráfica
Código CNAE: 1812-1/00
Telefones/Fax de contato:
(021) 2414-2308
(021) 2414-2318
(021) 3226-1809
Endereço Eletrônico: presi@cmb.gov.br
Página na Internet: http://www.casadamoeda.gov.br
Endereço Postal: Rua René Bittencourt, nº 371, Distrito Ind. de Santa Cruz, CEP: 23565-200, Rio de Janeiro – RJ
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Lei nº 5.895 de 19 de junho de 1973
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Decreto nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997 (Estatuto da CMB), e Regimento Interno.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Publicação do Relatório de Administração da CMB no jornal VALOR ECONOMICO em 04/05/2012, demonstrações
contábeis publicadas no DOU em 07/05/2013 e normas internas de administração e organização.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
179083
Casa da Moeda do Brasil
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
17801
Casa da Moeda do Brasil
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
179083
17801

1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade:
A 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 que se confunde 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
naquele local até 1982, quando foi instalada uma moderna fábrica de cédulas, moedas e papéis de
segurança em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde permanece até hoje.
Com a publicação da Lei Federal nº 5.895, de 19 de junho de 1973, e do Decreto 72.813, de 20 de
setembro de 1973, a CMB – antes uma autarquia – foi constituída empresa pública federal
pertencente integralmente à União e vinculada ao Ministério da Fazenda. O Estatuto Social em
vigor foi aprovado pelo Decreto nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997.
Conforme previsão expressa em seu ato constitutivo, a CMB tem por objeto, em caráter de
exclusividade, a fabricação do papel-moeda e da moeda metálica nacionais, a impressão dos selos
postais e fiscais federais e dos títulos da dívida pública federal. Além disso, poderá produzir no
Página 10

Casa da Moeda do Brasil - CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

Brasil e comercializar no Brasil e no exterior outros materiais e serviços compatíveis com suas
atividades, visando à plena utilização dos recursos de seu parque fabril e desde que sem prejuízo do
atendimento das encomendas dos produtos cuja fabricação constitui a finalidade básica da empresa.
Nesse sentido, a CMB tem se especializado não apenas no desenvolvimento de cédulas e moedas
cada vez mais sofisticadas, mas, também, no desenvolvimento de produtos e serviços de segurança
tecnologicamente complexos, como os Selos Fiscais e de Rastreamento utilizados no controle fiscal
de cigarros (SCORPIOS) e de bebidas frias (SICOBE), a sala-cofre que abriga um dos centros de
processamentos de dados da CMB e que constitui um núcleo de alta segurança instalado no
perímetro de segurança do parque industrial e a parceria com a CEITEC S.A. para o
desenvolvimento de um chip nacional para o passaporte brasileiro.
Em 2012, foram estabelecidos pela Diretoria da CMB os seguintes objetivos estratégicos:
ampliação da capacidade de investimento; ampliação da participação da CMB nos mercados
interno e externo; aprimoramento do atendimento dos clientes de produtos exclusivos;
modernização dos processos produtivos e gerenciais; desenvolvimento tecnológico do campo de
atuação da CMB, do parque industrial, das áreas de apoio e de novos produtos; alinhamento da
CMB às melhores práticas de governança, avaliação de risco e conformidade – GRC; adequação
das políticas de Recursos Humanos aos novos Objetivos Estratégicos da CMB; e intensificação da
atuação em ações de responsabilidade socioambiental e promoção da cultura.
Os objetivos estratégicos para 2012 derivam de planejamento estratégico para o biênio 2009/2010,
sucessivamente prorrogado até 2012, ano em que a transição da gestão da CMB provocou reflexões
quanto ao estágio de maturidade da Governança e dos controles internos no âmbito da CMB. Foram
privilegiadas no exercício, portanto, ações tendentes à incorporação de melhores práticas de
Governança, melhoria contínua dos processos e conformidade com normas internas e externas
enquanto instrumentos para a adequada consecução dos demais objetivos estratégicos de forma
sustentável. A revisão do Planejamento Estratégico, iniciada em 2012, será concluída em 2013.
A síntese das principais realizações em 2012, das dificuldades encontradas e dos resultados obtidos
está apresentada nos itens 2.2 a 2.4 deste Relatório de Gestão.
1.3- Organograma Funcional:

A administração da CMB é conduzida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.
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O detalhamento das atribuições das diretorias e de todas as áreas vinculadas constam do Anexo I
deste Relatório de Gestão, cuja posição reflete as atualizações realizadas em 01/03/2013 pela
Resolução de Diretoria RSD.PRESI nº 003/2013, e a Governança está melhor detalhada no item 3.1
deste Relatório de Gestão.
1.4. Macroprocessos Finalísticos:
A fundação COPPETEC, pelo Laboratório de Sistemas Avançados de Gestão da Produção – SAGE,
concluiu em 2009 serviços especializados de consultoria de modelagem, modernização e
restauração organizacional para dar sustentabilidade às propostas de aperfeiçoamento da Missão da
CMB.
Na ocasião, foram mapeados os macroprocessos pelos quais se realiza a produção de bens e
serviços da CMB, compreendendo tanto os processos produtivos como os relacionados ao
planejamento e controle da produção, ao suporte técnico e à manutenção fabril.
Em 2012, ao se privilegiar a reestruturação organizacional para a incorporação de melhores práticas
de Governança, houve a premente necessidade de atualização do Plano Estratégico e de revisão da
cadeia de valor e dos macroprocessos. O processo, iniciado em 2012, será concluído em 2013.
Nesse contexto, a condução dos macroprocessos finalísticos, em 2012, foi alinhada aos objetivos
estratégicos da CMB de modernização dos processos produtivos e industriais e de desenvolvimento
tecnológico do parque industrial e de produtos. As ações e os resultados das atividades finalísticas
estão apresentados no item 2 do Relatório de Gestão.
Feitas as ressalvas pertinentes, os principais macroprocessos produtivos podem ser visualizados nos
seguintes gráficos, cuja representação, que será atualizada em 2013, não se distancia muito da
realidade da CMB:
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1.5. Macroprocessos de Apoio:
Conforme indicado no item anterior, a Casa da Moeda do Brasil atualizou em 2009 sua cadeia de
valor. Na ocasião, os macroprocessos foram subdivididos pela consultoria especializada em
módulos de Estratégia, Gestão e Negócios.
Cada macroprocesso finalístico constante do módulo de Negócios foi graficamente detalhado (cf.
item 1.4). Entretanto, não houve o detalhamento gráfico dos macroprocessos dos módulos de
Estratégia e Gestão, que, pela metodologia aqui adotada, corresponderiam aos Macroprocessos de
Apoio.
Nesse contexto, os macroprocessos de apoio foram conduzidos, em 2012, à luz dos objetivos
estratégicos de modernização dos processos produtivos e de alinhamento da CMB às melhores
práticas de Governança, avaliação de risco e conformidade - GRC. As principais ações e os
resultados das atividades de apoio estão apresentados nos itens 2 e 3 do Relatório de Gestão.
Feitas as ressalvas pertinentes, os principais Macroprocessos de Apoio, pertencentes aos módulos
de Estratégia e Gestão, podem ser visualizados na seguinte representação que será atualizada em
2013:

1.6. Principais parceiros:
Em 2012, a CMB firmou parceria com a CEITEC S.A., empresa pública federal vinculada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para o desenvolvimento de um chip nacional para o
passaporte brasileiro. Estima-se que o chip estará em produção dentro de três anos e garantirá à
CMB o controle estratégico de toda a cadeia de produção do passaporte eletrônico. Os testes iniciais
estão previstos para 2013.
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ITEM 2 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES
2.1. Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada:
a) Período de abrangência do plano estratégico:
O Plano Estratégico da CMB, inicialmente previsto para o biênio 2009/2010, foi aprovado em
21/10/2009 na 41ª Reunião de Diretoria e referendado em 23/10/2009 pela Resolução CONSAD nº
25/2009.
Houve prorrogação formal do Plano Estratégico para os dois exercícios seguintes. A extensão para
o exercício de 2011 foi aprovada em 22/12/2011, na 51ª Reunião de Diretoria, e a extensão para o
exercício de 2012 foi aprovada em 25/09/2012, na 38ª Reunião de Diretoria, e ratificada em
29/10/2012, na 34ª Reunião do Conselho de Administração, pela Resolução CONSAD nº
RS/034/2012.
b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com suas competências
constitucionais, legais ou normativas:
A Missão, a Visão e os Valores constantes do Plano Estratégico se vinculam diretamente à
execução das atribuições legais e estatutárias da CMB (cf. item 1.2):

Da mesma forma, os objetivos estratégicos foram alinhados às atribuições e finalidades
institucionais e aos princípios que norteiam a atuação da administração pública. Em 2012, as ações
da CMB visaram à adequada realização dos seguintes objetivos estratégicos:
1º- Aumentar a capacidade de investimento, sustentada pelo aumento da rentabilidade e da
lucratividade;
2º- Ampliar a participação da CMB nos mercados interno e externo;
3º- Aprimorar o atendimento dos clientes de produtos exclusivos;
4º- Modernizar os processos produtivos e gerenciais;
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5º- Desenvolver tecnologicamente o campo de atuação da CMB, o parque industrial, as áreas de
apoio e novos produtos;
6º- Alinhar a CMB às melhores práticas de governança, avaliação de risco e conformidade - GRC;
7º- Adequar as políticas de Recursos Humanos aos novos Objetivos Estratégicos da CMB;
8º- Intensificar a atuação em ações de responsabilidade socioambiental e promoção da cultura.
c) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com o Plano Plurianual
(PPA) do Governo Federal, identificando os Programas Temáticos, os Objetivos, as Iniciativas
e os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado do Plano Plurianual vigente em
que estejam inseridas ações de responsabilidade da unidade:
O Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015, instituído pela Lei 12.593, de 18 de
janeiro de 2012, contempla o Programa 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura
de Empresas Estatais Federais, que contém quatro ações de responsabilidade da CMB relacionadas
aos objetivos estratégicos de modernização dos processos produtivos e gerenciais e de
desenvolvimento tecnológico do parque industrial, das áreas de apoio e de novos produtos:
Ação 3274: Adequação e Modernização do Parque Industrial (Projeto)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 280,0 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: 207,5 milhões
Finalidade: Substituir equipamentos obsoletos e implementar novas tecnologias industriais
compatíveis com as necessidades dos clientes.
Descrição: Introdução de novos processos ou melhorar os existentes, referentes às atividades
industriais, de apoio, e as administrativas, com objetivos de produzir novos produtos, agregar valor
aos produtos atuais, ou ganhar produtividade.
Ação 4101: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis (Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 20,0 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 12,4 milhões
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil
dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.
Descrição: Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações; obras de manutenção nas
tubulações de água, esgoto, telefone e energia elétrica etc, em edificações que sejam contabilizadas
no imobilizado.
Ação 4102: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas (Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 30,0 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 19,1 milhões
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil
dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos
serviços prestados aos usuários.
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Descrição: Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, veículos, máquinas
e equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado.
Ação 4103: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
(Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 30,0 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 25,5 milhões
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de
informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas
áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.
Descrição: Aquisição de bens e serviços de manutenção e adequação de equipamentos das áreas de
informática, informação e teleprocessamento de propriedade das empresas estatais que sejam
contabilizados no imobilizado.
d) Principais ações planejadas para que a unidade pudesse atingir, no exercício de referência,
os objetivos estratégicos estabelecidos:
Para atender ao contínuo processo de modernização fabril e tecnológica da CMB, e que corresponde
aos objetivos estratégicos de modernização do processo produtivo e de desenvolvimento
tecnológico do parque industrial, foi planejada a aquisição de equipamentos de última geração para
a 3ª Linha de Produção de Cédulas, objetivando o aumento da capacidade produtiva e a aplicação
de elementos que confiram maior grau de segurança às Cédulas fabricadas.
No mesmo sentido, foram planejados investimentos para aquisição de máquina seladora automática
de embalagens, módulo de alceamento e costura de páginas e equipamentos destinados ao Sistema
de numeração inkjet e perfuração a laser. Tais aquisições promoverão o aumento da capacidade
produtiva da linha de cadernetas e a adequação do sistema para a produção de cadernetas com chip.
Para a modernização do almoxarifado, foi planejada a Automação da Coleta de Dados (ACD) no
processo de recebimento de bens e nas movimentações de estoque. O sistema conta com coletores
digitais para a captura e armazenamento de informações registradas nas notas fiscais eletrônicas
apresentadas pelos fornecedores. Além da transferência de informações para módulos do ERP, o
sistema permite a impressão de etiquetas com códigos de barras para o controle das movimentações
de estoque seguintes.
Ainda quanto aos objetivos inerentes à produção, destaca-se o Projeto de Reconstrução da Planta de
Eletrorrevestimento de Discos, que contempla a infraestrutura predial, equipamentos e utilidades,
além de nova estação de tratamento de efluentes.
Quanto ao alinhamento da CMB às melhores práticas de governança, avaliação de risco e
conformidade, foi planejada reestruturação organizacional contemplando a criação de áreas
especializadas para a avaliação de controles internos e conformidade, para o estabelecimento de
programa formal de gestão de riscos e para o aprimoramento dos mecanismos de correição,
comunicação interna e revisão dos processos e normas institucionais.
A síntese das principais realizações em 2012, das dificuldades encontradas e dos resultados obtidos
está apresentada nos itens 2.2 a 2.4 deste Relatório de Gestão.
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2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos:
a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos
estratégicos do exercício de referência das contas:
As atividades finalísticas da CMB, dentre as quais a fabricação de cédulas, moedas e outros
produtos de segurança com relevância estratégica nacional, possuem riscos que impõem contínua
avaliação e estabelecimento de controles internos.
Para o tratamento de riscos inerentes à segurança física do parque industrial, a CMB estruturou um
Plano de Ação de Emergência – PAE que contempla diferentes cenários e procedimentos para
resposta a situações de emergência.
Os cenários tratados pelo PAE decorrem de análise preliminar de riscos das instalações industriais
conduzida pelo Departamento de Segurança Corporativa – DESEC, e os controles internos de
segurança física e patrimonial são assegurados por quadros próprios de agentes de segurança e de
combate a incêndio, equipamentos de controle de acesso e defesa – inclusive de uso restrito das
Forças Armadas – e parcerias estratégicas.
Em 2012, as avaliações de riscos foram complementadas por análise vinculada ao sistema de
controle de acesso e trânsito de pessoas, veículos e materiais, gerando classificação de riscos em
seis níveis de segurança para todas as áreas internas e perímetro externo da CMB.
Além da segurança física e patrimonial, a criação do DEPAC, em 2012, teve dentre seus objetivos a
estruturação de um programa de gerenciamento de riscos abrangente e adequado às melhores
práticas de Governança.
A estruturação do modelo de gerenciamento de riscos, iniciada em 2012, será concluída no final de
2013. Na data de finalização deste Relatório de Gestão, já havia sido concluída a avaliação
preliminar de riscos e controles internos no DEMOM, e, ainda em 2013, serão concluídas as
avaliações preliminares de riscos e controles internos no DECED, DEGER e DEMAT.
Fica caracterizado, portanto, um avanço significativo no sistema de gerenciamento de riscos e de
controles internos no âmbito da CMB.
b) Revisão de macroprocessos internos da unidade, caso tenha sido necessária:
O exercício de 2012 foi marcado por aprimoramentos nas atividades fabris e por diversas alterações
na estrutura organizacional que impuseram a revisão de macroprocessos finalísticos e de apoio.
Entretanto, conforme explicitado nos itens 1.4 e 1.5, o mapeamento formal dos macroprocessos
demanda atualização, assim como a própria cadeia de valor e o planejamento estratégico.
Registre-se que, na data de fechamento deste Relatório de Gestão, encontra-se em curso processo
administrativo objetivando a contratação de consultoria especializada para suporte ao
aprimoramento do Planejamento Estratégico, contemplando a revisão dos macroprocessos e da
cadeia de valor em 2013.
c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, etc., caso tenham sido
necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos:
Em virtude da demanda de diversos departamentos da CMB, foi realizado Processo Seletivo
Público em 04/03/2012 para o preenchimento de 27 vagas efetivas em diversos
cargos/especialidades e a formação de Cadastro de Reserva composto por 988 candidatos. O prazo
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inicial de validade do Processo Seletivo Público foi de um ano a partir de 26/03/2012, data de
homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação por igual período. A prorrogação foi
efetivada por ato publicado no DOU de 20/03/2013, estendendo a validade do Processo Seletivo
Público até 26/03/2014
Quanto à estrutura tecnológica, houve a adequação da manutenção e do monitoramento de ativos da
infraestrutura de rede local corporativa da CMB, que abrange aproximadamente 1.300 pontos de
dados em área de 540.000m² de terreno e 130.000m² de construção, 14 prédios localizados no
Distrito Industrial de Santa Cruz – RJ e 30 pontos de dados existentes em 2 escritórios da CMB
localizados no centro do Rio de Janeiro.
Não houve, em 2012, qualquer ação referente à adequação da estrutura imobiliária da CMB.
d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados:
A CMB possui diversos canais de comunicação interna e órgão especializado para a divulgação,
comunicação visual e redação de informações. A Intranet dispõe de área específica para
informativos e há canais físicos e eletrônicos de comunicação pelos quais, periodicamente, os
resultados e índices de alcance de metas da empresa são comunicados aos funcionários.
2.3. Execução do Plano de Ação:
a) Resultado das ações planejadas e Impactos nos objetivos estratégicos da unidade:
Os resultados das ações planejadas para o exercício de 2012 foram agrupados para cada objetivo
estratégico.
Aumentar a capacidade de investimento, sustentada pelo aumento da rentabilidade e da
lucratividade
No encerramento do exercício de 2012, a CMB apresentou lucro líquido de R$ 533,1 milhões (6,0%
maior que o mesmo período do ano anterior), consignando uma lucratividade final de 19,9% (19,1%
no mesmo período do ano anterior).
A rentabilidade do patrimônio líquido médio foi de 45,7% (56,9% no mesmo período do ano
anterior) e permanece superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC) para títulos federais relativa ao período acumulado até dezembro de 2012, que foi de 8,5%.
O resultado foi influenciado pelo faturamento bruto que atingiu R$ 2.726,6 milhões (1,1% menor
que o mesmo período do ano anterior). A receita de R$ 1.615,8 milhões com a venda dos serviços
de rastreamentos SICOBE e SCORPIOS (1,9% menor que mesmo período do ano anterior) passou
a responder por 59,2% dos negócios da empresa (59,8% no mesmo período do ano anterior).
Destacam-se, ainda, as receitas das vendas de R$ 506,3 milhões com as cédulas nacionais (2,9%
maior que no mesmo período do ano anterior), de R$ 323,1 milhões com as moedas nacionais
(9,2% maior que no mesmo período do ano anterior), de R$ 64,8 milhões com as cédulas
estrangeiras destinadas à exportação (21,3% maior que no mesmo período do ano anterior) e de R$
93,0 milhões com Passaportes – DPF (8,3% menor que no mesmo período do ano anterior).
No conjunto, as cédulas e moedas nacionais, as cédulas estrangeiras, os Passaportes – DPF e os
Serviços de Rastreamento SICOBE e SCORPIOS responderam por 95,5% do faturamento bruto do
período (94,0% no mesmo período do ano anterior).
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O custo das vendas alcançou R$ 1.779,3 milhões (redução de 1,4% em relação ao mesmo período
do ano anterior), passando a representar 66,3% da receita líquida (68,4% no mesmo período do
exercício anterior), valores influenciados pela composição do novo mix de vendas no qual o
faturamento dos Serviços de Rastreamento responde por 59,2% do faturamento bruto (59,8% no
mesmo período do ano anterior).
As despesas operacionais totalizaram R$ 349,4 milhões (10,9% maior que o mesmo período do ano
anterior), representando 13,0% da receita líquida do exercício (11,9% no mesmo período do ano
anterior), com destaque para o aumento de R$ 45,8 milhões (25,1%) nas despesas com pessoal.
Ampliar a participação da CMB nos mercados interno e externo
A participação da CMB no mercado interno competitivo foi limitada por restrições da capacidade
instalada. Sendo assim, foram realizados investimentos para ampliação da capacidade e
modernização da linha de cadernetas com chip para o Departamento de Polícia Federal (DPF) e
Ministério de Relação Exteriores (MRE).
As ações permitem que o Departamento de Gráfica Geral – DEGER se prepare para atender às
demandas do DPF e do MRE simultaneamente, duplicando a capacidade produtiva do setor de
cadernetas. Além de viabilizar a produção de passaportes para o mercado externo, a ação dará à
CMB melhores condições nas novas concorrências de carteira de trabalho realizadas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, já que poderá atender os prazos exigidos nos editais.
Quanto ao mercado externo de cédulas, a CMB vendeu 283,2 milhões de cédulas para a Argentina,
370,0 milhões de cédulas para a Venezuela e estabeleceu contatos com diversas autoridades
diplomáticas estrangeiras com o objetivo de prospecção de novos negócios.
Para dar suporte ao processo de reforço da imagem da CMB nos mercados interno e externo, foi
estruturado um Núcleo de Imprensa vinculado à Presidência da CMB. Criado em 2012, o Núcleo de
Imprensa foi responsável pela divulgação da empresa na mídia, com a visitação de jornalistas ao
parque fabril; contratação de curso de media training para preparar porta-vozes a darem entrevista e
criação de um canal de comunicação direto com as principais mídias (TV, rádio, jornal impresso,
web, agências e revistas).
Outra atribuição do Núcleo de Imprensa é divulgar os produtos e ações desenvolvidas na CMB e
aproximar dos meios de comunicação a realidade da empresa, suas notícias e, principalmente,
informações de interesse público. Cabe também ao Núcleo de Imprensa avaliar quais notícias
internas podem interessar aos veículos de comunicação.
Aprimorar o atendimento dos clientes de produtos exclusivos
Em 2012, as atividades de pós-venda foram aprimoradas com a adoção de planilha interativa para
registro de demandas de clientes e posterior análise e correção. Nesse mesmo sentido, merece
destaque a elaboração de projetos para a revisão de embalagens e etiquetas – em especial as
demandadas pelo Ministério das Relações Exteriores.
Também foi implantada nova política de estoque com base na demanda dos contratos vigentes, o
que proporcionou avanços significativos no atendimento de prazos de entrega de produtos e
eliminou reclamações por atrasos.
Modernizar os processos produtivos e gerenciais
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A modernização do almoxarifado resultou na Automação da Coleta de Dados (ACD) no processo
de recebimento. Viabilizado por um módulo do sistema ERP, o novo procedimento conta com
coletores digitais para a captura e processamento de informações das notas fiscais eletrônicas
apresentadas pelos fornecedores. Além disso, o sistema gera etiquetas com códigos de barras que
também automatizam o controle das movimentações de estoque.
Visando atender a projetos do Governo Federal no segmento de cartões de identificação com
tecnologia digital, dentre os quais o Registro de Identidade Civil (RIC), foi projetada uma fábrica de
cartões inteligentes. Esta fábrica já atende a dois clientes contemplando a personalização e emissão
de cartões inteligentes para o Conselho Federal de Medicina (CFM) e para a Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC).
Em um primeiro momento, foram adquiridos equipamentos cuja montagem se iniciou em 2012 e foi
concluída em janeiro de 2013, dentre os quais os necessários para a personalização de cartões e
operações com chips. Estes investimentos permitem que demandas de cartões plásticos de
identificação sejam atendidas com a qualidade e alto nível de segurança inerentes ao processo
produtivo e à certificação digital fornecida pela CMB.
Ainda em 2012, foi instalado um gerador de emergência para atender, de forma direcionada, o
restaurante, a creche e o ambulatório médico, e que se soma aos demais geradores instalados no
parque industrial.
Por fim, foi realizada a substituição de 70% dos Fan Coils (condicionadores de ar que utilizam a
água gelada em vez de gás próprio para refrigeração) da CMB. A aquisição mais recente resultou na
troca, em abril de 2012, dos sistemas da Creche, Serviço Social, Biblioteca, Restaurante e Serviço
Médico. A substituição garante a eficácia do sistema, mantendo o padrão de qualidade do ar.
Desenvolver tecnologicamente o campo de atuação da CMB, o parque industrial, as áreas de
apoio e novos produtos
Para atender ao contínuo processo de modernização fabril e tecnológica da CMB, foram adquiridos
equipamentos de última geração para a implantação da 3ª Linha de Produção de Cédulas. A
aquisição ampliará a capacidade produtiva e permitirá a aplicação de elementos que confiram maior
grau de segurança às Cédulas.
Além disso, a Seção de Medalharia – SELH do Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM
recebeu, em março de 2012, uma máquina de polimento de discos para moedas e medalhas com
acabamento proof, que se caracteriza pelo contraste entre as partes polidas e foscas da superfície.
Esse trabalho era anteriormente realizado de forma manual. A capacidade da CMB passou de 400
discos polidos por dia para 750 por hora. O equipamento também colabora para a automação do
processo de cunhagem, já que as peças polidas são dispostas em um coletor que se encaixa
diretamente na máquina cunhadora.
Registre-se que, por solicitação do Departamento Comercial – DECOM, foi realizado pelo
Departamento de Manutenção – DEMAM, no exercício de 2012, trabalho para a modernização de
equipamentos destinados à fabricação dos produtos exclusivos da CMB. Os resultados obtidos
definirão a necessidade ou não da aquisição de novos equipamentos.
Diversos resultados relevantes também foram obtidos nas áreas de apoio:


O Departamento de Informação e Comunicação (DETIC) implantou, em 2012, a nova
versão do Sistema ERP da Casa da Moeda;
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Por projeto das áreas de Tecnologia da Informação, Marketing e Comunicação, a CMB
publicou um novo site totalmente reformulado e com conteúdo mais abrangente;
Realizou-se a importação do 1º inventário geral da CMB no Módulo do Ativo Fixo
contratado pelo DECOF, melhorando os controles nos cálculos da depreciação;
Implementação de rotinas especiais de controle no Módulo de Gestão de Pessoas do Sistema
ERP, com dados específicos de segurança, para possibilitar a gestão automatizada dos
terceirizados que atuam no ambiente da CMB pelo DESEC;
Implementação da rotina customizada para integrar as balanças rodoviárias (sem
necessidade de digitações dos pesos) ao Sistema ERP, reduzindo ou até eliminando erros de
digitação na geração de manifestos de cargas de resíduos das fábricas, sejam eles para
venda, aterros ou reciclagem. Além disso, o sistema mantém os registros dos resíduos
produzidos nas dependências da CMB objetivando o controle de quantidades enviadas aos
destinos;
Disponibilização em rede de todos os formulários que são padronizados pela SEPR,
eliminando a necessidade de estoque impresso;
Recebimento, pela Seção de Operações Especiais de Segurança (SEOE), de um novo
caminhão de combate a incêndios. O veículo é classificado como Auto Hidroquímico –
AHQ.

Alinhar a CMB às melhores práticas de governança, avaliação de risco e conformidade - GRC
A CMB observou intensa reestruturação organizacional em 2012, com a criação de novas áreas e a
extinção ou deslocamento de áreas existentes, além da revisão de processos estratégicos.
Em 4 de setembro de 2012, a Diretoria alterou a estrutura organizacional da CMB, após aprovação
do Conselho de Administração, com o objetivo de realinhar políticas, regras e procedimentos,
fortalecendo a gestão com uma governança eficiente e sustentável. As mudanças foram
direcionadas à tomada de decisão nos contratos firmados pela CMB.
O fluxo de contratação foi redefinido com maior segregação de funções entre as diretorias e
alinhado ao novo modelo de Governança Horizontal (as inovações nas estruturas de Governança
serão detalhadas no item 3.1).
Por exemplo, para os insumos destinados às fábricas, a especificação do produto cabe à Diretoria de
Tecnologia (DITEC), a quantidade necessária é determinada pela Diretoria de Produção (DIPRO), a
Diretoria de Relações com o Mercado (DIREM) analisa o mercado para entender quem são as
empresas no mundo que podem fornecer o material e, por fim, à luz desses apontamentos, a
Diretoria de Administração e Finanças (DIRAD) promove a contratação. Em todo o processo, há a
atuação de órgãos especializados e instrumentos de controle interno para assegurar a conformidade
com as normas internas e externas (compliance):
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Além disso, embasada no conceito econômico de mercado relevante, a Diretoria Executiva decidiu
realizar processos licitatórios de âmbito internacional para os insumos considerados estratégicos
para a CMB (tintas especiais, papel de segurança e discos metálicos para moedas) e que,
historicamente, eram comprados por meio de licitações nacionais ou por inexigibilidade. Esse novo
procedimento que incentivou a concorrência entre os fornecedores potenciais, resultou em redução
substancial nos custos de aquisição de matérias-primas.
Com a mesma diretriz de dar transparência e incrementar a competição entre potenciais
fornecedores, foi lançado o primeiro chamamento público para aferição de capacidade técnica em
busca de tecnologias de equipamentos contadores com capacidade de identificação de
marca/produto com geração de selo voltado ao controle de produção. Atualmente há dois serviços
oferecidos neste segmento: SICOBE e SCORPIOS. O edital foi lançado em 22 de novembro de
2012 admitindo duas possiblidades: a de credenciamento da empresa ou acordo de cooperação
técnica para desenvolvimento da tecnologia em parceria com a CMB. Sempre pensando em
aperfeiçoar os instrumentos de gestão, o chamamento público deverá ser utilizado para outros
objetos nos quais a CMB necessite de desenvolvimento tecnológico para manter seus produtos e
serviços de segurança com as inovações de processos e atributos que o mercado requer.
Diversas outras alterações organizacionais relevantes ocorreram em 2012.
Para dar mais agilidade à solução dos problemas de cada departamento, houve a extinção do
Departamento Técnico (DETEC). As atividades executadas pela área foram distribuídas pelas três
fábricas.
A Diretoria de Relações com o Mercado (DIREM) agregou o Departamento Comercial (DECOM) e
extinguiu o Departamento de Vendas Internacionais (DEVIN). Além disso, foi criado o
Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado (DEPAM), cujas atribuições incluem a análise
obrigatória do mercado nos casos de inexigibilidade de licitação por aparente inviabilidade de
competição.
No mesmo contexto de reorganização institucional, o Departamento de Gestão de Contratações e
Suprimentos (DEGCS) foi transferido para a Diretoria de Administração e Finanças (DIRAD); a
Divisão de Acervos e Eventos (DVAE) e a Divisão de Divulgação, Comunicação Visual e Redação
(DVDC), que integravam o extinto Departamento de Responsabilidade Sociocultural (DERSC),
passaram a ser vinculadas ao Gabinete da Presidência; e as atividades referentes ao Museu e Centro
Cultural da CMB também passaram para a alçada da Presidência.
No tocante à avaliação de risco e conformidade, a Diretoria Colegiada da CMB criou, em abril de
2012, com a aprovação do Conselho de Administração – CONSAD, o Departamento de Controle e
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Conformidade – DEPAC, vinculado à Presidência. O setor foi criado para estabelecer metodologias
que assegurem a eficiência das operações internas com base no respeito às normas bem como para
estruturar um programa de gerenciamento de riscos abrangente e adequado às melhores práticas de
Governança.
Ainda no ano de 2012, todos os processos administrativos de reconhecimentos de dívida e de
contratação direta (ressalvadas as dispensas de licitação por baixo valor) passaram a ser submetidos
à análise do DEPAC. Além disso, o pacto de metas para 2013 contempla a implementação do
programa de gerenciamento de riscos e a integral atualização dos normativos internos da CMB.
A Ouvidoria da CMB também foi criada em 2012, iniciando suas atividades em 9 de julho. O setor
recebe críticas, sugestões, elogios e reclamações dos públicos interno e externo, atuando de forma
imparcial e garantindo o anonimato. Além disso, coordena as atividades relacionadas à Lei de
Acesso à Informação.
Por fim, registre-se a criação da Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar (COAD), em
outubro de 2012, órgão responsável pela condução das atividades relacionadas à apuração de
irregularidades funcionais cometidas por empregados da CMB,
Essas, dentre diversas outras alterações organizacionais, objetivaram adequar a CMB às melhores
práticas de Governança e a garantir maior eficiência às suas atividades.
Além da reformulação estrutural, outras ações contribuíram para o objetivo estratégico de
alinhamento às melhores práticas de Governança, como o Relatório Gerencial digital do
Departamento de Manutenção – DEMAN, implantado em 2009 e reformulado em 2012. O
documento dá transparência a diversos dados relevantes, como o consumo de água e de energia
elétrica pelas fábricas e áreas externas da CMB, além de apresentar indicadores internos como
despesas com hora extra, acidentes e investimentos. O documento ainda apresenta dados sobre as
manutenções realizadas em equipamentos fabris que atendem exclusivamente a cada fábrica.
Em outra linha relevante, o Departamento de Desenvolvimento Empresarial - (DESEM) promoveu,
de março a abril de 2012, com o apoio da Seção de Capacitação e Desenvolvimento - (SECD), o
Curso de Fundamentos em Gerenciamento de Projetos (GP) para funcionários que atuam direta ou
indiretamente na elaboração e execução de projetos de investimento na CMB, com o objetivo de
capacitá-los nas melhores práticas de GP. A iniciativa foi uma das etapas do plano de implantação
do Escritório de Projetos da CMB, em desenvolvimento no DESEM.
O Escritório pretende servir de referência para o Gerenciamento dos Projetos da CMB, com foco no
aprimoramento da execução em termos de custo e prazo, inicialmente, e no alinhamento às
diretrizes do Planejamento Estratégico da instituição. As principais atribuições do Escritório de
Projetos são zelar pela aplicação dos procedimentos que constam nas normas, além do
acompanhamento e controle da evolução da carteira de projetos.
Vale ressaltar ainda a reestruturação da Auditoria Interna que se iniciou a partir de demanda do
TCU e da CGU, gerando sua reorganização administrativa bem como a aprovação do acréscimo de
doze auditores, representando variação de 300% da capacidade operacional, processo concluído no
início de 2013.
Adequar as políticas de Recursos Humanos aos novos Objetivos Estratégicos da CMB
A valorização dos empregados, o desenvolvimento das pessoas e a melhoria do clima
organizacional fazem parte da política de gestão estratégica de pessoas da CMB, entendida como
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um dos pilares estratégicos para a sustentabilidade empresarial. Sob esse aspecto, em 2012 deu-se
continuidade à prática de remuneração variável por meio da política de participação nos lucros e
resultados, sendo destinados aos empregados 45,2 milhões – 25% dos dividendos a serem
distribuídos, referentes ao lucro apurado no exercício de 2011.
Foi mantido o modelo de gestão de pessoas focado em competências, sustentado por ações,
políticas e ferramentas estratégicas voltadas para uma empresa que já se situa entre as maiores do
país. Esse modelo de gestão contempla três planos distintos e integrados entre si: o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, o Plano de Funções Gerenciais e de Assessoramento - PGA e
o Plano de Funções Especializadas e Consultivas – PEC.
O desenvolvimento nas carreiras representa a trajetória de progresso profissional do empregado, em
termos de proficiência no desempenho das atribuições do cargo que ocupa e de acréscimo da
aplicação de competências, que resultam na eficiência e eficácia de seu trabalho e da CMB. Nesse
sentido, a Diretoria Executiva aprovou, no final do exercício, proposta para concessão de
progressão funcional e promoções na Empresa, com critérios de avaliação transparentes e objetivos,
que ao final do processo contemplou, por mérito e por antiguidade, a evolução salarial de mais de
2.500 empregados.
Foi dado prosseguimento ao processo de implantação do novo Sistema de Gestão de Desempenho e
Competências, realizando-se projetos piloto nos departamentos de Gestão de Pessoas, de
Manutenção e de Gráfica Geral, com ótima aceitação pelos gerentes e empregados. A partir de
informações obtidas durante a execução dos pilotos, serão realizados pequenos ajustes que deixarão
o sistema apto a ser implantado em 2013.
O Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Gestão de Pessoas, concebido com o que há de
mais moderno para este segmento, é modelo de Educação Corporativa e propicia um processo de
educação continuada. Em 2012, foram investidos em capacitação e desenvolvimento profissional
R$ 1,9 milhão, gerando 5.685 participações para 2.002 empregados, com 112 mil horas/aula.

Intensificar a atuação em ações de responsabilidade socioambiental e promoção da cultura
Em 2012, a CMB deu seguimento à restauração do prédio que se tornará o Museu e Centro Cultural
da CMB.
No campo social, a CMB publicou em janeiro edital de seleção pública para a edição 2012 do
Programa Atitude Cidadã, reafirmando seu compromisso com a inclusão social e o exercício da
cidadania a partir do patrocínio de projetos culturais, educacionais, esportivos e socioambientais nas
regiões da Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense.
Desde o lançamento do programa, em 2008, cerca de 90 mil pessoas de diferentes faixas etárias
foram atendidas gratuitamente por mais de 150 projetos patrocinados pela CMB. A edição 2012
contou com um investimento de R$ 3,5 milhões, 75% maior em relação à edição 2010/2011. O
edital foi disponibilizado para consulta no site da CMB. As inscrições foram abertas de 23 de
fevereiro a 24 de março.
O Atitude Cidadã tem como objetivo patrocinar instituições legalmente constituídas, sem fins
lucrativos, que possuam projetos socioeducativos. O processo seletivo de 2012 obteve um número
recorde de inscrições: 222 instituições. Desse total, 45 projetos foram selecionados. A Atitude
Cidadã 2012 trouxe uma nova vertente de formação de redes que promove a articulação entre as
instituições que são patrocinadas. O objetivo é fazer com que elas constituam grau de
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sustentabilidade para seus projetos caso a CMB em algum momento decida não dar continuidade ao
patrocínio.
Representantes das instituições selecionadas na 5ª edição do programa Atitude Cidadã, que tem a
missão de contribuir para o desenvolvimento da cultura e economia local, se reuniram no dia 27 de
setembro, no auditório, para assinatura dos contratos de patrocínio. O investimento garantiu para
cerca de 13 mil pessoas, de diferentes faixas etárias, a participação em atividades culturais,
educacionais, esportivas e socioambientais.
Em alinhamento com as diretrizes de responsabilidade sociocultural da CMB, o Programa Visita
Escolar foi aprovado em 07/02/2012. O referido Programa vem sendo realizado através de uma
visita semanal à CMB, às quintas-feiras, tendo como público alvo estudantes de escolas públicas e
privadas cursando a partir do 9º ano (antiga 8ª série do ensino fundamental) e estudantes de Ensino
Superior.
A iniciativa visa não apenas à otimização dos custos relativos às despesas com transporte e
alimentação, mas, principalmente, à participação ativa da CMB no processo de escolha da carreira
profissional dos visitantes, priorizando os alunos dos Ensinos Médio e Superior que poderão
conhecer melhor as atividades profissionais – muitas delas específicas – desempenhadas na
empresa.
No que diz respeito a novos projetos de edificações na CMB, visando à redução do consumo de
energia e água, bem como à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
registre-se que a reconstrução da Fábrica de Eletrorrevestimento de Discos e da Estação de
Tratamento de Efluentes Galvânicos do DEMOM prevê a elaboração do projeto dentro do conceito
de construção sustentável, fazendo uso de ecomateriais e de soluções tecnológicas e inteligentes
para promover o bom uso e a economia de recursos naturais, a redução da poluição, a melhoria da
qualidade do ar no ambiente interno e o conforto dos usuários.
Quanto às medidas de controle ambiental, a CMB adota todas as ações necessárias para mitigar os
impactos gerados por suas atividades, sejam eles efluentes líquidos, resíduos sólidos ou emissões
atmosféricas.
Visando ao cumprimento da legislação ambiental vigente, a CMB contratou, em outubro de 2012,
serviços de tratamento dos seus efluentes. Esta nova contratação permitirá a CMB desenvolver e
implementar tecnologias mais modernas para o tratamento de seus efluentes tendo a segurança que
durante este período não haverá riscos de impactos ambientais oriundos dos efluentes da empresa.
Além disso, no intuito de diminuir a carga de matéria orgânica descartada nos efluentes do processo
de impressão, a CMB adquiriu um sistema especifico AQUASAVE, cujo principal objetivo é a
reciclagem da solução de limpeza contida na água residuária dos processos calcográficos. Há uma
expectativa de que, com o sistema, o processo de impressão calcográfica passe a experimentar uma
redução de aproximadamente 90% no consumo de água/solução de limpeza e, consequentemente,
essa quantidade de solução deixará de ser um efluente calcográfico, gerado pela CMB. Com isto,
também será reduzido significativamente o consumo de produtos químicos na preparação da
solução de limpeza e no tratamento desses efluentes. O sistema AQUASAVE foi inaugurado em
maio de 2013.
Adicionalmente, está em fase de implementação um novo sistema de tratamento de efluentes
sanitários que contempla o reuso de água tratada em banheiros, regas de jardins e outros fins menos
restritivos, reduzindo os gastos com água proveniente da rede pública de abastecimento. Tal sistema
terá capacidade de armazenamento de até 1110m³ de água tratada para reuso.
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Estudos sobre novas alternativas de tecnologias vêm sendo executados em paralelo às ações
apresentadas para aumento da eficiência e modernização dos sistemas de tratamento de efluentes
industriais, visando ao atendimento à legislação e à economia dos recursos naturais a médio prazo.
Com propósito de destinar seus resíduos de forma mais sustentável, foi implantado um programa de
Coleta Seletiva Solidária, que consiste na doação de resíduos recicláveis às associações e
cooperativas dos catadores. O resultado deste trabalho vem permitindo geração de renda a famílias
de catadores e economia no que se refere à extração de matéria-prima.
Além disso, a CMB firmou um termo de adesão para implantação da Agenda Ambiental na
Administração Pública - Rede A3P, com o objetivo de incorporar critérios socioambientais na
gestão das atividades da empresa, desenvolvendo ações que promovam o manejo adequado dos
resíduos e o uso racional dos recursos naturais e bens públicos.
Registre-se também que a CMB realizou uma investigação ambiental do solo, lençol freático e
águas superficiais, incluindo Rio da Guarda e Canal de drenagem, que cercam a CMB. O estudo
apontou que não existem evidencias de risco aos funcionários e terceirizados da CMB quanto ao
uso do solo e que não se faz necessária a execução de uma recuperação ou remedição da área.
Tal iniciativa ilustra uma atitude proativa da CMB frente aos possíveis impactos ambientais,
antecipando-se às exigências do órgão ambiental, e demonstra sua preocupação com a conservação
da água subterrânea, que constitui a maior fonte de água doce no planeta.
b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas:
A ausência de um plano de ação formal para 2012 pelas razões expostas nos itens 1.4 e 1.5
dificultou o monitoramento da execução de metas para efeito de registro neste Relatório de Gestão.
Para as metas vinculadas a indicadores específicos, as dificuldades observadas e justificativas serão
apresentadas no item 2.4.

2.4. Indicadores
Indicador de Satisfação dos clientes:









Unidade de medida: Adimensional
Critério / fórmula de cálculo: Tabulação da Pesquisa de Satisfação dos Clientes - PSC
conforme PRO 22.000/0002. É empregado o ISC CMB que é a média das tabulações ao
longo do período.
Frequência de cálculo: Anual
Responsável: DEPGQ
Fonte(s) de dado(s): Pesquisa de Satisfação dos clientes - PSC
Valor do período anterior: 69,6
Valor em 2012: 80,0
Meta: 78,0
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Gráfico 01: Satisfação dos Clientes 2012

Fonte: DEPGQ

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atingida.
Indicador da Qualidade de Fornecedores – IQF:









Unidade de medida: Adimensional
Critério / fórmula de cálculo: Conforme ITR 22.120 / 0001. A forma de medição é o
somatório da quantidade fornecida por lote x somatório da classificação do lote /
somatório dos fornecimentos no período mensal ou acumulado.
Frequência de cálculo: Mensal
Responsável: DEPGQ
Fonte(s) de dado(s): Resultado das análises de matérias-primas e insumos pelos
Laboratórios.
Valor do período anterior: 92,79
Valor em 2012: 94,36
Meta: 95,00

Gráfico 02: Qualidade dos Fornecedores 2012

Fonte: DEPGQ

Análise do acompanhamento do indicador: A meta não foi atendida em função de problemas
de recebimento de matérias-primas e materiais. Destacamos vários fornecimentos de discos
eletrodepositados para fabricação de moedas no período de junho a novembro de 2012.
Ressaltamos que os fornecedores de discos eletrodepositados tiveram que se adequar às
demandas da CMB em função da paralisação da linha de fabricação de discos por conta do
sinistro ocorrido na Divisão de Eletrorrevestimentos (DEMOM/DVED) em dezembro de 2011.
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Indicador de Perdas no Processo Fabril:










Unidade de medida: Percentual
Critério / fórmula de cálculo: Quantidade de produtos inúteis / quantidade entregue aos
clientes. O resultado global da CMB é obtido efetuando-se a média ponderada da perda
das linhas de fabricação de cédulas, moedas, selos fiscais de cigarros, aguardente e
bebidas, passaportes, selos postais ordinários e comemorativos, bilhetes magnetizados,
cartões telefônicos indutivos e selos Anatel.
Frequência de cálculo: Mensal
Responsável: DEPGQ
Fonte(s) de dado(s): Relatórios de dados da produção e demonstrativos financeiros
trimestrais
Valor do período anterior: 2,29 %
Valor em 2012: 3,79%
Meta: 3,83%

Gráfico 03: Perdas no Processo Fabril 2012

Fonte: DEPGQ

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida.
Indicador da Evolução de preços de matérias-primas:
 Unidade de medida: Percentual
 Critério / fórmula de cálculo: Custos das principais matérias-primas em relação ao
mesmo período do ano anterior (é empregada a classe A da curva ABC que corresponde a
aproximadamente 80% do total).
 Freqüência de cálculo: Mensal
 Responsável: DEGCS
 Fonte(s) de dado(s): Relatório Notas Fiscais de entrada por títulos de contas a pagar –
Módulo de Compras – ERP
 Valor do período anterior: 0,78%
 Valor em 2012: 0,51%
 Meta: 4%
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Gráfico 04: Evolução de Preços de Matérias Primas 2012

Fonte: DEGCS

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida, apesar de alguns eventos se
apresentarem fora da meta nos meses de outubro e novembro de 2012. Merecem destaque pelo
bom resultado as licitações internacionais para aquisição de insumos estratégicos (cf. item 2.3).
Indicador da Evolução de preços de serviços:









Unidade de medida: Percentual
Critério / fórmula de cálculo: Custos dos principais serviços em relação ao mesmo
período do ano anterior (é empregada a classe A da curva ABC que corresponde a
aproximadamente 80% do total).
Freqüência de cálculo: Mensal
Responsável: DEGCS
Fonte(s) de dado(s): Relatório Notas Fiscais de entrada por títulos de contas a pagar –
Módulo de Compras – ERP
Valor do período anterior: -1,98%
Valor em 2012: -0,63%
Meta: 2%

Gráfico 05: Evolução de Preços de Serviços 2012

Fonte: DEGCS

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida.
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ITEM 3 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
3.1. Estrutura de Governança:
A CMB é administrada por um Conselho de Administração que passou no final do exercício de
2012 a ser composto por cinco membros: o Presidente da CMB, um membro designado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, um membro designado pelo Presidente do Banco Central do Brasil,
um membro designado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e, a partir de
2012, por um membro representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de
dezembro de 2010, e sua recente regulamentação pelo Decreto nº 7.865/2012, que alterou o Decreto
nº 2.122/1997.
Também compõem as estruturas de Governança a Diretoria Executiva, constituída pelo Presidente
da CMB e por quatro Diretores nomeados pelo Presidente da República, e o Conselho Fiscal CONFIS, constituído por três membros efetivos e três suplentes nomeados pelo Ministro de Estado
da Fazenda.
A Unidade de Auditoria Interna da CMB está vinculada hierarquicamente ao Conselho
Administração da CMB, de acordo com a legislação pertinente, em especial o Decreto
3.591/2000 e a Resolução CGPAR nº 2/2010. A Auditoria Interna é subordinada tecnicamente
Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SFC/CGU) e,
estrutura administrativa da CMB, está ligada diretamente à Presidência.

de
nº
ao
na

Para o fortalecimento de sua estrutura de Governança Horizontal (cf. item 2.3), a CMB, no
exercício de 2012, criou três órgãos de controle atualmente vinculados diretamente à Presidência:
Departamento de Controle e Conformidade (DEPAC) – RDS.PRESI nº 004/2012, de 18/04/2012 –
responsável pelas atividades referentes aos controles internos e à mitigação de riscos corporativos
por meio da elevação dos padrões de conformidade e da criação e disseminação da cultura de
controle e compliance na CMB.
Ouvidoria (OUVID) – RDS.PRESI nº 006/2012, de 06/06/2012 – objetivando um canal de
manifestação do público interno e externo com a CMB, a Ouvidoria aponta a percepção do público
em relação às possíveis irregularidades ou inconsistências ocorridas no âmbito da CMB, bem como
recebe e processa sugestões e elogios que contribuem para o aperfeiçoamento da governança
corporativa.
Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar (COAD) – RDS.PRESI nº 015/2012, de
23/10/2012 – é o órgão responsável pela condução das atividades relacionadas à apuração de
irregularidades funcionais cometidas por empregados da CMB, atuando nos chamados
procedimentos correcionais, bem como pela realização do acompanhamento do cumprimento das
decisões e recomendações oriundas das ações disciplinares.
No mais, em atendimento à Lei Federal nº 11.638/2007, a CMB, empresa de grande porte, possui
suas Demonstrações Financeiras auditadas por empresa de auditoria independente.
3.2. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos:
Esta Unidade Jurisdicionada, para atender ao disposto neste item que trata da avaliação do
funcionamento dos Controles Internos, optou por aplicar o questionário na sua Diretoria Executiva.
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A aplicação deste questionário pela CMB visa obter evidências em relação às afirmativas constantes
no quadro A.3.1, abaixo, que abrangem os elementos do sistema de Controle Interno que se deseja
avaliar.
Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
VALORES

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

1

2

3

4

5
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 e atividades da competência da UJ.

x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela
UJ.

x

Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

1

2

3

4

5
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

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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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.

x

Procedimentos de Controle

1

2

3

4

5

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
relacionadas com os objetivos de controle.

x
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Informação e Comunicação

1

2

3

4

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

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 para as unidades internas e pessoas da 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.

x

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.
Monitoramento

5

x
1

2

3

4

5

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.

x

Análise Crítica:

Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Há que se ressaltar ainda que a Direção da CMB autorizou a AUDIT utilizar-se do questionário e
desenvolver metodologia, conjuntamente com o DEPAC e o DESEM, para que a pesquisa fosse
expandida aos outros integrantes do nível estratégico (Superintendentes), bem como os do nível
tático e operacional de gestão.
Em relação ao nível estratégico, a CMB optou por avaliar o controle interno, por censo, junto aos
Diretores e Superintendentes da CMB, reunindo, desta forma, pessoas que representam as áreas
estratégicas da CMB, totalizando 24 participantes.
A metodologia expandida criada previu também a aplicação desta avaliação em duas áreas da CMB
consideradas de maior relevância, a fim de obter a visão dos controles internos do ponto de vista do
nível tático e operacional, tendo sido selecionados o Departamento de Cédulas – DECED e o
Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM. A aplicação foi realizada, por censo, em relação
aos Chefes de 2º e 3º nível de gestão desses Departamentos, totalizando 28 participantes, e por
amostragem, de forma sistêmica, com intervalo de confiança de 85%, com margem de erro 10, nos
demais empregados dos Departamentos, perfazendo 49 empregados do DECED e 44 empregados
do DEMOM.
A partir dos resultados dessas pesquisas realizou-se, também, um cotejamento entre os resultados
do nível estratégico, tático e operacional, agrupando as marcações na escala de avaliação, referentes
aos valores 1 e 2, totalmente inválida e parcialmente inválida, bem como as marcações nos valores
4 e 5, referentes às respostas parcialmente válidas e totalmente válidas, respectivamente, a fim de
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obter uma apuração mais substancial quanto à avaliação dos controles internos da CMB, e que
norteará o aprimoramento dos controles internos em 2013 e as atividades de Auditoria Interna.
Em uma primeira análise do ambiente de controle e avaliação de riscos desse cotejamento, os dados
obtidos pela pesquisa evidenciam que há um reconhecimento generalizado na CMB de que os
controles internos contribuem para a consecução dos resultados planejados e de que os
procedimentos e as instruções operacionais são hoje padronizadas e estão formalmente
documentadas. Neste último item, a percepção parece derivar do trabalho consolidado da Área da
Qualidade e dos instrumentos de controle por ela implantados, como as ITRs.
Da mesma forma, há percepção de que as delegações de autoridade são acompanhadas de
definições claras de responsabilidade e de que há adequada segregação de funções nos processos de
competência na CMB. Todavia, não há percepção clara, em todos os níveis, de quais são os
mecanismos gerais de controles internos instituídos, ainda que existentes.
O patrocínio da alta administração para os controles internos é nitidamente percebido nos níveis
estratégico e tático, mas não no nível operacional. Talvez haja certa deficiência na comunicação
interna, percebida por todos os níveis, assim como há a percepção de que, em 2012, os mecanismos
instituídos para possibilitar a participação dos funcionários na elaboração dos procedimentos, das
instruções operacionais ou do Código de Ética, ainda necessitava de melhorias.
Quanto à avaliação de riscos, há uma clara percepção dos objetivos e metas formais da CMB, bem
como dos processos críticos que possam afetar sua consecução. Entretanto, em todos os níveis,
houve baixa percepção da existência, em 2012, de mecanismos formais, embora sejam evidentes as
práticas de avaliação de riscos.
Quanto ao tratamento dado em casos de fraudes e desvios, há reconhecimento amplo da existência
na CMB de processos de sindicância para apuração de responsabilidades e ressarcimentos. Da
mesma forma, há reconhecimento amplo da existência na CMB de normativos para as atividades de
guarda, estoque e inventário de bens e valores na CMB.

3.3. Remuneração paga a Administradores.
A política ou prática de remuneração dos membros da diretoria estatutária, do conselho de
administração e do conselho fiscal, abrange os seguintes aspectos:
Base normativa da remuneração: compete ao DEST manifestar-se sobre a remuneração dos
administradores e conselheiros das estatais, conforme disposto na alínea h do inciso IV do artigo 6º
do Anexo I do Decreto 7.675 de 20/01/2012.
Objetivos da política ou prática de remuneração: 1 - Desvincular a política de remuneração dos
membros da Diretoria Executiva da dos empregados. 2 - Detalhar a composição da remuneração. 3 Explicitar e Justificar o reajuste de cada item. 4 - Anexar parecer do Conselho Fiscal sobre
conformidade dos valores praticados. 5 - Observar os limites constitucionais.
Composição da remuneração, indicando:
a)
a descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles: 1 Remuneração Fixa (Honorários e Pró-labore). 2 - Remuneração Variável (PLR).
b)
a proporção de cada elemento na remuneração total: Não existe um percentual definido,
solicita-se privilegiar a parcela variável em relação ao reajuste da parcela fixa.
c)

a metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração: parcela
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fixa reajustada com base no IPCA do período e parcela variável com base de 0,069% do lucro (NT
202/CGCOR/DEST/SE-MP de 25/05/2012).
d)
as razões que justificam a composição da remuneração: sustentar a consecução dos desafios
inerentes à gestão dos negócios.
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração: somente existe relação de indicadores de desempenho em relação à
Remuneração Variável (Indicadores da PLR).
Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho: a
Remuneração Variável é baseada em percentual do Lucro da CMB.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da unidade jurisdicionada: em
termos gerais, uma empresa pública não dependente do Tesouro Nacional tem por desafios alcançar
resultados financeiros que garantam sua sustentabilidade no longo prazo. Neste sentido, a eficiência
e a eficácia desejadas pelo capital público equiparam-se às do capital privado. Assim, a
Remuneração Variável cuida de motivar os membros da Diretoria Executiva a atingir objetivos de
excelência.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos: Não se aplica à CMB.
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da companhia: Não se aplica à CMB.
Caso exista plano de remuneração dos membros da diretoria estatutária e do conselho de
administração baseado em ações, descrever: Não se aplica à CMB.
Em relação à remuneração variável, comentar sobre:
a)
os mecanismos de remuneração variável (% lucros, bônus, ações, opções de ações, etc.):
PLR com base de 0,069% do lucro (NT 202/CGCOR/DEST/SE-MP de 25/05/2012).
b)
os indicadores/métricas de desempenho usados no programa de remuneração variável:
Metas do Programa de Participação de Lucros e Resultados.
c)
os níveis de premiação-alvo (pagos em caso de cumprimento de 100% das metas): Não se
aplica à CMB.
d)

a descrição dos benefícios oferecidos: Assistência Médica e Odontológica.
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QUADRO A.3.2 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Valores em R$ 1,00

Conselho de Administração
Nome do
Conselheiro(a)

Período

Remuneração

Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

Jul

ago

set

out

nov

dez

Total

0337 - 910023 - LUIZ
FELIPE DENUCCI
MARTINS

07/2008

01/2012

2.321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.321

0337 - 910030 ALTAMIR LOPES

05/2011

...

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

5.157

33.520

0337 - 910031 - JOSE
MAURO GOMES

08/2011

...

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

5.157

33.520

ADMINISTRATIVO 46967680749 FRANCISCO DE
ASSIS LEME
FRANCO – TITULAR

02/2012

...

0

0

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

4.942

28.148

0337 - 910029 ESTEVES PEDRO
COLNAGO JUNIOR

05/2011

...

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

5.157

33.520
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Conselho Fiscal
Nome do
Conselheiro(a)
(T/S)
FISCAL - 03217670809
- MARIA DA GLORIA
F. NICOLAU –
TITULAR
FISCAL - 14547090149
- SONIA DE
ALMENDRA F. P.
NUNES – TITULAR
FISCAL - 74282387653
- MANOEL
NAZARENO P DE M
JUNIOR – TITULAR
FISCAL - 88475360491
- DANIEL AUGUSTO
BORGES DA COSTA –
TITULAR

Período
Início
Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

Remuneração
jul
ago

set

out

nov

dez

Total

05/2010

...

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

5.157

33.520

05/2007

...

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

5.157

33.520

08/2012

...

0

0

0

0

0

0

0

945

2.578

2.578

2.578

3.438

12.119

03/2008

08/2012

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

2.578

1.719

0

0

0

0

19.768

Fonte: DEGEP
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QUADRO A.3.3 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Identificação do Órgão
Órgão: Casa da Moeda do Brasil
Remuneração dos Administradores
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))
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) 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

2012
5
1.704.536
1.704.536
0
0
0
329.575
0
329.575
0
0
0
2.034.111
0
0
0

Valores em R$ 1,00

EXERCÍCIO
2011
5
1.569.147
1.569.147
0
0
0
269.329
0
269.329
0
0
0
1.838.476
0
0
0

QUADRO A.3.4 – DETALHAMENTO DE ITENS DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
DOS ADMINISTRADORES
Identificação do Órgão
Órgão: Casa da Moeda do Brasil
EXERCÍCIO
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados
2012
2011
I – Bônus (a+b+c+d)
0
0
a) valor mínimo previsto no plano de remuneração
0
0
b) valor máximo previsto no plano de
0
0
remuneração
c) valor previsto no plano de remuneração, caso
0
0
as metas estabelecidas fossem atingidas
d) valor efetivamente reconhecido no resultado
0
0
II – Participação no Resultado (e+f+g+h)
329.575
269.329
e) valor mínimo previsto no plano de remuneração
0
0
f) valor máximo previsto no plano de
0
0
remuneração
g) valor previsto no plano de remuneração, caso
0
0
as metas estabelecidas fossem atingidas
h) valor efetivamente reconhecido no resultado
329.575
269.329
III – Total ( I + II)
329.575
269.329
Fonte: DEGEP

2010
5
1.372.633
1.372.633
0
0
0
232.114
0
232.114
0
0
0
1.604.747
0
0
0

Valores em R$ 1,00

2010
0
0
0
0
0
232.114
0
0
0
232.114
232.114
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3.4. Sistema de Correição:
A CMB, em 23/10/2012, criou a Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar – COAD,
vinculada diretamente à Presidência desde 01/03/2013, que se encontra em processo de
estruturação. A COAD é o órgão responsável pela condução das atividades relacionadas à apuração
de irregularidades funcionais cometidas por empregados da CMB, atuando nos chamados
procedimentos correcionais, bem como pela realização do acompanhamento do cumprimento das
decisões e recomendações oriundas das ações disciplinares. No âmbito da CMB, as disposições
acerca da matéria estão contidas em seu Regulamento de Pessoal – RPCMB (artigos 51 ao 110).
São atribuições da COAD no exercício de sua gestão, de acordo com a Nota Técnica que
fundamentou sua criação, conduzir os procedimentos correcionais instaurados pelo Presidente da
CMB, remetendo, ao final, o relatório conclusivo para julgamento; manter registro atualizado da
tramitação e resultado dos processos e expedientes em curso; e sugerir alterações de normas
internas, com vistas a evitar a ocorrência de irregularidades ou a sua repetição, dentre outras
atribuições.
A concentração da atividade correcional da CMB em uma única estrutura vem possibilitando o
aperfeiçoamento dos procedimentos disciplinares, com ganhos de eficiência e economia de
recursos, observadas, inclusive, as garantias inerentes ao devido processo legal para todos os
investigados. Desde a sua criação, a COAD atuou em 64 (sessenta e quatro) procedimentos
correcionais. Ao final dos trabalhos apuratórios em que se concluiu pelo cometimento de infração
disciplinar foram aplicadas as penalidades devidas e efetuados os procedimentos necessários para o
ressarcimento, quando cabíveis.
3.5. Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria Nº 1.043/2007 da CGU:
Conforme relatado no item anterior, a CMB instituiu a COAD recentemente e o órgão ainda se
encontra em fase de estruturação. Dessa forma, encontra-se em análise a base jurídica que
regulamentará a sua atuação, além do Regulamento de Pessoal da Casa da Moeda do Brasil –
RPCMB. Quanto à observância do disposto na Portaria CGU nº 1.043/2007, informa-se que está
sendo analisada a adequação da CMB ao citado diploma.
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ITEM 4 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:
4.1. Informações sobre programas do PPA (Plano Plurianual) de responsabilidade da Unidade
Jurisdicionada:
a) Identificação do programa;
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais, no qual a
CMB possui 4 (quatro) ações sobre sua responsabilidade, com objetivo de Adequar, Modernizar e
Manter o Parque Industrial da Casa da Moeda do Brasil.
b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao
programa;
A Lei Orçamentária nº 12.595, de 19/01/2012, aprovou o Orçamento de Investimentos - OI 2012,
autorizando um aporte de R$ 360,0 milhões para as ações de investimentos de responsabilidade da
CMB inseridas no Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais, que tem por objetivo Adequar, Modernizar e Manter o Parque Industrial da Casa da
Moeda do Brasil.
Demonstramos, no quadro abaixo, os resultados obtidos no exercício de 2012 referentes aos
investimentos realizados nas quatro ações de responsabilidade da CMB que fazem parte do
programa 0807, contendo o comparativo entre o previsto e o realizado no período:
Quadro 01 – Ações Orçamentárias
PREVISTO
PREVISTO
INICIAL REPROGRAMADO

CÓD.

PROJETO/ATIVIDADE

3274

Adequação e
Modernização do Parque
Industrial.

280,0

207,5

4101

Manutenção e Adequação
de Bens Imóveis.

20,0

4102

Manutenção e Adequação
de Bens Móveis, Veículos,
Máquinas.

4103

Manutenção e Adequação de
Ativos de Informática,
Informação e
Teleprocessamento.

TOTAL CMB

REALIZADO
R$ MILHÕES

% REAL.
% REAL.
INICIAL REPROGRAMADO

200,5

71,6%

96,6%

12,4

6,5

32,5%

52,4%

30,0

19,1

16,1

53,7%

84,3%

30,0

25,5

10,8

36,0%

42,4%

360,0

264,5

233,9

65,0%

88,4%

Fonte: DECOF/DESEM
QUADRO A.4.5 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
Identificação do Programa de Governo
Código Programa 0807
Título
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Órgão Responsável Casa da Moeda do Brasil - CMB
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ Milhões)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Não Processados
360,0
264,5
246,1
233,9
Não se aplica
Não se aplica
Fonte: DECOF/DESEM
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Considerando as metas previstas para os investimentos de 2012, a CMB realizou no exercício um
valor aproximado de R$ 233,9 milhões, o que significa um alcance de 88,4% em relação aos R$
264,5 milhões (dotação orçamentária reprogramada) distribuídos para as quatro ações de
investimentos pertencentes ao Programa 0807. Desse total, R$ 200,5 milhões foram aplicados na
ação 3274 - Adequação e Modernização do Parque Industrial, R$ 6,5 milhões na ação 4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, R$ 16,1 milhões na ação 4102 - Manutenção e
Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas, e R$ 10,8 milhões na ação 4103 - Manutenção e
Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.
Vale lembrar que as ações constantes do referido Programa são realizadas com recursos próprios da
CMB, oriundos das suas disponibilidades de caixa e receitas advindas das vendas dos seus
produtos.
c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa:
QUADRO A.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
Identificação da Ação
Código
0807
Descrição
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Unidade Responsável
Casa da Moeda do Brasil - CMB
Unidade Orçamentária Casa da Moeda do Brasil - CMB
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Não Processados
360,0
264,5
246,1
233,9
Não se Aplica
Não se aplica
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
Ação 3274 –
1
Modernização do Parque R$ Milhões
100%
96,6%
R$ 207,5
R$ 200,5
Industrial
Ação 4101 – Manutenção
2
e Adequação de Bens
R$ Milhões
100%
52,4%
R$ 12,4
R$ 6,5
Imóveis
Ação 4102 – Manutenção
e Adequação de Bens
3
Móveis, Veículos,
R$ Milhões
100%
84,3%
R$ 19,1
R$ 16,1
Máquinas e
Equipamentos
Ação 4103 – Manutenção
e Adequação de Ativos de
4
R$ Milhões
100%
42,4%
R$ 25,5
R$ 10,8
Informática, Informação
e Teleprocessamento
Fonte: DECOF/DESEM

Das quatro ações orçamentárias (investimentos) de responsabilidade da CMB inseridas no
Programa 0807 – Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais, vinculado ao Ministério da Fazenda, somente a Ação 3274 – Adequação e Modernização
do Parque Industrial, classificada como Projeto, possui indicador de percentual de realização entre
o previsto e o realizado, que demonstrou um alcance de 96,6% no exercício de 2012, referente aos
dispêndios orçamentários da referida Ação.
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As demais ações orçamentárias de responsabilidade da CMB constantes no referido Programa não
possuem indicadores, já que as mesmas estão relacionadas a investimentos de manutenção, sendo
classificadas como Atividades.
d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas: Não ocorreram
contingências no exercício de 2012
e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas: Não se aplica à CMB.
4.2. Informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa:
a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;
Programa 0807 – Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais, vinculado ao Ministério da Fazenda.
Ação

Cód./Função

Cód./Subfunção

30.25211.22.662.0807.3274
Adequação
Modernização do Parque Industrial. (Projetos)

e

22- Indústria

662 - Produção Industrial

30.25211.22.122.0807.4101
Manutenção
Adequação de Bens Imóveis. (Atividades)

e

22- Indústria

122 - Administração Geral

30.25211.22.122.0807.4102
Manutenção
e
Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos. (Atividades)

22- Indústria

122 - Administração Geral

0.25211.22.126.0807.4103 - Manutenção e Adequação
de
Ativos
de
Informática,
Informação
e
Teleprocessamento. (Atividades)

22- Indústria

126 - Tecnologia da
Informação

b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;
O valor total reprogramado da dotação orçamentária destinado à CMB para o exercício de 2012,
constante do Programa 0807, foi estabelecido em R$ 264.500.000 rateados pelas ações conforme
abaixo descrito:
Ação 3274 – Adequação e Modernização do Parque Industrial





Meta Financeira: R$ 207,5 milhões
Desempenho Financeiro: RS 200,5 milhões
Meta Física: 100%
Desempenho Físico: 96,6%

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis





Meta Financeira: R$ 12.4 milhões
Desempenho Financeiro: RS 6,5 milhões
Meta Física: 100%
Desempenho Físico: 52,4%

Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos





Meta Financeira: R$ 19,1 milhões
Desempenho Financeiro: RS 16,1 milhões
Meta Física: 100%
Desempenho Físico: 84,3%
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Ação 4103 – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento





Meta Financeira: R$ 25,5 milhões
Desempenho Financeiro: RS 10,8 milhões
Meta Física: 100%
Desempenho Físico: 42,4%

c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações: não ocorreram contingências no
exercício de 2012
d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações: não se aplica.
4.3 Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e
financeira:
QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Casa da Moeda do Brasil

25211

Código SIAFI da
UGO
***

Tabela 01 Programação Orçamentária das Despesas Correntes
GRUPOS/ELEMENTOS
ORÇADO
REALIZADO
Despesa de Pessoal
299,4
293,1
Vencimentos e vantagens fixas
107,0
106,5

Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO
97,90
99,53

Programação Orçamentária das Despesas Correntes

Encargos Sociais

130,1

121,3

93,24

4,0

4,0

100,00

18,7

19,0

101,60

39,6

42,3

106,82

Materiais e Produtos
Matérias primas

532,5
520,4

581,7
570,4

109,24
109,61

Material de consumo

12,1

11,3

93,39

1.104,3

1.334,7

120,86

1.005,5

1.232,3

122,56

76,0

75,0

98,68

22,8

27,4

120,18

24,3

17,4

71,60

107,4

47,0

43,76

3,4

2,2

64,71

82,0
2.153,3

90,7
2.366,8

110,61
109,92

Contribuições a entidades
fechadas de previdência
Outros benefícios de natureza
social
Despesas variáveis

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
Fonte: DECOF
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Programação Orçamentária das Despesas de Capital
Tabela 02 Programação Orçamentária das Despesas de Capital
DESPESA
ORÇADO
REALIZADO
Investimentos no
264,5
233,9
ativo imobilizado

Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO
88,43

Dividendos
Participação em
outras empresas

160,0

193,5

120,94

0,0

0,0

*

TOTAL

424,5

427,4

100,68

Fonte: DECOF

O programa de Dispêndios Globais – PDG, inicialmente orçado em R$ 2.543,1 milhões e
posteriormente reformulado para R$ 2.577,8 milhões, conforme Decreto nº 7.883 de 28/12/2012,
demonstra uma realização de 110% em dispêndios correntes e 101% em dispêndios de capital.
Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário
e financeiro, caso tenham sido instituídos pela unidade:
Indicador de Lucratividade:
 Unidade de medida: Percentual
 Critério / fórmula de cálculo: Lucro líquido operacional acumulado no ano base “n” /
receita líquida acumulada no ano base “n”
 Freqüência de cálculo: Mensal
 Responsável: DECOF
 Fonte de dados: Balancete mensal
 Valor do período anterior: 21,07 %
 Valor em 2012: 19,92%
 Meta: 20,0%
Gráfico 08: Lucratividade 2012

Fonte: DECOF

Análise do acompanhamento do indicador: A meta não foi atendida por apenas 0,08 pontos
percentuais. A CMB encerra o exercício de 2012 com lucro líquido de R$ 533,1 milhões, um
crescimento 6% maior que o mesmo período do ano anterior e com uma lucratividade final de
19,9% (19,1% no mesmo período do ano anterior).
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Indicador de Rentabilidade:
 Unidade de medida: Percentual
 Critério / fórmula de cálculo: Lucro líquido operacional no ano base “n” / patrimônio
líquido médio no ano base “n-1”
 Freqüência de cálculo: Mensal
 Responsável: DECOF
 Fonte(s) de dado(s): Balancete mensal
 Valor do período anterior: 69,29 %
 Valor em 2012: 51,56%
 Meta: 45,0%
Gráfico 07: Rentabilidade 2012

Fonte: DECOF

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida. A rentabilidade do patrimônio
líquido médio foi de 45,7% (56,9% no mesmo período do ano anterior) e permanece superior à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais, relativa ao
período acumulado até dezembro/2012, de 8,5% no período.
Indicador de Investimentos:
 Unidade de medida: Percentual
 Critério / fórmula de cálculo: Valor de investimentos realizados no ano base “n” / valor
de investimentos orçados no ano base “n”.
 Freqüência de cálculo: Bimensal
 Responsável: DECOF
 Fonte(s) de dado(s): Balancete Mensal e Balanço Patrimonial.
 Valor do período anterior: 52,19 %
 Valor em 2012: 88,44%
 Meta: 80,00%

Gráfico 08: Investimentos 2012
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Fonte: DECOF

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida. Considerando as metas previstas
relacionadas aos investimentos de 2012, a CMB realizou no exercício um valor aproximado de R$
233,9 milhões, o que significa um alcance de 88,4% em relação aos R$ 264,5 milhões.
Indicador de Produtividade:









Unidade de medida: Adimensional
Critério / fórmula de cálculo: Valor agregado (receita líquida de vendas, menos o custo
de materiais utilizados no processo fabril) / gasto total com pessoal.
Frequência de cálculo: Anual
Responsável: Comissão da PL
Fonte(s) de dado(s): Demonstrativos financeiros e seus anexos
Valor do período anterior: 3,04
Valor em 2012: 2,27
Meta: 2,85

Gráfico 09: Produtividade 2012

Fonte: Comissão da PL

Análise do acompanhamento do indicador: A meta não foi atendida e podemos destacar que no
período de setembro a outubro de 2012 houve um declínio significativo no indicador
comprometendo a meta anual.
Destacam-se, ainda, as receitas de vendas de R$ 506,3 milhões com as Cédulas Nacionais (2,9%
maior que no mesmo período do ano anterior), de R$ 323,1 milhões com as Moedas Nacionais
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(9,2% maior que no mesmo período do ano anterior), de R$ 64,8 milhões com as cédulas
exportadas (21,3% maior que no mesmo período do ano anterior), e de R$ 93,0 milhões com
Passaportes – Departamento de Polícia Federal – DPF (8,39% menor que no mesmo período do ano
anterior).
Indicador de Faturamento:









Unidade de medida: Percentual
Critério / fórmula de cálculo: Faturamento acumulado no ano base “n” / meta de
faturamento anual realizado no ano imediatamente anterior “n-1”
Freqüência de cálculo: Mensal
Responsável: DECOF
Fonte de dado: Balancete mensal
Valor do período anterior: 123,41 %
Valor em 2012: 98,91%
Meta: 102,0%

Gráfico 10: Faturamento 2012

Fonte: DECOF

O faturamento Bruto atingiu R$2.726,6 milhões, aproximadamente 1,1% menor que o do
exercício anterior, destacando-se as receitas das vendas de R$1.615,8 milhões com os serviços de
Rastreamento SICOBE e SCORPIOS (1,9% menor que o mesmo período do ano anterior), que
passaram a responder por 59,2% dos negócios da empresa (59,8% no mesmo período do ano
anterior).
No conjunto, as Cédulas e Moedas Nacionais, as Cédulas Estrangeiras, os Passaportes – DPF e os
Serviços de Rastreamento (SICOBE e SCORPIOS) respondem por 95,5% do faturamento bruto de
2012 (94,0% no mesmo período do ano anterior).
As despesas operacionais totalizaram R$ 349,4 milhões (10,9% maior que o mesmo período do
ano anterior) representando 13,0% da receita líquida do exercício (11,9% no mesmo período do
ano anterior), com destaque para o aumento de R$ 45,8 milhões (25,1%) nas despesas com
pessoal.
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ITEM 5 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
5- TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: Não se
aplica.
ITEM 6 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
6- GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
6.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos:
6.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
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. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: DEGEP

Lotação
Autorizada Efetiva
2989
2810
0
0
0
0
2989
2804
0
0
0
0
0
6
0
0
11
9
3000
2819

Ingressos
Egressos no
no
Exercício
Exercício
140
46
0
0
0
0
135
43
0
0
0
0
5
3
0
0
12
14
152
60

6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada
QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12
Quantidade de
Tipologias dos afastamentos
Pessoas na Situação
em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
48
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
0
1.2. Exercício de Função de Confiança
0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)
48 (LEI 8878/94)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
0
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração
0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração
0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde
0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo
0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)
0
4.1. Doença em Pessoa da Família
0
4.2. Capacitação
0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
0
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro
0
5.2. Serviço Militar
0
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5.3. Atividade Política
5.4. Interesses Particulares
5.5. Mandato Classista
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: DEGEP

0
0
0
0
48

6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho
QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)
Ingressos
Egressos
Lotação
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
no
no
Autorizada Efetiva Exercício
Exercício
1. Cargos em Comissão
0
0
1.1. Cargos Natureza Especial
0
0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
0
0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
0
0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
0
0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
0
0
1.2.4. Sem Vínculo
0
0
1.2.5. Aposentados
0
0
2. Funções Gratificadas
275
275
24
11
2.1.
Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
269
269
24
0
2.2.
Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
0
0
2.3.
Servidores de Outros órgãos e Esferas
6
6
0
11
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
275
275
24
11
Fonte: DEGEP

6.1.2.1 Qualificação da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM
31/12
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
Até 30
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de
anos
anos
anos
anos
60 anos
1.
Provimento de Cargo Efetivo
400
606
610
728
200
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
0
0
0
0
0
1.2. Servidores de Carreira
400
606
610
728
200
1.3. Servidores com Contratos Temporários
0
0
0
0
0
2.
Provimento de Cargo em Comissão
23
65
61
107
19
2.1. Cargos de Natureza Especial
0
0
0
0
0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
0
0
0
0
0
2.3. Funções Gratificadas
23
65
61
107
19
3.
Totais (1+2)
423
671
671
835
219
Fonte: DEGEP

Página 56

Casa da Moeda do Brasil - CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada segundo a Escolaridade
QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO
APURADA EM 31/12
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
Tipologias do Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Provimento de Cargo Efetivo
96
167 1598
537
129
17
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira
96
167 1598
537
129
17
1.3. Servidores com Contratos Temporários
2. Provimento de Cargo em Comissão
2
43
151
69
9
1
2.1.
Cargos de Natureza Especial
2.2.
Grupo Direção e
Assessoramento Superior
2.3.
Funções Gratificadas
2
43
151
69
9
1
3. Totais (1+2)
96
169 1641
688
198
26
1
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: DEGEP
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6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
QUADRO A.6.6 – QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Membros de Poder e Agentes Políticos
0
0
0
0
0
2012
Exer0
0
0
0
0
2011
cícios
0
0
0
0
0
2010
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
160.550.860
0
1.079.578
29.811.421
1.171.335
2012
Exer115.948.657
0
45.957
22.123.215
695.925
2011
cícios
98.786.435
0
444.771
17.681.867
674.309
2010
Servidores com Contratos Temporários
0
0
0
0
0
2012
Exer0
0
0
0
0
2011
cícios
0
0
0
0
0
2010
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
0
0
0
0
0
2012
Exer0
0
0
0
0
2011
cícios
0
0
0
0
0
2010
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
0
0
0
0
0
2012
Exer0
0
0
0
0
2011
cícios
0
0
0
0
0
2010
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
0
0
0
0
0
2012
Exer0
0
0
0
0
2011
cícios
0
0
0
0
0
2010
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
41.770.757
0
10.910.364
2.082.936
539.126
2012
Exer34.565.310
0
9.239.849
1.141.435
409.963
2011
cícios
31.501.588
0
6.617.423
1.516.629
396.815
2010
Fonte: DEGEP

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Valores em R$ 1,00
Despesas
de
Decisões
Total
Exercícios Judiciais
Anteriores

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

22.512.052
21.811.802
19.309.736

0
0
0

0
0
0

0
0
0

215.125.247
160.625.556
136.897.120

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.031.312
3.193.930
2.763.763

0
0
0

0
0
0

0
0
0

58.334.497
48.550.487
42.796.221
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6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
Não houve beneficiários das pensões dos servidores da UJ por regime de proventos originários do
servidor, nem pensões concedidas pela UJ no exercício de 2012.
6.1.5 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Existe na CMB controle interno com a finalidade de detectar possível acumulação vedada de
cargos, funções e empregos públicos. São utilizados dois tipos de controle: na ocasião da admissão,
o empregado assina uma declaração de que não exerce cargo/função público em outro órgão; e
todas as admissões por Concurso Público são informadas ao TCU através do Sistema SISAC, que
detecta qualquer duplicidade de vínculos públicos
Devido à obrigatoriedade de todos os órgãos públicos informarem as admissões através do Sistema
SISAC, podemos concluir que o controle é eficiente.
6.1.6 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
Empregos Públicos
Uma única notificação é feita ao empregado, sendo dado um prazo de 10 dias para opção quanto à
permanência em somente um dos órgãos detectados. Caso a opção seja a permanência na CMB, é
dado um prazo de 30 dias para apresentação de documentação comprobatória de
demissão/exoneração do outro órgão; caso contrário, é praticado o desligamento imediato da CMB,
precedido do devido processo legal cabível.
No exercício de 2012 não houve processo de acumulação irregular de cargos públicos.
6.1.7 Informações sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação
6.1.7.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC
QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos
Quantidade de atos
sujeitos ao registro no
cadastrados no SISAC
Tipos de Atos
TCU
Exercícios
Exercícios
2012
2011
2012
2011
135
405
135
405
Admissão
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato
concessório
Totais
135
405
135
405
Fonte: DEGEP
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QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos
Quantidade de atos
sujeitos à comunicação ao
cadastrados no SISAC
TCU
Tipos de Atos
Exercícios
Exercícios
2012
2011
2012
2011
43
79
43
79
Desligamento
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Totais
43
79
43
79
Fonte: DEGEP
QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido
entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC
Tipos de Atos
Exercício de 2012
Até 30 dias

De 31 a 60
dias

De 61 a 90
dias

Mais de 90
dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
135
Admissão
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato
concessório
Total
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
43
Desligamento
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Total
43
135
Fonte: DEGEP

0

0

6.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
Indicador de Absenteísmo:
 Unidade de medida: Reais
 Critério / fórmula de cálculo: Horas ausentes / horas disponíveis
 Freqüência de cálculo: Mensal
 Responsável: DEGEP
 Fonte(s) de dado(s): Relatórios do Forponto
 Valor do período anterior: 3,21 %
 Valor em 2012: 2,84%
 Meta: 3,00%
 Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida, porém podemos
destacar que no período de julho a outubro o indicador foi comprometido.

Página 60

Casa da Moeda do Brasil - CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

Gráfico 11: Absenteísmo 2012

Fonte: DEGEP

Em 2012 a média ficou em 2,84%, não ultrapassando a meta estabelecida de 3%.
Indicador de Acidentes de Trabalho:

Unidade de medida: Quantidade anual de acidentes

Critério / fórmula de cálculo: Acidentes de trabalho típicos com perda de tempo/ número
de empregados. Indicador empregado para o cálculo da PL

Freqüência de cálculo: Mensal

Responsável: DEGEP

Fonte(s) de dado(s): Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT

Valor do período anterior: 0,726%

Valor em 2012: 0,67%

Meta: 0,70%

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida na íntegra, entretanto a
metodologia de medição e o acompanhamento deverão ser alterados em 2013.
Gráfico 12: Acidentes de Trabalho 2012

Fonte: DEGEP

Com a continuidade das políticas e princípios estruturados para o devido controle das condições de
segurança e saúde do trabalhador, bem como o permanente investimento em programas de
treinamento e ações preventivas quanto aos riscos de acidentes e de doenças ocupacionais relativas
às atividades desempenhadas, o número de acidentes de trabalho típicos com perda de tempo pelo
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número de empregados permaneceu no ano de 2012 entre 0,00% e 0,20%, significativamente
abaixo da meta de 0,7% estabelecida pela CMB.
6.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
A terceirização de mão de obra empregada pela CMB em 2012 foi utilizada nos seguintes
Departamentos: DEGEP (menores aprendizes), DECOR (serviços de limpeza e transporte), DESEC
(serviços de vigilância e recepção) e DEMAN (Serviço de manutenção de bens móveis e imóveis).
O estágio curricular é uma forma de aprendizagem proporcionada pela CMB por determinado
período de tempo, sem vínculo empregatício, visando propiciar a preparação do estudante para o
mercado de trabalho. O estágio possibilita que o estudante adquira a visão da realidade empresarial,
desenvolva suas habilidades funcionais e aperfeiçoe seus conhecimentos, favorecendo, desta forma,
a obtenção de uma visão mais apropriada de seu futuro profissional, bem como sua integração
social.
O adequado perfil da terceirização adotada pela CMB torna prejudicados os itens 6.2.1, 6.2.2 e
6.2.3, que tratam da substituição de terceirizados em atividades do plano de cargos mediante
concurso público.
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6.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
QUADRO A.6.17 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 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
Período Contratual
Nível de Escolaridade Exigido dos
de Execução das
Trabalhadores Contratados
Empresa Contratada
Ano do
Identificação
Atividades
Área Natureza
(CNPJ)
Contrato
do Contrato
F
M
S
Contratadas
Início
Fim
P
C
P
C
P
2012
L
O
1184/2010
42.407.445/0001-30
21/08/10 24/02/13
2010
V
O
0953/2007
04.678.475/0001-92
13/12/12 13/12/13
4
4
Observações: Contrato 1184/2010 - O quantitativo de contratados é de 89 (oitenta e nove), porém não é exigido o nível de escolaridade.

Sit.
C
-

E
P

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, DESEC
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6.2.5 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
QUADRO A.6.18 – 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
Nível de Escolaridade Exigido dos
Período Contratual de
Empresa Contratada
Trabalhadores Contratados
Execução das Atividades
Ano do
Identificação do
Área Natureza
(CNPJ)
Contratadas
Contrato
Contrato
F
M
S
Início
Fim
P
C
P
C
P
C
2009

11

O

4084/2009

43.126.366/0001-14

01/02/2010

31/12/2013

1991

11

O

0662/1991

03.848.688/0010-43

08/02/1991

31/12/2013

2012

2

O

1635/2012

11.767.835/ 0001-98

21/09/2012

21/09/2013

2011

2

O

3605/2010

02.313.959/0001--02

18/04/2011

18/04/2013

2010

2

O

3515/2010

08.491.024/0001-00

21/09/2011

21/09/2012

4

2012

5

O

3070/2011

10.915.598.0001-00

27/03/2012

27/03/2013

11

11

A

2009

08

O

1879/2009

25/05/2011

25/05/2013

2

2

A

2008

08

O

2920/2008

19/11/2012

19/11/2013

1

1

P

2011

08

O

2989/2011

09/03/2013

09/03/2014

1

1

P

2012

08

O

2715/2012

01/08/2012

01/08/2013

1

1

A

2010

08

O

2320/2010

19/06/2012

19/06/2013

1

1

P

2009

08

O

2023/2009

23/06/2012

23/06/2013

1

1

P

2010

08

O

1908/2010

03/02/2013

03/02/2014

3

3

P

10.782.140/0001-12
CVT
42.283.283/0001-76
GRAPHIMPORT
03.256.541/0001-73
OIGRES
40.357.139/0001-01
F.A.L.
01382559000196
PENSALAB
07.748.837/0001-62
METROHM
44.147.981/0001-70
LANNUNZIATA

100
60

100

Sit.

34

P
P

4

A

1

A
E
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2010

08

O

3216/2010

2012

08

O

3020/2012

2010

08

O

0548/2010

2012

08

O

1817/2012

2011

09

O

1696/2011

2012

08

O

2039/2012

2011

08

O

4520/2011

Observações:
LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis;
9. Manutenção de bens imóveis;
10. Brigadistas;
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
12. Outras.
Fonte: DEGEP, DECOR, DESEC, DEMAN

32.212.672/0001-57
COFRE FORTE
07.173.418/0001-40
MANUTEC
32.596.173/0001-00
SUPLLY
40.290.819/0001-55
AVIPLAN
04.885.201/0001-74
SILVEIRA
96.411.855/0001-84
FINISHING
33.274.994/0001-93
ALPHA

13/07/2012

13/07/2013

2

2

A

04/03/2013

04/03/2014

2

2

A

28/01/2013

28/05/2013

127

127

7

7

09/01/2013

09/07/2013

2

28/02/2013

28/02/2014

15

28/02/2013

28/08/2013

3

3

A

30/11/2012

30/11/2013

2

2

A

1

1

P

2

2

2

A

15

2

2

A

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
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6.2.6 Composição do Quadro de Estagiários
QUADRO A.6.19 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Nível de
Despesa no exercício
(em R$ 1,00)
escolaridade
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
1.
Nível
66
66
66
66
742.170
superior
1.1
Área Fim
17
17
17
17
191.165
1.2
Área Meio
49
49
49
49
551.005
2.
Nível
37
37
37
37
259.740
Médio
2.1 Área Fim
8
8
8
8
56.160
2.2 Área Meio
29
29
29
29
203.580
3.
Total
103
103
103
103
1.001.910
(1+2)
Fonte: DEGEP

ITEM 7 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
7- GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
O funcionamento e a constituição da frota de veículos da CMB é regulamentada pelas Normas do
subsistema de transporte (NA 0810), que apresenta os procedimentos e critérios para a requisição,
operação e recolhimento dos veículos automotores, definindo as atribuições e responsabilidades dos
envolvidos no processo.
Além disso, as referidas normas têm a finalidade de descrever o funcionamento do serviço de
transporte de pessoas e materiais realizados em veículos automotores pertencentes à CMB, e, em
relação aos veículos automotores contratados, regulamentar a utilização dos motoristas da CMB.
Os veículos da CMB são subdivididos em dois segmentos: I – Grupo de veículos que servem ao
Departamento de Segurança Corporativa da CMB e II – Grupo de veículos que atendem a área
administrativa da CMB. Ressalta-se que a importância do Grupo I é bem maior que a do Grupo II
pela natureza de suas atividades, já que a escolta é feita por veículos e funcionários da própria
empresa.
Os veículos do Grupo I circulam na maioria das vezes internamente, fazendo as rondas em todo
parque fabril e, em serviços externos, são utilizados para escoltas e outras ações relacionadas com
serviços de segurança. Há, também, veículos que servem à brigada de incêndio.
Os veículos do grupo II estão sendo gradativamente substituídos por veículos de frota terceirizada.
7.1.1.

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Casa da Moeda do Brasil

a)
Geral

Quantidade de Veículos em Uso ou na Responsabilidade da Empresa, por Grupo e

No que concerne à frota própria, a CMB conta com os seguintes veículos: 04 veículos do tipo
utilitário, 06 caminhões e 07 carros executivos, totalizando uma frota de 17 de veículos. São
considerados veículos do grupo I: 02 caminhões bombeiro, 01 veículo de passeio, 01 Sprinter

Página 66

Casa da Moeda do Brasil - CMB
CNPJ: 34.164.319/0001-74

bombeiro, 01 Blazer e 01 Pick Up, sendo classificados como Grupo II os 06 veículos de passeio, 01
Sprinter de Teto Elevado e 04 caminhões, sendo 01 equipado com Munck.
b)

Média Anual de Quilômetros rodados, por Grupo de Veículos

Grupo I: 40.860 km (média p/veículo = 6.810km/ano)
Grupo II: 163.764 Km (média p/veículo = 16.376kg/ano)
Total de quilômetros percorridos no ano de 2012: 204.624 Km
c)

Idade Média da Frota, por Grupos de Veículos

A média de idade do Grupo I é de 10 anos, e a do Grupo II de 11 anos. Com relação ao grupo II,
destaca-se que esses veículos serão alienados na medida em que os atuais motoristas forem se
aposentando.
d)

Custos Associados à Manutenção da Frota

Por conta dos deslocamentos acima mencionados, a empresa gastou com combustíveis entre os
meses de janeiro e dezembro de 2012 o montante de R$ 68.965,81, sendo cerca de 77,65% desse
valor em gasolina e os outros 22,35% em diesel.
Além disso, foi despendido em 2012 o montante de R$39.723,30 para o seguro da frota,
R$42.450,27 para manutenção e R$1.895,98 para o pagamento de DPVAT. Houve isenção de
IPVA.
e)

Plano de Substituição da Frota

O plano de substituição da frota da CMB está focado apenas nos veículos do Grupo I e vem sendo
aplicado da seguinte forma: o caminhão bombeiro 1989 foi substituído em novembro 2011. O
veículo Blazer ano 2004 e a Pick Up 2002 serão substituídos no ano em curso, pois já existe
processo licitatório em andamento.
Não há plano de substituição para os veículos do Grupo II, à exceção do caminhão Munck ano 1988
que foi trocado em fevereiro do presente ano por necessidades específicas das fábricas e que está
em fase de disponibilização para alienação.
A não substituição dos demais veículos se deve à terceirização da frota que atende à área
administrativa e à extinção do cargo de motorista do quadro funcional da CMB. Gradativamente,
os carros do grupo II serão alienados.
f)

Razões para a Escolha da Aquisição em Detrimento da Locação

No grupo I a razão da escolha pela aquisição se deve ao fato dos veículos serem utilizados pelo
Departamento de Segurança Corporativa da CMB e serem dirigidos pelos próprios agentes de
segurança e empregados da empresa.

A utilização de veículo próprio facilita e agiliza a identificação por parte dos órgãos
policiais, tanto para apoio imediato em casos de ações criminais, quanto no próprio trânsito, pois a
identificação se torna mais segura e com confiabilidade por parte das autoridades;

O emprego de viatura própria, com as cores padrão da CMB, leva a uma correspondência
direta aos princípios de segurança, muito bem aplicados pela CMB, tanto na linha de produção,
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quanto no manuseio/transporte/entrega destes produtos, sendo de imediato associado à qualidade de
segurança atribuída à CMB;

Ao longo dos anos notamos que os próprios clientes se sentem mais seguros e satisfeitos
quando verificam que seus produtos estão sendo entregues/acompanhados com identificação
imediata através de veículos da CMB;

A CMB possui concessão especial do Exército Brasileiro para o emprego de armamento
restrito, e a identificação do veículo vinculado à atividade de segurança da CMB torna a verificação
por parte das autoridades policiais e civis mais confiável.
Além disso, a legislação federal que regulamenta a atividade de segurança estabelece requisitos que
devem ser observados pela CMB:
A. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – Portaria nº 3223/2012 - DG/DPF, de
13/12/2013:
“Art. 63: (...)
III - comprovar a posse ou propriedade de, no mínimo, 02 (dois) veículos, os quais
deverão possuir as seguintes características:
a) estar em perfeitas condições de uso;
b) 04 (quatro) portas e sistema que permita a comunicação ininterrupta com a
central da empresa;
c) ser identificados e padronizados, com inscrições externas que contenham o nome,
o logotipo e a atividade executada pela empresa.
Art. 64: (...)
II - relação atualizada dos empregados, das armas, das munições e dos veículos
utilizados;
IV - cópia dos documentos de posse ou propriedade de, no mínimo, dois
veículos de escolta para uso exclusivo da empresa, dotados de sistema de
comunicação, identificados e padronizados na forma do art. 63, inciso III,
alínea “c”;
V - fotografias coloridas das partes da frente, lateral e traseira do veículo;
VI - autorização para utilização de frequência concedida pelo órgão
competente ou contrato com prestadora de serviço;”
B. EXÉRCITO BRASILEIRO – Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados
(R-105), cuja nova redação foi aprovada pelo Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de
2000, estabelecendo ao Exército as normas necessárias para fiscalização das atividades
que envolvam produtos controlados e, no caso específico da CMB, trata do armamento de
uso restrito, somente autorizado pelo Exército e em caráter de exclusividade.
g)
Estrutura de Controles que a Empresa Possui para Garantir a Prestação Eficiente e
Econômica do Serviço de Transporte
Para o gerenciamento da frota, a empresa faz uso de planilhas de controle, quais sejam:

Planilha de controle de abastecimento de veículos, onde são preenchidas as seguintes
informações: quilometragem de saída/entrada, quantidade de quilômetros que o veículo faz por litro
de combustível, datas de abastecimento, tipo de combustível, quantidade de litros e preço pago por
litro de combustível;

Emissão de Requisição de Veículos para o controle de saídas e entradas dos veículos da
empresa;
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Planilha anual contendo gastos com manutenção da frota, bem como para controle de
pagamento de DPVAT e seguro dos veículos;
Com relação a multas de trânsito relacionadas com veículos da CMB, a Seção de Logística
Corporativa (SELC) identifica o real infrator e a encaminha ao mesmo para, em tempo hábil, fazer
sua defesa. Caso o órgão que emitiu a multa não aceite a justificativa apresentada, é solicitado ao
DECOF o pagamento da multa e, posteriormente, é enviado documento ao DEGEP para
providências quanto ao desconto no salário do empregado.

7.1.2- Frota de Veículos Automotores Contratados a Serviço da Empresa Casa da Moeda
do Brasil
a)
Estudos Técnicos Realizados para a Opção pela Terceirização da Frota e dos Serviços
de Transporte
A CMB possui características de localização bastante singulares, pois está situada no Distrito
Industrial de Santa Cruz desde 1982, local distante dos grandes centros urbanos, ocasião em que foi
feita a opção de Terceirização da Frota para transporte dos seus empregados.
Ademais, o ingresso nos quadros da empresa se faz por concurso público, o que contribui para a
complexidade logística, na medida em que os novos funcionários residem nos mais diversos locais
da cidade do Rio de Janeiro e do Grande Rio.
Aliado a esses fatos, a região onde se situa a empresa é carente de sistemas de transporte para
atender a demanda de quase 3000 funcionários. Pode-se imaginar que há 31 anos, tempo de
existência desta sede, o panorama era ainda pior. Esses foram os fatores preponderantes para a
opção pela terceirização.
QUADRO 7.1.2.a1 – NOME E CNPJ DAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Empresa
CNPJ
Objeto
Viação Cidade do Aço Ltda.
JH de Paula Transporte e
Turismo

28.670.958/0001-09 Transporte de Empregados (Ônibus e Micro ônibus)

Paraná Transporte

30.020.839/0001-80 Transporte de Cargas( 02 caminhões)

Vector Transporte e Turismo
Ltda.
Viação Expresso União Ltda.
Fonte: DECOR

03.222.025/0001-28 Transporte de Empregados – Escalas e extras

02.647.841/0001-10 Veículos Blindados
19.350.180/0001-60 Transporte de Empregados (Ônibus)
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QUADRO 7.1.2.a2 – TIPO DE LICITAÇÃO EFETUADA, Nº DO CONTRATO ASSINADO, VIGÊNCIA, VALOR CONTRATADO, VALORES PAGOS DESDE A
CONTRATAÇÃO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2012
Contratos Vigentes na Seção de Logística Corporativa (Ref. Dezembro - 2012)

Contrato
nº

Modalidade
de licitação

Objeto

CNPJ

Contratada

Data
início

Data
término

Valor
atualizado do
contrato

Saldo
contratual

Valor
liberado em
2012

Pregão
Eletrônico

Prestação de Serviços
Diário, por Meio de 28.670.958/ Viação Cidade do
Veículos tipo Micro 0001-09
Aço Ltda
Ônibus

01/10/10

02/10/14

2.016.059,76

1.781.871,00

955.529,60

Pregão
669/10-A
Eletrônico

Prestação de Serviços
JH
de
Paula
Diários de Transportes 03.222.025/
Transportes
e
Tipo
VAN
de 0001-28
Turismo
Empregados da CMB

17/09/10

18/09/13

2.197.734,00

1.526.307,68

2.292.334,00

Locação de Carros de
Passeio
03.222.025/
J.H.Paula
e Vans-Transporte de 0001-28
Empregados

18/12/09

18/12/13

5.169.037,63

2.773.834,30

2.395.203,33

Transporte
Empregados

10/08/09

10/08/14

17.363.951,08

10.789.827,63

6.574.003,45

669/10

3748/09

Pregão
Eletrônico

4202/08Concorrência
A

de 19.350.180/
Expresso União
0001-60

Considerações

Valor do Contrato
para vigência de
24
meses.
O
mesmo pode ser
prorrogado até o
limite de 60 meses.
Valor do Contrato
para vigência de
12
meses.
O
mesmo pode ser
prorrogado até o
limite de 60 meses.
Valor do Contrato
para vigência de
24
meses.
O
mesmo pode ser
prorrogado até o
limite de 60 meses.
Valor do Contrato
para vigência de
30
meses.
O
mesmo não pode
ser
mais
prorrogado.
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4202/08

Concorrência

Pregão
Eletrônico

848/10

3923/10

Pregão
Eletrônico

Transporte
Empregados

Prestação
Transportes
Caminhão

de 28.670.958/
Cidade do Aço
0001-09

Serviços
Paraná Soluções
30.020.839/
Cargas
Logísticas
e
0001-80
Transportes LTDA

Prestação de Serviços
Vector Transporte
02.647.841/
Diário de Transporte
e Turismo Ltda
0001-10
Executivo (Blindado)
ME

10/08/09

13/08/10

01/03/11

10/08/14

14/08/13

01/03/13

23.360.008,32

471.992,40

2.402.400,00

15.250.567,40

Valor do Contrato
para vigência de
30
meses.
O
8.467.828,31
mesmo não pode
ser
mais
prorrogado.

294.995,25

Valor do Contrato
para vigência de
12
meses.
O
471.992,40
mesmo pode ser
prorrogado até o
limite de 60 meses.

93.036,33

Valor do Contrato
para vigência de
24
meses.
O
1.156.737,81
mesmo pode ser
prorrogado até o
limite de 60 meses.

Fonte: DECOR
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b)
Legislação que Regula a Constituição e a Forma de Utilização da Frota de Veículos
das Empresas Contratadas pela Casa da Moeda do Brasil
A Norma 812 (NA–1–01) regulamenta os serviços prestados pela empresa contratada à CMB. A
referida Norma estabelece os objetivos e a organização dos serviços de transporte coletivo de
empregados realizados por veículos da frota contratada.
Além disso, sistematiza procedimentos necessários para o transporte de empregados no
deslocamento casa/trabalho, visando ao atendimento dos horários estabelecidos pela CMB. Ainda,
cria critérios para disciplinar a utilização do transporte coletivo de empregados em serviços
externos, dentro ou fora do expediente de trabalho.
c)
Importância e impacto da frota de veículos terceirizados sobre as atividades da Casa
da Moeda do Brasil
Os veículos terceirizados em operação na CMB são divididos em quatro seguimentos: Grupo I - de
veículos que transportam diariamente os empregados para atuarem nas atividades da empresa;
Grupo II – de veículos que transportam diariamente os Diretores da empresa, Grupo III – de
veículos que transportam empregados em atividades extras ou visitantes. Grupo IV – de veículos
(02 caminhões) que fazem o transporte interno de matérias primas e insumos em todo parque fabril
e, quando necessário, buscam o mesmo tipo de material no município do Rio de Janeiro. Os quatro
Grupos são importantes, pois têm impacto direto nas atividades e processos produtivos da empresa.
d)
Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos segundo a classificação,
bem como sua totalização por grupo e geral.
QUADRO 7.1.2.d – QUANTIDADE DE VEÍCULOS LOCADOS POR CONTRATOS VIGENTES
Empresa
Contrato
Objeto
Viação Cidade do Aço
0669/10
03 micro ônibus
Ltda.
Viação Cidade do Aço
4202/08
30 ônibus do tipo rodoviário
Ltda.
JH de Paula Transporte e
0669/10 A
12 Veículos tipo Van
Turismo
12 carros de passeio, 01 furgão,
JH de Paula Transporte e
3748/09
02 Doblos, 04 Vans e 01
Turismo
Utilitário com Cabine Dupla
Paraná Transporte
Vector Transporte e
Turismo Ltda.
Viação Expresso União
Ltda.
Fonte: DECOR

0848/10

02 veículos do tipo caminhão

3923/10

06 veículos executivos

40202/08 A

24 ônibus do tipo rodoviário
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e)
Média anual de quilometragem rodados, por grupo de veículos, segundo a
classificação referida no atendimento
Em que pese a quilometragem, ressalta-se que os contratos da CMB são pagos com base na
estimativa de uma franquia diária, esta estabelecida em contrato. Dessa forma a média anual é uma
estimativa da franquia diária, multiplicada pelo número de dias em que o transporte foi utilizado
durante o ano, este número multiplicado pela quantidade de veículos. Vide quadro abaixo:
QUADRO 7.1.2.e – QUANTIDADE DE VEÍCULOS LOCADOS POR CONTRATOS VIGENTES
Viação Cidade do Aço
Contrato:
Nº de
Franquia Franquia Global
Objeto
Ltda.
0669/10
viagens/dia Diária
Diária
Todos os dias
03 micro ônibus
03
360 km
1080 km
Viação Cidade do Aço
Contrato:
Nº de
Franquia
Quantidade de ônibus
Ltda. (Dias úteis)
4202/08
Viagens
Global Diária
Zona Sul
04
04
622 Km
Niterói, Ilha do Governador

05

05

937 Km

Zona Norte

10

20

2.606 Km

Zona Oeste I

11

15

1.680 Km

Dias úteis

12 carros de passeio

Franquia
Diária
315 km
Nº de
Viagens
Livre

Dias úteis

02 Doblos

Livre

250 km

Dias úteis

01 Furgão

Livre

250 km

Todos os dias

04 vans

02 por dia

300 Km

JH de Paula

Contrato:
0669/10 A

Todos os dias
JH de Paula

12 vans
Contrato:
3748/09

Todos os dias
Paraná Transporte
Todos os dias (30 dias)
Vector Transporte e
Turismo Ltda.

Contrato:
0848/10
Contrato:
3923/10

Dias úteis ( 30 dias)
Viação Expresso União
Ltda. (Dias úteis)

Objeto

Contrato:
3923/10

Nº de
viagens/dia
02

Quantidade de veículos

01 Utilitário com Cabine
Livre
Dupla
Nº de
Franquia
Objeto
viagens/dia Diária
02 Caminhões
Livre
200 km
Nº de
Franquia
Objeto
viagens/dia Diária
06 veículos
Livre
executivos
Nº de
Quantidade de ônibus
Viagens

Baixada

08

Área de Itaguaí

02

Zona Oeste II

14

Franquia Global
Diária
3.150 km
Franquia
diária/veículo
250 km

Livre
Franquia Global
Diária
400 km
Franquia Global
Diária
2.400 km
Franquia
Global Diária

12

1500 km

04

500 km

22

2.144 km

Fonte: DECOR
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f)

Idade anual média por grupo de veículos

Quanto à idade média dos veículos contratados, a CMB, em contrato inicial, exige que os serviços
prestados sejam em carros ou vans 0 km, com substituição a cada 02 anos. Com relação aos
microônibus, exige que, no início da prestação dos serviços, sejam 0km.
Em relação aos ônibus, a empresa exige que tenham no máximo 07 anos de uso e sejam do tipo
rodoviário, com ar-condicionado, sanitário e poltronas reclináveis, tudo isso para manter um padrão
na prestação dos serviços para seus funcionários. Ainda, que estejam em bom estado e higienizados
periodicamente por meio de dedetização.
g)

Custos associados à manutenção da frota

Nos contratos de serviços terceirizados os custos associados à manutenção da frota estão incluídos
nos valores mensais dos contratos.
h)
Estrutura de controle existente na Casa da Moeda para assegurar a prestação do
serviço de transporte de forma eficiente e de acordo com a legislação vigente.
Para assegurar o controle na prestação dos serviços, o Setor de Logística Corporativa designa um
funcionário como gestor dos contratos de transportes. Este gestor responsabiliza-se pelo controle de
pagamentos, saldos contratuais, reuniões quinzenais com os prepostos das empresas prestadoras de
serviços bem como pela alimentação de planilhas de controle.
Além disso, responsabiliza-se por contatar a empresa quando ocorrer qualquer divergência entre os
serviços contratados e os prestados.
7.2- Gestão do Patrimônio Imobiliário.
7.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Os imóveis utilizados pela CMB são próprios, quais sejam: (a) Imóvel do parque industrial,
localizado no distrito industrial de Santa Cruz, na Rua Rene Bittencourt n° 371, Santa Cruz/RJ; (b)
Imóvel onde funciona a Casa dos Pássaros, localizado na Praça da República nº 26, Município do
Rio de Janeiro/RJ.
7.2.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
QUADRO A.7.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE
TERCEIROS
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
EXERCÍCIO 2012
EXERCÍCIO 2011
DISTRITO FEDERAL
1
1
BRASIL
RIO DE JANEIRO
2
2
Rio de Janeiro
2
2
Subtotal Brasil
3
3
PAÍS 1
0
0
EXTERIOR
cidade “n”
Subtotal Exterior
0
0
Total (Brasil + Exterior)
3
3
Fonte: DECOR
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ITEM 8 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
(DETIC)
8.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
QUADRO A.8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
Quesitos a serem avaliados
x Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
x monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
x Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e
ao uso corporativos de TI.
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na
obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
X aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de
resultado de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais,
regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.
X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:
x Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
x Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
x Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
x Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos
respectivos controles.
x Os indicadores e metas de TI são monitorados.
x Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da
própria instituição:
X Auditoria de governança de TI.
X Auditoria de sistemas de informação.
X Auditoria de segurança da informação.
x Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
x A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
x A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
x A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
x O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
x O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
x O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
x O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
x O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
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X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá
suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os
seguintes processos corporativos:
x Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade,
integridade, confidencialidade e autenticidade.
x Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre
( 4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
( 4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
( 4 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
( 3 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em
contrato.
( 1 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais
(protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
X O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
x Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não
contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo
questionário.

8.2. Análise Crítica
A Diretoria de Tecnologia – DITEC, no último trimestre de 2012, avaliou a situação da governança
de TI a partir de um diagnóstico resultante da análise situacional tomando como base o conjunto de
normas de governança. A definição dos tópicos avaliados e os critérios utilizados fundamentaramse em: legislação, normas técnicas da ABNT e modelos de boas práticas reconhecidos
internacionalmente tais como o Cobit 4.1 (Control Objectives for Information and related
Technology), a ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 – Segurança da Informação e a ABNT NBR
ISO/IEC 38500:2009 – Governança Corporativa de TI. Especial atenção foi dada à avaliação dos
temas citados nas oito recomendações estruturantes dirigidas aos órgãos governantes superiores por
meio dos Acórdãos do TCU. Estes visam fomentar a governança de TI na APF, e tratam dos
seguintes tópicos: planejamento estratégico institucional e de TI, estrutura de pessoal de TI,
segurança da informação, desenvolvimento de software, gestão de níveis de serviço, processo de
planejamento e gestão de contratos de TI, processo orçamentário de TI e auditoria de TI.
O diagnóstico obtido foi utilizado com o propósito imediato de análise da situação da governança
de TI com base no “índice de governança de TI” (iGovTI). No “Diagnóstico de Governança de TI”,
foram analisadas informações com vistas a identificar os pontos em que a situação da governança
de TI encontra-se mais crítica e em que áreas a CMB deve atuar, com o objetivo de alcançarmos, ao
final de 2013, um Índice de governança (iGovTI) que enquadre a CMB em um estágio
intermediário.
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De acordo com o diagnóstico, observou-se que a situação da governança de TI na CMB encontravase em estágio inicial. Alguns aspectos, que foram objeto de recomendação do TCU nos diversos
Acórdãos, tais como planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico de TI,
realização de auditorias internas, implantação da política segurança da informação, chamavam a
atenção pela presença de não-conformidades, sugerindo que, de forma geral, a CMB desconhecia os
principais riscos aos quais está exposta. Aspectos que exigem um pouco mais de maturidade na
gestão dos ativos de tecnologia, como o estabelecimento de processos de gestão contratual, de
planejamento da contratação e de gestão de serviços de TI, ainda eram pouco implantados.
Diante deste cenário foi elaborado um plano de ações, em andamento, que já apresenta resultados
significativos com relação a um avanço no nível de maturidade de governança de TI.
As ações já iniciadas estão relacionadas a seguir:
a) Planejamento da área;
1.

Estrutura de governança de TI


A alta administração estabeleceu objetivos, indicadores e metas de TI, e demonstra que
passou a ter melhor compreensão da importância dessa estrutura para o seu negócio. (Designou
comitê de TI e Monitora seu funcionamento)
2.

Desempenho Institucional na gestão de TI


A alta administração estabeleceu objetivos, indicadores e metas de TI, e demonstra que
passou a ter melhor compreensão da importância dessa estrutura para o seu negócio. Documento de
referência PETI -2013/2014.
3.

Desenvolvimento de gestores de TI





Preenche as funções de TI com pessoas do quadro próprio;
Gestores de TI com base em suas competências;
Plano de capacitação incluso no PDTI- 2013/2014.

4.

Auditoria por iniciativa da CMB


A CMB já vem realizando auditoria desde 2011, avaliando o nível de alinhamento da TI
com o negócio, mediante a verificação da gestão de TI com as políticas corporativas da instituição.
5.

Auditoria Externa


Promove o atendimento das recomendações e determinações dos Acórdãos (2296/2012 e
2523/2012)
6.

Planejamento Estratégico Institucional - PEI



A CMB executa processo de planejamento formalmente instituído e monitorado.
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7.

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI


Executa processo de PETI formalmente instituído e monitorado. Documento de referência
PETI 2013/2014.
8.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI


O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de negócio. Documento de referência
PDTI 2013/2014
9.

Processo de Gerenciamento de Projetos



A CMB adota processo de gestão de projetos baseados em padrão interno.

10.

Gestão de serviços de TI


Com relação aos processos de gestão de serviços de TI, apesar de várias ações em curso, o
cenário atual ainda está distante do desejável. As ações em andamento sugerem tendência de
valorização dos processos de gestão de serviços de TI na CMB. Contudo, o valor que uma boa
gestão dos serviços de TI pode proporcionar deve ser sentido ao longo do ano de 2013, na medida
em que as ações forem sendo implementadas.
b) Perfil dos recursos humanos envolvidos;
11.

Estrutura de Pessoal de TI



A CMB possui quadro próprio de pessoal de TI;

c) Segurança da informação;
12.
Nessa questão, buscou-se avaliar a gestão de segurança da informação, tendo como critérios
principais a Instrução Normativa n º 1/2008, do Gabinete de Segurança Institucional\PR e controles
previstos nas normas que tratam de práticas de gestão da segurança da informação ISO/IEC 27002 e
ISO/IEC 27005, que tratam da gestão de riscos da segurança da informação.

Com relação à segurança da informação o Comitê de Segurança da informação e
Comunicação - COSIC foi instituído e deverá atender os requisitos dos órgãos controladores e
fiscalizadores ao longo de 2013 e 2014.
d) Desenvolvimento e produção de sistemas;
13.

Processo de Software


Processo formal de software em elaboração com previsão de implantação durante o ano de
2013;

Promove estratégias para a documentação e substituição dos softwares legados;

Com relação ao desenvolvimento de softwares, a CMB pretende contratar fábrica de
software através de ponto de função para o desenvolvimento de novos sistemas.
e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI.
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14.

Priorização das Ações e Gastos de TI


As decisões são tomadas pela administração, com o apoio do Comitê de Tecnologia da
Informação - COTIN
15.

Contratações de Serviços de TI


Foi implantado um processo de trabalho formal para contratações de bens e serviços de TI
de acordo com a Instrução Normativa nº4 de 2010, da SLTI/MP;
16.

Planejamento das Contratações de TI




TI.

As contratações de TI são realizadas conforme os procedimentos legais;
Existem procedimentos internos que auxiliam na padronização do planejamento;
Elaboração de norma própria para o processo de trabalho para planejar as contratações de

17.

Gestão de Contratos de TI


As diretrizes legais estão sendo observadas e as boas práticas estão sendo disseminadas
internamente e praticadas;

O processo de gestão é formalizado e obrigatório;

O cumprimento do processo de gestão de contratos é medido e controlado;

Foi realizada uma análise de conformidade de todos os contratos e atas de registro de preço
vigentes e foram adotadas ações de adequação conforme os procedimentos legais.
18.

Suporte à Gestão e Fiscalização de Contratos de TI


A gestão de contrato de TI na CMB é deficiente, existindo a necessidade de um processo
formalizado e aperfeiçoado.
ITEM 9 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
9- GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
9.1- Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental
Conforme disposto na Instrução Normativa nº 1/2010, a CMB vem inserindo critérios de
sustentabilidade ambiental em suas especificações para aquisição de bens, contratação de serviços e
obras.
Em respeito ao Art.4º desta Instrução Normativa e visando à economia na manutenção e na
operacionalização das edificações, à redução do consumo de energia e água, bem como à utilização
de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, podemos citar os seguintes projetos:


Reconstrução da Fábrica de Eletrorrevestimento de Discos e da Estação de Tratamento de
Efluentes Galvânicos do DEMOM, prevendo a elaboração do projeto dentro do conceito de
construção sustentável, fazendo uso de ecomateriais e de soluções tecnológicas e
inteligentes para promover o bom uso e a economia de recursos finitos (água e energia
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elétrica), a redução da poluição, a melhoria da qualidade do ar no ambiente interno e o
conforto dos usuários.


Contratação do Projeto Executivo para Construção da Nova Creche da CMB, que
contemplou conceitos de construção sustentável como teto verde, válvulas automáticas para
lavatórios e mictórios, utilização de luminárias de alta eficiência, uso de energia solar para
aquecimento de água dos vestiários e cozinha e utilização de luz natural.

Todas estas ações têm como objetivo viabilizar uma futura obtenção da Certificação LEED
(Leadership in Energy and Enviromental Design).
Além disto, a CMB possui um projeto para a Instalação da Estação de Tratamento de Efluente que
será capaz de fornecer água de reuso para sanitários, rega e outras finalidades menos restritivas,
reduzindo os gastos com água proveniente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE).
Em respeito à portaria nº 2/2010, que faz menção à Instrução Normativa nº 1/2010 (Art. 5º Sustentabilidade ambiental na aquisição de bens), destaca-se o processo administrativo da CMB nº
0445/2012 referente à aquisição de equipamentos de TI, nos quais foram relacionados os seguintes
critérios ambientais:

Equipamentos em conformidade com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), construídos com materiais que não agridem o meio ambiente e o uso de PVC nas peças
plásticas não podem exceder 25 gramas;

Certificação comprovando que o modelo do equipamento está em conformidade com a
norma IEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais
elétricos;

Registro no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) através de
impresso do site www.epeat.net comprovando que o equipamento atinge as exigências para controle
do impacto ambiental em seu processo de fabricação;

Conformidade com o padrão Energy Star 5.0 para eficiência de consumo elétrico;

Conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo a ISO 7779, quanto à emissão de
ruídos.
Atendimento ao Decreto nº 5.940/2006
A CMB, com o intuito de atender ao Decreto 5.940/06, que instituiu a Coleta Seletiva Solidária,
vem implantando um programa sobre esse tema que consiste na adoção de ações que visem à
construção de uma cultura institucional para um novo modelo de gestão dos resíduos no âmbito da
administração pública federal, direta e indireta, somada aos princípios e metas estabelecidos pela
Agenda Ambiental da Administração Pública Federal - Rede A3P.
Com o objetivo de separar os resíduos recicláveis descartados e encaminhá-los às associações e
cooperativas dos catadores, a CMB firmou em dezembro de 2011 o 1º termo de compromisso com a
Associação de Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho- ACAMJG. O resultado
desta parceria permitiu a doação de 9,2 toneladas de papel de escritório, gerando renda às
cooperativas e economia no que se refere à extração de matéria-prima.
Com o propósito de dar oportunidades a outras cooperativas, foi realizado no dia 25/01/2013 um
processo seletivo para credenciar novas associações e/ou cooperativas de catadores. Mediante
sessão pública, 3 (três) cooperativas foram habilitadas a receberem o material reciclável (papel de
escritório) descartado pela CMB, o que permitirá o atendimento ao Decreto durante um período de
18 meses.
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QUADRO A.9.1 – GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
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?
Como exemplos de critérios de sustentabilidade ambiental em licitações podem
ser citados:
1- O processo administrativo da CMB nº 0445/2012 referente à aquisição de
equipamentos de TI, onde foram relacionados diversos critérios ambientais;
2- O contrato nº0641/2012, cujo objeto é a prestação de serviços de
gerenciamento de resíduos da CMB, onde foi prevista a exigência de
apresentação de um Plano de Melhoria Contínua do Programa de
Gerenciamento Total de Resíduos;
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?
É cobrada a apresentação de Licença de Operação das licitantes, quando
aplicável.
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?
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?
No ultimo exercício parte do papel de escritório utilizado pela CMB foi papel
reciclado.
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?
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?
Alguns containers de produtos químicos, paletes e os bags de discos retornam
para os fornecedores para reaproveitamento.
9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de
durabilidade e qualidade de tais bens e 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.

1

2

Avaliação
3
4

5

X

X

X

X

X

X

Sim (

)

Não (X )

X

X

X

X
X
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Avaliação
Licitações Sustentáveis
1
2
3
4
5
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais
X
voltadas para os seus servidores.
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Nos anos de 2010 e 2011 foi realizado na CMB um programa de
conscientização ambiental onde ocorreram palestras, cursos, workshops e
distribuição de material educativo.
Outro exemplo é a Semana do Meio Ambiente que é realizada Anualmente.
Considerações Gerais:
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.
Fonte: DEPGA

9.2- Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água:
a)
Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses
recursos;
Com o objetivo de evitar o desperdício e o gasto desnecessário de materiais, a CMB optou por
adotar ações de redução em relação ao consumo de papel, utilizando assim os recursos de forma
sustentável.
No que diz respeito a estas ações, foram adotadas as seguintes providencias:

Firmou-se contrato de aluguel de máquinas que imprimem frente e verso, assim como de
prestação de serviços de manutenção das mesmas;

Publicação de uma OSG. PRESI Nº 005/2008, determinando a utilização da frente e do
verso do papel;

Confecção de blocos de anotação com os papéis que foram utilizados em apenas um dos
lados;

Inserção do papel reciclado no cadastro de materiais da empresa;

Compra de coletores específicos para o armazenamento de papéis que foram utilizados em
apenas um dos lados;

Alguns processos internos passaram a ser realizados de maneira eletrônica.
Consumo de água
Em meados de 2007/2008, foi observado que a maior parcela de perda de água na CMB era devida
a vazamentos subterrâneos, dificilmente detectados. Tais ocorrências eram frequentes, dadas às
condições instáveis do solo onde a unidade fabril está instalada. Estas observações evidenciaram a
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necessidade de adoção de medidas que evitassem o desperdício e estimulassem o uso mais racional
dos recursos naturais.
No que diz respeito às ações tomadas, foram adotadas as seguintes providências:




Substituição das tubulações que apresentavam vazamentos;
Distribuição de hidrômetros pelo parque fabril;
Mapeamento do consumo de água da empresa.

Além das ações adotadas, está em desenvolvimento um novo sistema de tratamento de efluentes
sanitários que contempla o reuso de água tratada em banheiros, regas de jardins e outros fins menos
restritivos, reduzindo os gastos com água proveniente da rede pública de abastecimento. Tal sistema
será composto por:

Nova rede coletora, que permitirá a segregação de efluentes sanitários e industriais;

Estação exclusiva para o tratamento de efluentes sanitários, que corresponde a maior parcela
dos efluentes gerados pela CMB;

Cisterna capaz de armazenar até 1110 m³ de água tratada;

Rede de distribuição desta água.
Consumo de energia
A CMB vem executando medidas para economizar energia elétrica de forma a evitar o desperdício
e o uso mais racional dos recursos naturais, tais como:

Em 2011, foi constituída uma Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) para
elaborar e implantar um programa corporativo de redução do consumo de energia, com o objetivo
de promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o desperdício. A implantação deste
programa deve estabelecer objetivos claros, bem como metas a serem atingidas em períodos
determinados e os respectivos indicadores de desempenho associados.

Realização de estudos durante o Programa de Produção mais Limpa, através de uma parceria
com a Firjan, nos quais foram identificadas algumas oportunidades de melhoria para redução do
consumo energético.

Realização de estudos para troca das luminárias existentes nas fábricas e no parque fabril,
por luminárias que apresentam melhor eficiência energética. Tal estudo visa apresentar benefícios
ambientais e financeiros através da redução do consumo energético.
b)
Adesão a programas de gestão da sustentabilidade, tais como Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P), Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa de
Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP);
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
A CMB firmou em 01/10/2010 o termo de adesão para implantação da Agenda Ambiental na
Administração Pública - Rede A3P, com o objetivo de incorporar critérios socioambientais na
gestão das atividades da empresa, desenvolvendo ações que promovam o manejo adequado dos
resíduos e o uso racional dos recursos naturais e bens públicos.
Nesse sentindo, a CMB estabeleceu um Plano de Ação contemplando metas para serem atingidas no
período de 5 (cinco) anos de vigência do termo de adesão. Relacionado aos compromissos
assumidos no termo de adesão, a CMB adotou medidas referentes à redução do consumo de papel,
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redução do consumo de água e energia, gestão de resíduos, licitações sustentáveis e construções e
reformas sustentáveis.
Programa de Eficiência do Gasto (PEG)
O Programa de Eficiência do Gasto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que visa
melhorar a qualidade dos gastos públicos por intermédio da eliminação do desperdício e da
melhoria contínua da gestão dos processos, prevê práticas relativas aos gastos administrativos em
geral, porém alguns destes gastos são relacionados a questões ambientais. Neste sentido a CMB já
vem adotando medidas tais como:

Redução do desperdício de água através do mapeamento das condições das instalações
hidráulicas, instalação de hidrômetros e substituição de tubulações;

Implantação de sistemas de reuso de água;

Mapeamento e estudos de viabilidade para identificação de oportunidades de redução no
consumo de energia, como utilização de lâmpadas mais eficientes;

Redução do consumo de papel através da impressão frente e verso, confecção de blocos, uso
de papel reciclado, compra de coletores específicos para armazenamento de papéis que foram
utilizados em apenas um dos lados e adoção de alguns processos eletrônicos.
Programa de Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP)
No ano de 2011, a CMB constituiu uma Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE), que
é responsável por elaborar e implantar o Programa Corporativo de Redução do Consumo de
Energia. O objetivo é promover o uso eficiente da energia e combater o desperdício. Esta comissão
elaborou o Relatório de Diagnóstico Energético de toda a CMB e até a presente data tal programa
ainda não foi estabelecido. Todavia, a CMB tem buscado a adoção de medidas para economia de
energia, tais como:

Ainda em 2011, foram encaminhados à CICE os estudos realizados durante o Programa de
Produção mais Limpa, feito em parceria com a Firjan, onde foram identificadas algumas
oportunidades de melhoria no que diz respeito à redução do consumo energético.

Além disto, foi realizado um estudo luminotécnico na CMB em que foram identificadas
oportunidades para redução do consumo de energia elétrica. Tal estudo culminou em um pré-projeto
que foi apresentado pela empresa Phillips sem ônus para CMB em meados de 2012. O DEPGA está
retomando este assunto para viabilizar a implantação do projeto.
c)
Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia
elétrica e água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão.
Consumo de energia
As medidas para economizar energia elétrica encontram-se em fase de estudos de viabilidade
técnica e financeira para implementação, desta maneira, ainda não foram alcançados resultados
concretos no que diz respeito à redução do consumo na CMB.
Tabela 03 – Evolução histórica em valores monetários e quantitativos do consumo de energia elétrica.
Evolução quantitativa
Valores
ANO
(kWh)
monetários (R$)
2008
42.612.082
12.868.151,27
2009

44.741.760

13.461.089,24
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2010

43.903.443

13.999.333,92

2011

47.967.212

15.442.473,00

45.385.162

15.211.990,23

2012
Fonte: DEPGA

Gráfico 13 – Evolução histórica em valores monetários e quantitativos do consumo de energia elétrica.

Fonte: DEPGA


Conforme histórico, nos últimos cinco anos a CMB vem apresentando uma tendência de
aumento do consumo de energia, que está relacionado ao crescimento da empresa e aumento de
produção.

Apesar da tendência, houve redução no consumo de energia da CMB no ano de 2012.
Acredita-se que o sinistro ocorrido na DVED, em dezembro de 2011, impactou nesta redução de
consumo, pois a partir daquela data as atividades de eletrorrevestimento na DVED foram
interrompidas.
Consumo de água
Como resultado destas ações, a CMB vinha reduzindo gradativamente o consumo de água até 2011.
Em fevereiro de 2012, foi interrompida a captação de água subterrânea para abastecimento da torre
de resfriamento, o que impactou em aproximadamente 38.000m³/ano no consumo de água da
concessionária (conforme observado na tabela 04 e no gráfico 02). Desconsiderando este acréscimo
devido à torre, pode ser observada uma tendência de redução no consumo de água da CMB.
Tabela 04 – Evolução histórica em valores monetários e quantitativos do consumo de água.
Evolução
Valores
ANO
quantitativa (m³)
monetários (R$)
2008
274.716
4.579.274,60
2009

267.800

4.849.366,62

2010

241.469

4.605.670,11

2011

227.184

3.996.536,11

260.570

2.778.097,24

2012
Fonte: DEPGA
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Gráfico 14 – Evolução histórica em valores monetários e quantitativos do consumo de água.

Fonte: DEPGA


Em outubro de 2011, a CMB conseguiu uma redução no valor unitário da água pago à
concessionária, através da isenção do pagamento da taxa de tratamento de esgotos.

O volume de água da CEDAE consumido em 2012 sofreu um acréscimo, pois veio a suprir a
demanda das torres de resfriamento que inicialmente era atendida através da captação de água
subterrânea.
Consumo de papel
Com o trabalho realizado a CMB conseguiu, em 2012, mesmo com o aumento do número de
funcionários, reduzir o consumo de papel de escritório conforme visualizado na tabela 05 e no
gráfico 03.
Tabela 05 – Evolução histórica em valores monetários e quantitativos do consumo de papel de escritório.
Evolução
Consumo por
Valores
Quantidade de
ANO
quantitativa
funcionário
monetários (R$)
funcionários
(resmas)
(resmas)
2008
9.535
87.771,00
2.109
4,52
2009

10.101

94.612,00

2.298

4,40

2010

10.184

96.678,00

2.426

4,20

2011

10.966

99.488,00

2.754

3,98

10.484

91.228,00

2.819

3,72

2012
Fonte: DEPGA

Gráfico 15 – Evolução histórica em valores monetários e quantitativos do consumo de papel de escritório.

Fonte: DEPGA
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QUADRO A.9.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
Valores em R$ 1,00
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa
Ano de Adesão
Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P)
Recurso
Consumido

2012
10484 resmas
Papel
260.570 m³
Água
Energia
45.385.162 kWh
Elétrica
Fonte:DEPGA

2010

Redução do consumo de água e papel

Quantidade
2011
10966 resmas
227.184 m³
47.967.212 kWh

Resultados

Valor
Exercícios
2010
10184 resmas
241469 m³
43.903.443 kWh
Total

2012
91.228
2.778.097
15.211.990
18.081.315

2011
99.488
3.996.536
15.442.473
19.538.497

2010
96.678
4.605.670
13.999.333
18.701.681
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ITEM 10 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS
10.1. Deliberações do TCU e do OCI atendidas no exercício:
Quadro A.10.1 - 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

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação
Expedida

1

TC - 015.574/2011-3
Plenário

2.296/2012

9.1
9.2

DE
RE

D.O.U. nº 174 de
06/09/2012

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Descrição da Deliberação
9.1. determinar à Casa da Moeda do Brasil, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, que:
9.1.1. nos futuros contratos do sistema integrado de gestão, especifique os níveis de serviço aceitáveis, conforme jurisprudência
deste Tribunal nos Acórdãos 1.163/2008 (item 9.4), 1.603/2008 (itens 9.1.5 e 9.4.4) e 265/2010 (itens 9.1.2 e 9.1.6), todos do
Plenário;
9.1.2. nos futuros contratos do sistema integrado de gestão, estime e defina quantitativos e valores individuais de cada um dos
serviços, conforme disposto na Lei nº 8.666/93, art. 40, § 2º, inciso II, c/c art. 15, § 7º, inciso II;
9.1.3. nos futuros contratos do sistema integrado de gestão, estabeleça remuneração vinculada a resultados ou ao atendimento
de níveis de serviço, de acordo com a natureza dos serviços, e só pague os que forem efetivamente prestados, em observância
ao princípio constitucional da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição, ao estabelecido no Decreto nº
2.271/97, art. 3º, § 1º, e à jurisprudência deste Tribunal nos Acórdãos 2.471/2008 (item 9.1.4), 1.558/2003 (item 9.3.7),
786/2006 (item 9.4.3), 1.330/2008 (item 9.4.9) e 265/2010 (item 9.1.7), todos do Plenário;
9.1.4. no processo de acompanhamento técnico do contrato do sistema integrado de gestão, realize a devida numeração das
folhas em ordem cronológica da documentação acostada, conforme disposto na Lei nº 8.666/93, art. 38, caput, c/c Lei nº
9.784/99, art. 22, § 4º;
9.1.5. no processo de acompanhamento técnico do contrato do sistema integrado de gestão, liquide despesas apenas com a
devida comprovação da efetiva realização dos respectivos serviços, de acordo com a qualidade prevista no contrato, conforme
disposto na Lei nº 4.320/64, art. 63, § 2º, inciso III, e na jurisprudência deste Tribunal nos Acórdãos 1.330/2008 (item 9.4.16) e
1.647/2010 (itens 9.1.1 e 9.1.2), ambos do Plenário;
9.1.6. no processo de acompanhamento técnico do contrato do sistema integrado de gestão, avalie periodicamente se os
quantitativos das licenças contratadas estão adequados às suas necessidades de uso, conforme disposto na Lei nº 8.666/93, art.
6º, inciso IX, alínea “f”, c/c art. 67, caput;
9.1.7. em futuras contratações de bens ou serviços por inexigibilidade de licitação, realize pesquisa para aferir a
compatibilidade dos preços a serem contratados com aqueles praticados nos mercados público e privado, conforme disposto na
Lei nº 8.666/93, arts. 26, parágrafo único, inciso III, 40, § 2º, inciso II, e 43, inciso IV, e na jurisprudência deste Tribunal nos
Acórdãos 1.330/2008 (item 9.4.13) e 17/2010 (item 9.2.2), ambos do Plenário;
9.1.8. cadastre seus contratos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg), conforme disposto na Lei nº
12.465/2011, art. 19, § 3º;
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9.2. recomendar à Casa da Moeda do Brasil que:
(...)
9.2.2. aperfeiçoe seu processo de planejamento estratégico de tecnologia da informação, à semelhança das orientações dos
objetivos de controle PO1.2 e PO1.6 do Cobit 4.1;
9.2.3. aperfeiçoe o acompanhamento das ações decorrentes do planejamento de tecnologia da informação, à semelhança das
orientações do objetivo de controle PO1.5 do Cobit 4.1.
9.2.5. elabore processo formal de avaliação da relação de custo versus benefício do investimento para a contratação de novos
serviços e produtos relacionados ao sistema integrado de gestão, à semelhança das orientações do objetivo de controle PO5.5
do Cobit 4.1.
9.2.10. aperfeiçoe o processo de suporte aos usuários do sistema integrado de gestão, à semelhança das orientações do processo
DS8 (Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes), objetivos de controle DS8.1 a DS8.3, do Cobit 4.1;
9.2.12. atualize o normativo referente a licitações e contratos, prevendo a verificação, durante a fase de habilitação das
empresas, da existência de registros impeditivos da contratação no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(Sicaf); no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), da Controladoria-Geral da União (CGU); e no
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em
obediência à Lei nº 8.666/93, art. 97, e à jurisprudência deste Tribunal no Acórdão 1.793/2011, do Plenário (item 9.5.1.5);
9.2.17. aperfeiçoe os controles de segurança relacionados ao acesso ao sistema integrado de gestão, observando as práticas dos
itens 11.2 e 11.3 da NBR ISO/IEC 27002:2005;
9.2.19. ative, em seu sistema integrado de gestão, a funcionalidade de armazenamento de registros de autenticação e de
transações (logs);
9.2.21. elabore e revise periodicamente mapa contendo atividades e perfis de usuários conflitantes no sistema integrado de
gestão, implemente mecanismos de controle que garantam a efetiva aplicação dessas restrições e realize verificação periódica
da base de
usuários, de acordo com as recomendações do item 10.1.3 da NBR ISO/IEC 27002:2005.
9.2.23. elabore processo de avaliação periódica do grau de satisfação dos usuários em relação ao uso do sistema integrado de
gestão, à semelhança das orientações do objetivo de controle ME1.1 do Cobit 4.1;
9.2.24. aperfeiçoe os manuais de uso de seu sistema integrado de gestão, à semelhança das orientações dos objetivos de
controle AI4.2 a AI4.4 do Cobit 4.1.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
- Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Código SIORG
92

Síntese da Providência Adotada
9.1.1 – O contrato do sistema integrado de gestão foi prorrogado em Novembro/2012 e foram especificados níveis de serviços
aceitáveis conforme jurisprudência deste Tribunal;
9.1.2 - Na prorrogação do contrato do sistema integrado de gestão em Novembro/2012, foi definido o quantitativo de horas
previstas para consultoria e detalhamento dos valores de cada um dos serviços;
9.1.3 - Na prorrogação do contrato do sistema integrado de gestão em Novembro/2012, foram contempladas as remunerações
vinculadas a resultados;
9.1.4 – Foram realizadas as devidas numerações das folhas do processo de acompanhamento técnico do contrato;
9.1.5 – Os pagamentos estão sendo realizados mediante o aceite das ordens de serviços e avaliação da qualidade dos serviços
prestados pelos gestores e usuários;
9.1.6 – As licenças contratadas são monitoradas periodicamente de acordo com o processo de acompanhamento do contrato;
9.1.7 – Na prorrogação do contrato do sistema integrado de gestão em Novembro/2012, foi realizada pesquisa de mercado para
aferir a compatibilidade dos preços a serem contratados;
9.2.2 – O planejamento estratégico de TI 2013-2014 foi formalmente instituído de acordo com os objetivos estabelecidos no
plano estratégico institucional 2013-2014;
9.2.3 – A CMB vem realizando o acompanhamento da análise do portfólio de projetos e serviços através de reuniões de
gerenciais e pelo Comitê de Tecnologia da Informação;
9.2.5 – Foi implantado um processo formal de trabalho para contratações de bens e serviços de ti de acordo com a Instrução
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Normativa nº4 de 2010, da SLTI/MP em que são previstos os resultados do negócio;
9.2.10 - Foi implantado no 2º trimestre de 2012 o serviço para aperfeiçoamento do processo de suporte de usuários.
9.2.17 – Conforme as práticas dos itens 11.2 e 11.3 da NBR ISO/IEC 27002:2005 os controles foram implantados;
9.2.19 – O armazenamento do registro das autenticações e de transações do sistema integrado de gestão foi implantado
conforme recomendado;
9.2.21 – A CMB vem executando a revisão periódica das atividades e perfis dos usuários do sistema integrado de gestão;
9.2.23 – A CMB realizou uma nova pesquisa para avaliar o grau de satisfação dos usuários em relação ao uso do sistema
integrado de gestão.
9.2.24 – Os manuais de uso do sistema integrado de gestão foram identificados, e estão sendo aperfeiçoados de acordo com seu
grau de utilização ,manutenção e transferidos às equipes de operação e suporte e conhecimento aos usuários finais.
Síntese dos Resultados Obtidos
- Melhoria da estrutura de governança de TI;
- Melhorias nos processos internos;
- Planejamento Estratégico de TI e Plano Diretor de TI instituído;
- As contratações de TI passaram a ser realizadas conforme os procedimentos legais e em conjunto com as metas e ações do
Plano Diretor de TI e do Planejamento Estratégico Institucional.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Como fatores positivos podemos citar:
- Apoio da alta administração;
- Melhoria da estrutura de governança de TI;
- Melhorias nos processos internos;
- Planejamento Estratégico de TI e Plano Diretor de TI instituído;
- As contratações de TI passaram a ser realizadas conforme os procedimentos legais e em conjunto com as metas e ações do
Plano Diretor de TI e do Planejamento Estratégico Institucional.
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS

Código SIORG
92

Síntese da Providência Adotada
9.1.7 Em consonância com os preceitos normativos e parâmetros jurisprudenciais estabelecidos são providenciadas nas
contratações de bens e serviços por inexigibilidade, realizamos as pesquisas para verificar à compatibilidade de preços a serem
contratados com aqueles praticados no mercado público e privado.
9.1.8 Como cediço, as leis orçamentárias, assim a lei 12465/2011, possuem caráter temporário, não vigendo para além das
balizas anuais a que se predispõem a reger. Ainda assim, e mesmo sendo rechaçada pela corte de contas a inaplicabilidade do
dispositivo em tela às empresas estatais não dependentes, convém assinalar que a CMB vem, paulatinamente e dentro de suas
possibilidades operacionais, cadastrando seus contratos que refujam à estrita dicção do artigo 165, §5º,II da Carta da República.
9.2.12 Em obediência ao artigo 97, voltadas as atualizações prevemos a verificação no CEIS, CNJ com exceção do SICAF. O
cumprimento a esta determinação originou a circular (CIR.DEGCS 002/2012) e normativo interno em aprovação.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com estas medidas, favorecemos a lisura do processo, evitando a participação de empresas inidôneas, motivando que as
potenciais licitantes mantenham em dia sua regularidade fiscal.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Com estas medidas, favorecemos a lisura do processo, evitando a participação de empresas inidôneas, motivando que as
potenciais licitantes mantenham em dia sua regularidade fiscal.
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Quadro A.10.1 - 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
Acórdão
Item

Ordem

Processo

2

TCU - 011.772/2010-7
Plenário

1.233/2012

9.7.3

Tipo

Comunicação Expedida

DE

Ofício Circular nº
680/2012/MP/SE/
DEST, de 24/07/2012

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Descrição da Deliberação
Determinar aos setores competentes da Casa da Moeda do Brasil à adequação às exigências citadas para o cumprimento do ao
citado subitem 9.7 do Acórdão nº 1.233/2012-TCU – Plenário.
Acórdão nº 1.233/2012-P
(...)
“9.7. determinar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c RITCU, art. 250, inciso II, à Departamento de
Coordenação e Governança das Estatais (Dest/MP) que:
(...)
9.7.3. em atenção ao disposto no Decreto 7.063/2010, art. 6º, inciso XII, oriente as entidades sob sua jurisdição para que
(subitem III.1):
9.7.3.1. ao realizarem licitação com finalidade de criar ata de registro de preços atentem que:
9.7.3.1.1. devem fundamentar formalmente a criação de ata de registro de preços, e.g., por um dos incisos do art. 2º do Decreto
3.931/2001 (Acórdão 2.401/2006-TCU-Plenário); (...)
9.7.3.1.4. a fixação, no termo de convocação, de quantitativos (máximos) a serem contratados por meio dos contratos
derivados da ata de registro de preços, previstos no Decreto 3.931/2001, art. 9º, inciso II, é obrigação e não faculdade do
gestor (Acórdão 991/2009-TCU-Plenário, Acórdão 1.100/2007-TCU-Plenário e Acórdão 4.411/2010-TCU-2ª Câmara);
9.7.3.1.5. em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/1993, art. 3º, caput), devem gerenciar
a ata de forma que a soma dos quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata não supere o quantitativo
máximo previsto no edital;
9.7.3.2. quando realizarem adesão à ata de registro de preços atentem que:
9.7.3.2.1. o planejamento da contratação é obrigatório, sendo obrigatória a realização dos devidos estudos técnicos
preliminares (Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX);
9.7.3.2.2. devem demonstrar formalmente a vantajosidade da adesão, nos termos do Decreto 3.931/2001, art. 8º;
9.7.3.2.3. as regras e condições estabelecidas no certame que originou a ata de registro de preços devem ser conformes as
necessidades e condições determinadas na etapa de planejamento da contratação (Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea d,
c/c o art. 3º, § 1º, inciso I, e Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso II);
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS

Código SIORG
92

Síntese da Providência Adotada
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9.7.3.1.1. Com escopo de cumprimento à aludida determinação, ainda sob a égide do Decreto 3.931/2001, foram esclarecidos
os parâmetros normativos para a adoção do Sistema de Registro de Preços, por meio da RSD.PRESI 010/2012, de 28/08/2012,
a todas as áreas responsáveis pela aquisição de produtos e serviços na CMB, sendo instruído os processos com esta
informação.
9.7.3.1.4 Ainda sob a égide do Decreto 3.931/2001, já constavam os quantitativos a serem contratados nos termos de
convocação, bem como nos contratos derivados da Ata de Registro de Preços, medida ainda adotada com a revogação do
aludido Decreto por força do Decreto 7.892/13.
9.7.3.1.5. A CMB adotou a determinação exarada pelo TCU. Com a nova normativa do novo Decreto 7.892/13, esta posição
está sendo revista devido a ter havido alteração explicita no Decreto limitando ao quíntuplo do quantitativo registrado.
9.7.3.2. A CMB tem realizado poucas adesões a Ata de outro órgão público, mas quando o faz, adota as determinações do
TCU.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com adoção do sistema de registro de preços estamos obtendo diminuição do número de licitações, viabilizando aquisição de
maior quantidade de produtos resultando em maior economia de escala.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Com adoção do sistema de registro de preços obtivemos diminuição do número de licitações, viabilizando aquisição de maior
quantidade de produtos resultando em maior economia de escala.
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Quadro A.10.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Deliberações do TCU

Ordem

Processo

3

TC - 015.570/2011-8
Plenário

Deliberações Expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
2.523/2012

9.2.2 e 9.2.3

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Casa da Moeda do Brasil

RE

Comunicação Expedida
OFÍCIO Nº 1.105/2012/MP/SE/
DEST, de 05/11/2012

Código SIORG
92

Descrição da Deliberação
9.2. recomendar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com fundamento no art. 43, inciso I,
da Lei nº 8.443/92, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que:
(...)
9.2.2. oriente os órgãos e entidades sob sua jurisdição, com contratos vigentes de sistemas integrados de gestão, para que
verifiquem a legalidade desses instrumentos no que diz respeito:
9.2.2.1. ao modelo de remuneração da contratada vinculado a resultados;
9.2.2.2. aos critérios objetivos de aceitabilidade dos produtos;
9.2.2.3. ao uso de instrumentos para rastrear os serviços executados;
9.2.2.4. ao uso de instrumentos de controle periódico da validade, quantidade e tipo de licenças contratadas e efetivamente
utilizadas;
9.2.2.5. à vinculação dos serviços de manutenção e suporte de licenças do sistema integrado de gestão a resultados objetivos e
mensuráveis;
9.2.3. oriente os órgãos e entidades sob sua jurisdição, com sistemas integrados de gestão já implantados ou com implantação
planejada, para que elaborem, aprovem formalmente e implementem:
9.2.3.1. processo de planejamento estratégico de tecnologia da informação (TI) que torne explícita a vinculação entre os
objetivos a serem atendidos com o uso do sistema integrado de gestão e os objetivos de negócio do plano estratégico
institucional, à semelhança das orientações do Cobit 4.1, PO1.2 - Alinhamento entre TI e Negócio e PO1.6 - Gerenciamento
do Portfólio de TI;
9.2.3.2. regulamentos corporativos formais que orientem e normatizem a atuação das empresas e contratados para a prestação
de serviços de TI, incluindo desenvolvimento, manutenção e suporte dos sistemas integrados de gestão;
9.2.3.4. processo de avaliação de custo-benefício para a contratação de novos serviços e produtos relacionados ao sistema
integrado de gestão, com indicadores de avaliação dos investimentos alinhados ao cumprimento dos objetivos estratégicos, e
monitoramento periódico desses indicadores;
9.2.3.9. processo de gestão dos manuais de uso do sistema integrado de gestão, de modo que sejam atualizados
tempestivamente após a ocorrência de mudanças nas funcionalidades do sistema, à semelhança das orientações do Cobit 4.1,
AI4.2 - Transferência de Conhecimento ao Gerenciamento do Negócio, AI4.3 - Transferência de Conhecimento aos Usuários
Finais e AI4.4 - Transferência de Conhecimento às Equipes de Operações e Suporte;
9.2.3.11. perfis de acesso específicos para auditores internos e externos para fiscalização de controles de aplicação do sistema
integrado de gestão e uso de informações nele armazenadas, à semelhança do Cobit 4.1, ME2.1 - Monitoramento da Estrutura
de Controles Internos;
9.2.3.14. controles de segurança relacionados ao acesso do sistema integrado de gestão, considerando as práticas dos itens
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11.2 e 11.3 da NBR ISO/IEC 27.002:2005;
9.2.3.15. mecanismos de controle sobre atividades conflitantes relacionadas ao sistema integrado de gestão, em especial, mapa
que discrimine atividades e perfis de usuários conflitantes, procedimentos que garantam a efetiva aplicação das restrições do
mapa, e revisão periódica dos perfis de acesso dos usuários, considerando as recomendações do item 10.1.3 da NBR ISO/IEC
27.002:2005;
9.2.3.17. processo de avaliação periódica do grau de satisfação dos usuários com o sistema integrado de gestão, à semelhança
das orientações do Cobit 4.1, processo ME1 - Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI, objetivo de controle ME1.1 Abordagem de Monitoramento;
9.2.3.18. avaliação de funcionalidades e módulos necessários na automatização dos processos de negócio, bem como da
disponibilidade dos controles a eles associados no núcleo operacional do sistema integrado de gestão;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
- Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Código SIORG
92

Síntese da Providência Adotada
9.2.2.1 - Na prorrogação do contrato do sistema integrado de gestão em Novembro/2012, foram contempladas as
remunerações vinculadas a resultados;
9.2.2.2 – O contrato do sistema integrado de gestão foi prorrogado em Novembro/2012 e foram especificados níveis de
serviços aceitáveis conforme jurisprudência deste Tribunal;
9.2.2.3. Os pagamentos estão sendo realizados mediante o aceite das ordens de serviços e avaliação da qualidade dos serviços
prestados pelos gestores e usuários;
9.2.2.4 – As licenças contratadas são monitoradas periodicamente de acordo com o processo de acompanhamento do contrato;
9.2.2.5 – Na prorrogação do contrato do sistema integrado de gestão em Novembro/2012, foram contemplados os serviços de
manutenção e suporte vinculados a resultados;
9.2.3.1. O planejamento estratégico de TI 2013-2014 foi formalmente instituído de acordo com os objetivos estabelecidos no
plano estratégico institucional 2013-2014;
9.2.3.2. Na prorrogação do contrato do sistema integrado de gestão em Novembro/2012, foi definido o quantitativo de horas
previstas para consultoria e detalhamento dos valores de cada um dos serviços;
9.2.3.4 - Foi implantado um processo formal de trabalho para contratações de bens e serviços de ti de acordo com a Instrução
Normativa nº4 de 2010, da SLTI/MP em que são previstos os resultados do negócio;
9.2.3.9.Os manuais de uso do sistema integrado de gestão foram identificados, e estão sendo aperfeiçoados de acordo com seu
grau de utilização ,manutenção e transferidos às equipes de operação e suporte e conhecimento aos usuários finais.
9.2.3.11. Durante o processo de revisão periódica contendo atividades e perfis de usuários, foi definido que os auditores terão
perfis de consulta total em todos os módulos do Sistema Integrado de Gestão.
9.2.3.14. Conforme as práticas dos itens 11.2 e 11.3 da NBR ISO/IEC 27002:2005 os controles foram implantados;
9.2.3.15.A CMB vem executando a revisão periódica das atividades e perfis dos usuários do sistema integrado de gestão;
9.2.3.17.A CMB realizou uma nova pesquisa para avaliar o grau de satisfação dos usuários em relação ao uso do sistema
integrado de gestão.
9.2.3.18. A CMB vem realizando reuniões com os usuários/gestores de todos os módulos implantados, validando todas as suas
funcionalidades e identificando todos os controles paralelos, bem como sistemas legados que fazem uso de dados do sistema
integrado.
Síntese dos Resultados Obtidos
Apoio da alta administração; Melhoria da estrutura de governança de TI; Melhorias nos processos internos; Planejamento
Estratégico de TI e Plano Diretor de TI instituído e as contratações de TI passaram a ser realizadas conforme os
procedimentos legais e em conjunto com as metas e ações do Plano Diretor de TI e do Planejamento Estratégico Institucional.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Como fatores positivos podemos citar:
- Apoio da alta administração;
- Melhoria da estrutura de governança de TI;
- Melhorias nos processos internos;
- Planejamento Estratégico de TI e Plano Diretor de TI instituído.
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Quadro A.10.1 - 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

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

4

TC - 022.659/2010-2

3.340/2011

9.8.1 e
9.8.2

DE

Ata 17/2011 - Primeira Câmara
Data da Sessão: 24/05/2011

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Descrição da Deliberação
9.8. com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno:
9.8.1. reiterar a determinação do item 9.4 do Acórdão nº 110/2007-Plenário à CMB de limitar as exigências editalícias ao
mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado e de definir claramente os critérios para avaliação dos documentos
para habilitação das licitantes e das propostas por elas apresentadas, evitando restrição ao caráter competitivo do certame e
julgamento subjetivo;
9.8.2. determinar à CMB que:
9.8.2.1. Abstenha-se de renovar o contrato referente ao processo CMB nº 1720/2009, celebrado com a JH de Paula Transporte
e Turismo, quando do termo do período ora contratado;
9.8.2.2. Restrinja a execução do contrato mencionado no item 9.8.2.1 ao cumprimento do objeto efetivamente contratado,
conforme cláusulas contratuais;
9.8.2.3. Controle a prestação de serviços de transporte de pessoal, em veículos próprios ou contratados, não só para fins de
comprovação do pagamento devido mas também para que o transporte seja feito somente no estrito interesse do serviço da
empresa;
9.8.2.4. Torne obrigatória a autorização prévia do Diretor de Administração e Finanças, ou subordinado designado, com
explicitação do vínculo da requisição ao interesse do serviço da empresa, para o atendimento das requisições de serviços de
transporte de pessoal, com exceção do transporte comum e rotineiro de empregados em trocas de turno industrial, que excedam
a jornada diária nos dias de expediente ordinário ou normal, entendida como o intervalo entre as 5h e as 22h de cada dia útil, a
partir do definido no art. 7º, inciso XIII, da Constituição Federal c/c o art. 73, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho;
9.8.2.5. Abstenha-se de estipular em instrumento convocatório, como condições de habilitação em licitações, a comprovação
da existência de vínculo empregatício prévio entre interessados no certame e seus prepostos, a fixação prévia de valor
remuneratório mínimo e a imposição de concessão, pela contratada, de benefícios adicionais não exigíveis para a categoria
profissional, por caracterizarem restrição à competitividade no certame, com infração ao previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e
inobservância do disposto no art. 40, inciso X, da mesma lei, quanto à vedação de fixação de preços mínimos na licitação;
9.8.2.6. Condicione as próximas licitações, contratações e o emprego de bens e serviços de transporte em veículos aos
parâmetros e limites de despesa previstos no Programa de Dispêndios Globais, apresentado ao Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais, em face do disposto nos arts. 37, caput, e 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal; e no
art. 6º, incisos I e III do Decreto nº 7.063/2010, na condição de estatal não dependente nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei
Complementar nº 101/2000;
9.9. Recomendar à CMB que:
9.9.1. Regulamente internamente o controle da finalidade para a requisição e o uso de veículos, objeto da determinação do item
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9.8.2.3;
9.9.3. Antes de contratar novos serviços de transporte em veículos executivos, realize estudo técnico de viabilidade quanto à
demanda e à manutenção de percentual menor de veículos com blindagem, preferencialmente para uso exclusivo do dirigente
máximo da entidade ou em situações específicas e devidamente justificadas, bem como quanto à substituição dos veículos
executivos de elevado padrão por veículos de padrão executivo mais adequado ao traslado diário dissimulado de membros da
diretoria no trânsito urbano local;

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS

92

Síntese da Providência Adotada
9.8.1 A CMB já pratica na íntegra esta determinação, exigindo o mínimo necessário para cumprimento do objeto a ser
licitado, analisando caso a caso.
9.8.2.5 Tirante os editais concernentes a serviços e obra de engenharia em que enumera o objetivo de atestados e seu
profissional (ex: artigo 30, parágrafo décimo c/c parágrafo primeiro do mesmo artigo).
9.8.2.6 A determinação é cumprida na sua íntegra pela CMB, uma vez que o orçamento de investimento está contido no PDG e
seu valor é obedecido.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com o procedimento 9.8.2.6. verificamos que foram atendidas as necessidades identificadas no exercício orçamentário.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Atendimento das necessidades identificadas no exercício orçamentário.
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Serviços Corporativos - DECOR

92

Síntese da Providência Adotada
9.8.2.1 – O processo 1720/2009 celebrado com a JH de Paula não foi renovado. O mesmo encerrou-se em 28/02/2011.
9.8.2.2 – Atendido.
9.8.2.3 – A partir do contrato firmado em 01/03/2011 com a empresa Vector Transporte e Turismos Ltda. implantamos os
modos operantes com a utilização de controle.
9.8.2.4 – A prestação deste tipo de serviço é exclusiva do Presidente da CMB e demais Dirigentes, desta forma a explicitação
do vínculo de requisição ao interesse do serviço da empresa é intrínseca.
9.8.2.5 – O atual certame licitatório que está sendo conduzido através do processo administrativo de nº 1162/12, não contempla
a imposição de concessão pela contratada, de benefícios adicionais não exigíveis para categoria. Apenas fixamos o valor
remuneratório mínimo com base nos dispositivos apresentados por nosso Departamento Jurídico.
9.9.1 – Atendida conforme informado no item 9.8.2.3.
9.9.3 – Atendida. Através do processo 1162/12 alteramos a especificação da motorização dos veículos a serem contratados de
forma a ampliar a disputa mercadológica, bem como diminuir o valor do bem, ou seja, alteramos a potência mínima de 250
CV/HP para 150 CV. Quanto à demanda de veículos com blindagem foi alterada, passando de 06 para 05 veículos.
Síntese dos Resultados Obtidos
A deliberação atual atendeu, acarretou uma nova contratação com valor inferior ao praticado.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
A deliberação não teve fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adição de providências pelo gestor.

Quadro A.10.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
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Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação
Expedida

1

TC - 013.749/2003-1
Plenário

1.221/2012

9.4

RE

D.O.U. nº 104 de
30/05/2012

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Descrição da Deliberação
9.4. recomendar à Casa da Moeda do Brasil que verifique a conveniência e oportunidade de elaborar regulamento próprio de
licitações e contratos, o qual, após aprovado pela autoridade de nível superior, deverá ser publicado na imprensa oficial, em
atendimento às disposições do art. 119, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
- Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS

Código SIORG
92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Mercê do caráter não cogente inerente às recomendações do TCU o que as distingue sobre modo das determinações, o
departamento jurídico procedeu a incursões neste tema, gerando uma minuta ainda pendente de deliberação pelas instâncias
competentes, sendo certo que a proximidade da regulamentação do artigo 173 § 1º, I (convindo aqui assentar que o por
vindouro regulamento aplicar-se-á indistintamente as empresas estatais exploradoras de atividade econômica e prestadoras de
serviço publico estas por força do artigo 22 inciso XXVII, in fine) fatalmente alterará a lógica que presidiu a construção na
minuta sobredita. Assim, temos acompanhado a tramitação do novo estatuto licitatório das empresas estatais, de modo a
remeter o regulamento próprio, fundado nas bases normativas hoje vigentes, para o último bimestre deste ano, período
considerado adequado para aguardarmos a alteração do panorama que enfim proporcionará a todas as empresas estatais
ferramentas quantum satis ao atendimento do binômio eficiência/legalidade há muito ansiado por todos os órgãos de controle
que compõem nossa complexa estrutura de check and balance.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Fatores positivos do não atendimento – A edição de um regulamento de licitações próprio da CMB sob o influxo da Lei
8666/93 tende a ser uma repetição dos termos desta Lei. Para tanto, já existe uma norma administrativa nº 4170-NA-1-01-01
que supre tal exigência, sendo certo que aludida norma está em constante atualização, inclusive incorporando entendimentos
mais modernos sobre o alcance da Lei 8.666/93 exarados principalmente pelo judiciário. De outra banda, um regulamento de
licitações já à luz do art. 173 na redação conferida pela EC 19/98 será editado sob inspirações mais consentâneas com as
atividades de produção, razão precípua da existência de empresas estatais. Aliás, deve-se registrar a malograda iniciativa desta
CMB, ainda na década de 90, em tentar editar um regulamento de licitações praeter legem.

Página 97

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

Quadro A.10.2 - 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

Ordem

Processo

2

TCU - 011.772/2010-7
Plenário

Deliberações Expedidas pelo TCU
Acórdão
Item

1.233/2012

9.7.3 a 9.7.5

Tipo

Comunicação Expedida

DE

Ofício Circular nº
680/2012/MP/SE/
DEST, de 24/07/2012

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Descrição da Deliberação
Determinar aos setores competentes da Casa da Moeda do Brasil à adequação às exigências citadas para o cumprimento do ao
citado subitem 9.7 do Acórdão nº 1.233/2012-TCU – Plenário.
Acórdão nº 1.233/2012-P
(...)
“9.7. determinar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c RITCU, art. 250, inciso II, à Departamento de
Coordenação e Governança das Estatais (Dest/MP) que:
(...)
9.7.3. em atenção ao disposto no Decreto 7.063/2010, art. 6º, inciso XII, oriente as entidades sob sua jurisdição para que
(subitem III.1):
9.7.3.1. ao realizarem licitação com finalidade de criar ata de registro de preços atentem que: (...)
9.7.3.1.2. devem praticar todos os atos descritos no Decreto 3.931/2001, art. 3º, § 2º, em especial o previsto no seu inciso I, que
consiste em "convidar mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e entidades para participarem do
registro de preços";
9.7.3.1.3. o planejamento da contratação é obrigatório, sendo obrigatória a realização dos devidos estudos técnicos preliminares
(Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX);
(...)
9.7.4. em atenção ao disposto no Decreto 7.063/2010, art. 6º, inciso XII, oriente as entidades sob sua jurisdição para que, caso
possuam contratos com empresas públicas prestadoras de serviços de TI (subitem III.3):
9.7.4.1. analisem a conformidade dos termos do contrato e do projeto básico e verifiquem se:
9.7.4.1.1. foi realizado o adequado planejamento da contratação, consistindo na execução do processo de planejamento previsto
na IN – SLTI/MP 4/2010 se for integrante do Sisp (IN – SLTI/MP 4/2010, art. 18, inciso II) ou, caso não o seja, se foram
realizados os devidos estudos técnicos preliminares (Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX);
9.7.4.1.2. as especificações do objeto são precisas e suficientes, em conformidade com a Lei 8.666/1993, art. 6º, IX;
9.7.4.1.3. os critérios de mensuração dos serviços são precisos e suficientes, de acordo com o determinado na Lei 8.666/1993,
art. 6º, IX, e (também necessários de acordo com a IN – SLTI 4/2010, art. 14, II, a);
9.7.4.1.4. a metodologia de avaliação da adequação dos produtos é precisa e suficiente, de acordo com o determinado na Lei
8.666/1993, art. 6º, IX, e (também necessária de acordo com a IN – SLTI 4/2010, art. 14, II, c);
9.7.4.1.5. as cláusulas de penalidades contidas na Lei 8.666/1993, art. 87, de acordo com o determinado na Lei 8.666/1993, art.
55, VII e VIII, são detalhadas e atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e prudência (e também o previsto
na IN – SLTI 4/2010, art. 15, III, h);
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9.7.4.1.6. o modelo de pagamento é vinculado a resultados, obedecendo ao princípio constitucional da eficiência (e também ao
previsto no Decreto 2.271/1997, art. 3º, § 1º, e na IN – SLTI 4/2010, art. 15, §§ 2º e 3º);
9.7.4.1.7. a justificativa dos preços contratados é adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, de acordo
com o determinado na Lei 8.666/1993, art. 26, III, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços,
necessária segundo a Lei 8.666/1993, art. 7º, § 2º, II;
9.7.4.2. caso a análise realizada de acordo com orientação acima indique desconformidade, elaborem plano de ação para
providenciar as adequações contratuais necessárias, que deverão ser realizadas no prazo de 180 dias;
9.7.4.3. mantenham o resultado da análise de conformidade empreendida em documento formalizado, à disposição dos
controles externo e interno;
9.7.4.4. informem seu órgão de assessoramento jurídico e sua unidade de auditoria interna da análise que está sendo
empreendida e do resultado obtido;
9.7.5. em atenção ao disposto no Decreto 7.063/2010, art. 6º, inciso XII, oriente as entidades sob sua jurisdição que (subitem
III.3):
9.7.5.1. mesmo que a execução de seus serviços de tecnologia da informação seja transferida mediante contrato ou outro acordo
a outra organização pública, como as empresas públicas prestadoras de serviços de tecnologia da informação, as atividades de
gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) de TI devem ser acometidas a pessoas integrantes do quadro
permanente, ou, excepcionalmente, a detentores de cargo em comissão, da organização contratante, não podendo ser delegadas
a pessoas direta ou indiretamente ligadas à contratada;
9.7.5.2. a contratação de empresas públicas prestadoras de serviços de tecnologia da informação não afasta a necessidade de a
organização contratante manter estrutura de governança de TI própria, que direcione e controle a gestão desses contratos bem
como a gestão de todos os processos de TI da organização.”

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS

Código SIORG
92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.7.3.1.2 – Considerando as particularidades/especificidades dos produtos de nossos Registros de Preços, não identificamos
outras unidades gestoras da Administração Pública Federal, na mesma região, com as quais poderíamos interagir, sem que
fosse prejudicada a atratividade de nossos certames. Estamos revendo a questão com base no novo Decreto 7892/13 para
implementar o que for possível em até 03 meses.
9.7.3.1.3. Cuida-se de artigo adotado nos projetos/obras e serviços. A CMB não tem adotado registro de preços para este tipo
de objeto. No que se refere a objeto comum é feito Planejamento compatível com a simplicidade e o gasto referente ao objeto.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Com adoção do sistema de registro de preços obtivemos diminuição do número de licitações, viabilizando aquisição de maior
quantidade de produtos resultando em maior economia de escala.
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Código SIORG
92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.7.4 e 9.7.5 - Como pode ser observado, o contrato em vigência entre a Casa da Moeda do Brasil e a empresa pública
prestadora de serviço de TI foi assinado em abril/2011, e o Acórdão 1.233 somente foi publicado no ano de 2012, motivo pelo
qual foram observadas desconformidades em relação a alguns dos itens listados acima.
Apesar disto, não foi possível elaborar plano de ação que proporcionasse as alterações contratuais necessárias ao atendimento
dos requisitos em questão, uma vez que o contrato já estava em curso, e as ações corretivas a serem adotadas mostraram-se
consideravelmente substanciais, podendo, inclusive, acarretar na interrupção da execução dos serviços prestados por aquela
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Organização.
É importante, porém, ressaltar, que tal contrato se encerra em Julho/2013, quando um novo será elaborado em conformidade
total com os requisitos apontados neste documento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
O fator determinante para o impedimento da adoção de providências pelo gestor consiste no fato de que o Acórdão foi
publicado após a assinatura do contrato em vigor. Tal fato não somente prejudicou, mas inviabilizou a execução de quaisquer
medidas corretivas sem que estas provocassem a interrupção daquela relação contratual.

Quadro A.10.2 - 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

Comunicação
Expedida

3

TC - 015.574/2011-3
Plenário

2.296/2012

9.1
9.2

DE
RE

D.O.U. nº 174 de
06/09/2012

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Descrição da Deliberação
9.1. determinar à Casa da Moeda do Brasil, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, que:
(...)
9.1.9. conforme disposto no Decreto nº 3.722/2001, art. 1º, § 2º, cadastre, no banco de dados do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (Sicaf), informações sobre a aplicação de sanção impeditiva de licitar e contratar com a
Administração Pública a fornecedor, para que os demais órgãos e entes públicos possam realizar a consulta imposta pela Lei nº
8.666/93, art. 97.
9.1.10. elabore e aprove formalmente política de segurança da informação, em obediência à Instrução Normativa nº 1/2008, art
5º, inciso VII, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observando as diretrizes da Norma
Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR, as práticas dos itens 5.1.1 e 5.1.2 da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das
orientações do objetivo de controle DS5.2 do Cobit 4.1;
9.1.11. elabore, aprove formalmente e dê ampla divulgação a uma política de controle de acesso, em obediência à Norma
Complementar nº 7, item 2.6, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observando as diretrizes e
recomendações dessa norma e do item 11.1.1 da NBR ISO/IEC 27002:2005;
9.2. recomendar à Casa da Moeda do Brasil que:
9.2.1. mantenha em seu quadro técnico funcionários treinados para atividades que se encaixam na esfera das ações de
planejamento, supervisão, coordenação e controle, cuja realização deve sempre ficar a cargo da estatal, conforme disposto no
Decreto-Lei nº 200/67, art. 10, §§ 2º e 4º; (...)
9.2.4. implante formalmente processo de gestão de riscos de tecnologia da informação, em atendimento à Norma
Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR, observando os princípios e as diretrizes da NBR ISO/IEC 31000:2009 e à semelhança
das orientações dos objetivos de controle PO4.8 e PO9.1 a PO9.6 do Cobit 4.1; (...)
9.2.6. defina processo formal de gerenciamento de requisitos, à semelhança das orientações dos objetivos de controle AI1.1,
AI1.2 e AI1.4 do Cobit 4.1;
9.2.7. defina formalmente processo de gestão de mudanças, à semelhança das orientações do item 12.5.1 da Norma NBR
ISO/IEC 27002:2005 e dos objetivos de controle AI6.1 a AI6.5 do Cobit 4.1;
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9.2.8. defina formalmente processo de testes das funcionalidades a serem implementadas no sistema integrado de gestão, à
semelhança das orientações dos objetivos de controle AI7.2, AI7.4, AI7.6, AI7.7 e DS9.1 do Cobit 4.1;
9.2.9. defina processo de gerenciamento de configuração dos artefatos do sistema integrado de gestão, à semelhança das
orientações dos objetivos de controle DS9.1 a DS9.3 do Cobit 4.1; (...)
9.2.11. aperfeiçoe o processo de auditoria interna, à semelhança das orientações do objetivo de controle ME2.1 do Cobit 4.1;
(...)
9.2.13. elabore, aprove formalmente e dê ampla divulgação a plano de continuidade de tecnologia da informação, observando
as práticas dos itens 4.3, 7.10, 8.7.2 e 9.2 da NBR ISO/IEC 15999-1:2007, do item 14.1.3 da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à
semelhança das orientações dos objetivos de controle DS4.2, DS4.4, DS4.5 e DS4.8.
9.2.14. elabore e aprove normativo sobre perímetro de segurança física no ambiente de produção do sistema integrado de
gestão, observando as recomendações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das orientações do
objetivo de controle DS5.7 do Cobit 4.1;
9.2.15. elabore e aprove normativo sobre medidas de contingência contra falta de energia elétrica e falhas em instalações,
observando as recomendações do item 9.2.2 da NBR ISO/IEC 27002:2005;
9.2.16. elabore e aprove normativo sobre procedimentos de descarte de mídias de armazenamento de dados, observando as
recomendações do item 9.2.6 da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das orientações do objetivo de controle DS11.4 do
Cobit 4.1; (...)
9.2.18. inclua, na política de controle de acesso a ser elaborada, tópico relacionado exclusivamente ao controle de acesso ao
integrado de gestão, de acordo com as diretrizes e recomendações dos itens 5.1.2, 5.1.3, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.6 da
Norma Complementar nº 7 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observando as diretrizes dos
itens 11.2 e 11.3 da NBR ISO/IEC 27002:2005 e à semelhança das orientações dos objetivos de controle DS5.3 a 5.5 do Cobit
4.1; (...)
9.2.20. elabore, aprove formalmente e dê ampla divulgação a uma política de cópias de segurança, de acordo com as
recomendações do item 10.5 da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das orientações do objetivo de controle DS11.5 do
Cobit 4.1; (...)
9.2.22. promova a integração dos dados dos sistemas legados internos com o sistema integrado de gestão, à semelhança das
orientações dos objetivos de controle PO2.1 e PO2.4, e dos requisitos do negócio para a Tecnologia da Informação do processo
PO3 do Cobit 4.1; (...)
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
- Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Código SIORG
92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.1.10 – Considerando que o Comitê de Segurança da Informação e Comunicação foi restabelecido com novos membros
através da OSG.PRESI nº 007/2013 em 06/05/2013. O Comitê de Segurança da Informação e Comunicação prevê a aprovação
e publicação da Política de Segurança da Informação em conformidade à Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República em Maio/2013.
9.1.11 – Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à
Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que
independente da Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº
003/2013 para elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas
Complementares contidas no sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A conclusão se dará ao
longo de 2013.
9.2.1 - O plano de capacitação é parte integrante do PDTI que será aprovado pelas alçadas competentes em Maio/2013. Prazo
para conclusão: Junho/2013
9.2.4 – Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à Instrução
Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que independente da
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Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº 003/2013 para
elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas Complementares contidas no
sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.6 – Considerando que em Março/2013 o processo formal de gerenciamento de requisitos foi definido; Considerando a
carência de mão de obra especializada para implantação dos procedimentos de operação. A conclusão se dará ao longo de
2013.
9.2.7 – Considerando que em Março/2013 o processo formal de gerenciamento de mudanças foi definido; Considerando a
carência de mão de obra especializada para implantação dos procedimentos de operação. A conclusão se dará ao longo de
2013.
9.2.8 – Considerando que em Março/2013 o processo formal de testes das funcionalidades foi definido; Considerando a
carência de mão de obra especializada para implantação dos procedimentos de operação. A conclusão se dará ao longo de
2013.
9.2.9 – Considerando que em Março/2013 o processo formal de gerenciamento de configuração foi definido; Considerando a
carência de mão de obra especializada para implantação dos procedimentos de operação. A conclusão se dará ao longo de
2013.
9.2.13 – Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à
Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que
independente da Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº
003/2013 para elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas
Complementares contidas no sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e das diretrizes das
normas NBR ISO/IEC 15999-1:2007 e da NBR ISO/IEC 27002:2005. A conclusão se dará ao longo de 2013
9.2.14 – Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à
Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que
independente da Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº
003/2013 para elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas
Complementares contidas no sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e das diretrizes da
norma NBR ISO/IEC 27002:2005. A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.15 - Considerando não foram encontradas evidências de ações do item em relação à gestão anterior; Considerando que a
ação depende de providências a serem adotadas por outras áreas. Estamos comunicando as áreas envolvidas para conhecimento
e atendimento da ação A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.16 – Considerando não foram encontradas evidências de ações do item em relação à gestão anterior, estamos comunicando
as áreas envolvidas para conhecimento e atendimento da ação A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.18 – Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à
Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que
independente da Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº
003/2013 para elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas
Complementares contidas no sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e das diretrizes da
norma NBR ISO/IEC 27002:2005. A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.20 – Considerando não foram encontradas evidências de ações do item em relação à gestão anterior, estamos comunicando
as áreas envolvidas para conhecimento e atendimento da ação A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.22 – Os sistemas que possuem integração de dados com o sistema integrado estão sendo identificados e ações estão sendo
tomadas para manter um modelo de organização da informação para que facilite a sua criação, o uso e o compartilhamento. A
conclusão se dará ao longo de 2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Como fatores negativos podemos citar:
- Perda de pessoal para o mercado;
- Deficiência de quantitativo de profissionais sênior com capacidade técnica para tratar dos temas em questão.
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
– Unidade de Auditoria Interna - AUDIT

Código SIORG
92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.2.11 – A implementação da recomendação está em curso. No exercício de 2012 foi aprovada a estrutura de uma equipe de TI
na AUDIT, tendo sido criada a Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação - SEAT, conforme Ata da 33ª RD,
de 24/08/2012 e, a aprovação de 2 vagas, conforme Nota Técnica AUDIT nº 002 de 17/01/2013, ainda não preenchidas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
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Positivamente, a AUDIT conseguiu estruturar oficialmente uma área voltada para auditoria de sistemas. Contudo, o Edital do
Concurso para o cargo de auditor não previa candidato com formação em TI, tendo sido necessário esgotar a lista de reserva
para então poder efetuar o preenchimento através de remanejamento interno.
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS

92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.1.9 Considerando artigo 38, parágrafos primeiro e segundo da IN SICAF 002/2010, enviamos ofício ao MPOG para registro
da penalidade no SICAF como rotina.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Com estas medidas, favorecemos a lisura do processo, evitando a participação de empresas inidôneas, motivando que as
potenciais licitantes mantenham em dia sua regularidade fiscal.

Quadro A.10.2 - 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

Comunicação
Expedida

4

TC - 015.570/2011-8
Plenário

2.523/2012

9.1
9.2

DE
RE

OFÍCIO Nº
1.105/2012/MP/SE/
DEST, de 05/11/2012

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Casa da Moeda do Brasil

Código SIORG
92

Descrição da Deliberação
9.1. determinar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com fundamento no art. 43, inciso I, da
Lei nº 8.443/92, que exija dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, com sistemas integrados de gestão já implantados ou com
implantação planejada:
9.1.1. política de segurança da informação formalmente aprovada, em obediência à Instrução Normativa nº 1/2008, art 5º,
inciso VII, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observando as diretrizes da Norma
Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR, as práticas dos itens 5.1.1 e 5.1.2 da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das
orientações do objetivo de controle DS5.2 do Cobit 4.1;
9.1.2. política de controle de acesso formalmente aprovada, em obediência à Norma Complementar nº 7, item 2.6, do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, observando as diretrizes e recomendações dessa norma e do item
11.1.1 da NBR ISO/IEC 27002:2005;
9.2. recomendar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com fundamento no art. 43, inciso I,
da Lei nº 8.443/92, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que:
(...)
9.2.3. oriente os órgãos e entidades sob sua jurisdição, com sistemas integrados de gestão já implantados ou com implantação
planejada, para que elaborem, aprovem formalmente e implementem:
9.2.3.3. processo de gestão de riscos de TI que considere os riscos associados à gestão e ao uso do sistema integrado de gestão,
à semelhança das orientações do Cobit 4.1, PO4.8 - Responsabilidade por Riscos, Segurança e Conformidade, PO9.1 Alinhamento da gestão de riscos de TI e de Negócios e PO9.6 - Manutenção e Monitoramento do Plano de Ação de Risco;
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9.2.3.5. plano de capacitação de TI de modo que os treinamentos previstos no plano sejam executados de maneira efetiva e
tempestiva, à semelhança das orientações do Cobit 4.1, DS7.1 - Identificação das Necessidades de Ensino e Treinamento e
DS7.2 - Entrega de Treinamento e Ensino;
9.2.3.6. processo de construção de novas funcionalidades no sistema integrado de gestão que contemple atividades de gestão
dos requisitos da aplicação, à semelhança das orientações do Cobit 4.1, AI1.1 - Definição e Manutenção de Requisitos
Técnicos e Funcionais de Negócio, AI1.2 - Relatório de Análise de Risco e AI1.4 – Decisão e Aprovação de Requisitos e
Estudo de Viabilidade;
9.2.3.7. processo de gestão de mudanças com controles específicos para situações de risco associadas a mudanças no sistema
integrado de gestão, à semelhança das orientações do item 12.5.1 da Norma NBR ISO/IEC 27.002:2005 e Cobit 4.1, AI6.1 Padrões e Procedimentos de Mudança, AI6.2 - Avaliação de Impacto, Priorização e Autorização e AI6.3 - Mudanças de
Emergência, AI6.4 - Acompanhamento de Status e Relatórios de Mudanças e AI6.5 - Finalização da Mudança e
Documentação;
9.2.3.8. processo de testes das funcionalidades implementadas no sistema integrado de gestão que contemple verificação e
validação dos softwares entregues, à semelhança das orientações do Cobit 4.1, AI7.2 - Plano de Teste, AI7.4 - Ambiente de
Testes, AI7.6 - Teste de Mudanças, AI7.7 - Teste de Aceitação Final;
9.2.3.10. processo de auditoria interna com subsídios normativos, tecnológicos e pessoais necessários para fiscalização de
controles internos e de aplicação associados ao sistema integrado de gestão, à semelhança do Cobit 4.1, ME2.1 Monitoramento da Estrutura de Controles Internos;
9.2.3.12. plano de continuidade de TI, observando as práticas dos itens 8.7.2 da NBR ISO 15.999, 14.1.3 da NBR ISO
27.002:2005 e à semelhança das orientações do Cobit 4.1, DS4.2 - Planos de Continuidade de TI;
9.2.3.13. mecanismos de proteção das áreas com informações e instalações associadas ao sistema integrado de gestão, nos
moldes do que estabelecem os itens 9.1 e 9.2 da NBR ISO/IEC 27.002:2005;
9.2.3.16. integração dos dados dos sistemas legados internos e o sistema integrado de gestão, à semelhança das orientações do
processo PO2 - Definir a Arquitetura da Informação, objetivos de controle PO2.1 - Modelo de Arquitetura da Informação da
Organização e PO2.4 - Gerenciamento de Integridade, e no requisito de negócio de TI do processo PO3 - Determinar o
direcionamento tecnológico - do Cobit 4.1;
9.2.3.19. avaliação dos riscos associados às customizações no sistema integrado de gestão, caso essa alternativa seja escolhida,
inclusive aqueles com impactos financeiros decorrentes do esforço adicional de migração das customizações quando da
ocorrência de mudanças de versão do sistema.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
- Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Código SIORG
92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.1.1 – Considerando que o Comitê de Segurança da Informação e Comunicação foi restabelecido com novos membros através
da OSG.PRESI nº 007/2013 em 06/05/2013. O Comitê de Segurança da Informação e Comunicação prevê a aprovação e
publicação da Política de Segurança da Informação em conformidade à Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República em Maio/2013.
9.1.2 – Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à Instrução
Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que independente da
Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº 003/2013 para
elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas Complementares contidas no
sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.3.3 - Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à
Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que
independente da Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº
003/2013 para elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas
Complementares contidas no sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A conclusão se dará ao
longo de 2013.
9.2.3.5.O plano de capacitação é parte integrante do PDTI que será aprovado pelas alçadas competentes em Maio/2013. Prazo
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para conclusão: Junho/2013
9.2.3.6. Considerando que em Março/2013 o processo formal de gerenciamento de requisitos foi definido; Considerando a
carência de mão de obra especializada para implantação dos procedimentos de operação. A conclusão se dará ao longo de
2013.
9.2.3.7 Considerando que em Março/2013 o processo formal de gerenciamento de mudanças foi definido; Considerando a
carência de mão de obra especializada para implantação dos procedimentos de operação. A conclusão se dará ao longo de
2013.
9.2.3.8 Considerando que em Março/2013 o processo formal de testes das funcionalidades foi definido; Considerando a
carência de mão de obra especializada para implantação dos procedimentos de operação. A conclusão se dará ao longo de
2013.
9.2.3.12. Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à
Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que
independente da Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº
003/2013 para elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas
Complementares contidas no sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e das diretrizes das
normas NBR ISO/IEC 15999-1:2007 e da NBR ISO/IEC 27002:2005. A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.3.13. Considerando que até a presente data não existe uma Política de Segurança da Informação em conformidade à
Instrução Normativa nº 1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Considerando que
independente da Política de Segurança da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através da PRT.DITEC nº
003/2013 para elaboração e atualização das normas de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas
Complementares contidas no sítio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e das diretrizes da
norma NBR ISO/IEC 27002:2005. A conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.3.16. Os sistemas que possuem integração de dados com o sistema integrado estão sendo identificados e ações estão sendo
tomadas para manter um modelo de organização da informação para que facilite a sua criação, o uso e o compartilhamento. A
conclusão se dará ao longo de 2013.
9.2.3.19. Considerando que em Março/2013 o processo formal de avaliação de riscos foi definido; Considerando a carência de
mão de obra especializada para implantação dos procedimentos de operação. A conclusão se dará ao longo de 2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Como fatores negativos podemos citar:
- Perda de pessoal para o mercado;
- Deficiência de quantitativo de profissionais sênior com capacidade técnica para tratar dos temas em questão.
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil
– Unidade de Auditoria Interna - AUDIT

92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.2.3.10 – A implementação da recomendação está em curso. No exercício de 2012 foi aprovada a estrutura de uma equipe de
TI na AUDIT, tendo sido criada a Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação - SEAT, conforme Ata da 33ª
RD, de 24/08/2012 e, a aprovação de 2 vagas, conforme Nota Técnica AUDIT nº 002 de 17/01/2013, ainda não preenchidas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Positivamente, a AUDIT conseguiu estruturar oficialmente uma área voltada para auditoria de sistemas. Contudo, o Edital do
Concurso para o cargo de auditor não previa candidato com formação em TI, tendo sido necessário aguardar a finalização da
lista de reserva para então poder efetuar o preenchimento através de remanejamento interno.

Quadro A.10.2 - 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

Comunicação Expedida
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5

TC - 022.659/2010-2

3.340/2011

9.9.2

RE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Ata 17/2011 - Primeira Câmara
Data da Sessão: 24/05/2011

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92

Descrição da Deliberação
9.9. Recomendar à CMB que:
9.9.2. Na regulamentação do item 9.9.1, considere os parâmetros delineados no art. 37 da Constituição e nos arts. 5º, inciso II,
6º, 8º, incisos II a VI e § 4º, do Decreto nº 6.403/2008, observando o estipulado no item 9.8;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Serviços Corporativos - DECOR

Código SIORG
92

Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.9.2 – Como os veículos são de uso exclusivo do Presidente da CMB e demais dirigentes a recomendação será enviada para
ciência dos usuários. Está em fase de implementação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
A deliberação não teve fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adição de providências pelo gestor.

Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

1

Nota de Auditoria nº 254742

3.1.1.2

Ofício nº 9107/2011/NACI/CGU-Regional/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Casa da Moeda do Brasil

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
Casa da Moeda do Brasil
- Departamento Comercial / Marketing - DECOM

Código SIORG
92

Síntese da Providência Adotada
Foram designados gestores de contrato pelo Departamento responsável, conforme Ordens de Serviço Internas, acostadas ao
PA.PRESI nº 258/2012.
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Síntese dos Resultados Obtidos
Conformidade com o recomendado.
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.

A Casa da Moeda do Brasil não possui recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno pendentes
de atendimento no exercício de 2012.

10.2. Informações sobre a atuação da Unidade de Auditoria Interna:
a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ
A Unidade de Auditoria Interna da CMB – AUDIT está vinculada hierarquicamente ao Conselho de
Administração, subordinada tecnicamente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal (SFC/CGU) e, na estrutura administrativa da Casa da Moeda, ligada
diretamente à Presidência.

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações
Durante o exercício de 2012, foram realizadas pela equipe de Auditoria Interna 18 ações de
auditoria, tendo sido emitidos 23 Relatórios, 169 constatações, dentre as quais destacamos 8 (oito)
relatórios, divididos por eixo de atuação:
Eixo de Atuação: AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Relatório AUDIT nº 001/2012 – relacionado às Demonstrações Financeiras do 4º trimestre
de 2011, neste Relatório constatou-se o aumento contínuo do saldo de créditos tributários
retenções de Imposto de Renda - IR, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP na fonte pelos clientes da CMB, tais como
Banco Central, Receita Federal do Brasil - RFB e Empresa de Correios e Telégrafos – ECT,
sobre as Notas Fiscais de vendas vinculadas às atividades exclusivas ou delas decorrentes.
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Reportamos também nesse Relatório a necessidade de provisão para passivos contingentes
em atendimento ao CPC nº 25.

2. Relatório AUDIT nº 009/2012- trata do acompanhamento da Unidade de Auditoria Interna
no tocante às recomendações realizadas pela Auditoria Independente, em especial na
constatação de que foi ressaltada a falta de previsão legal para redução da base de cálculo do
ISS através de descontos incondicionais. Além disso, considera que a falta de pagamento do
ISS, seja parcial ou total, sujeita-se a questionamentos pela fiscalização municipal, e
recomenda a revisão jurídica do tema para minimizar o risco.
Eixo de Atuação: AUDITORIA DE COMPLIANCE
3. Relatório AUDIT nº 004/2012 – objetivou-se o atendimento ao registro efetuado na 183ª
Ata do CONSAD, de 09/03/2012, no que tange à avaliação dos normativos internos
disponíveis na CMB, bem como sua manutenção, controle e divulgação, envolvendo a
Presidência da CMB, as 4 Diretorias Executivas e todos os Departamentos subordinados,
cujo resultado desmembrou-se nos Relatórios 004-A a 004-D, para remessa individualizada
dos assuntos pertinentes a cada Diretoria. O Relatório AUDIT nº 004/2012, na versão
completa, foi direcionado ao Presidente da Casa da Moeda do Brasil e contempla um total
de 175 recomendações relacionadas à necessidade de elaboração ou revisão de normativos.
4. Relatório AUDIT nº 007/2012 – auditoria de acompanhamento relacionada à Patrocínio que
vem sendo realizada anualmente, visando monitorar o efetivo cumprimento das
recomendações emanadas do Órgão de Controle Interno. O Relatório faz recomendação
quanto à necessidade de prestações de contas envolvendo 153 projetos patrocinados no
período de 2008 a 2010.
Com relação aos Patrocínios, cabe ressaltar que o Presidente da CMB indeferiu a celebração
de Patrocínios individuais, determinando que a concessão de Patrocínios deva ocorrer,
exclusivamente, por meio de processo concorrencial, divulgado por Edital Público, além de
atender às recomendações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República –
SECOM/PR (IN nº 001/2009), permitindo, desta forma, maior transparência e isonomia dos
processos de Patrocínio.
5. Relatório nº 010/2012 – aponta para a necessidade de acompanhamento, pelos Diretores e
Superintendentes, quanto às horas extras executadas na CMB, visto que contrariam o
disposto na CLT no tocante ao descanso semanal remunerado; ao limite máximo para
realização de Hora Extra e quanto ao intervalo mínimo de 11 horas entre as jornadas de
trabalho, além de não observar também à permissão prévia da autoridade competente em
matéria de trabalho, conforme exige a CLT.
6. Relatório AUDIT nº 014/2012 – voltado para o inventário de bens patrimoniais da CMB,
neste Relatório constatou-se, que em uma amostra de 275 itens, 66 não foram localizados,
correspondendo a 24% do total da amostragem. Ressaltou-se a necessidade de continuidade
do controle físico de bens pela Seção de Controle Patrimonial – SEPA/DECOF, e da
implementação do Sistema de Transferência de Bens com validação do Sistema ERP –
Ativo Fixo para toda a CMB.
Eixo de Atuação: AUDITORIA DE DESEMPENHO
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7. Relatório nº 011/2012 – relacionado à governança de Tecnologia da Informação, nesse
Relatório acompanhou-se as determinações e recomendações do TCU, por meio do Acórdão
nº 1.233/2012, tratando de fragilidades relacionadas aos processos de planejamento e
contratação de soluções de tecnologia da informação; principalmente no tocante a
necessidade prévia de aprovação do Planejamento Estratégico da CMB. Abordou-se também
fragilidades nos processos de suporte e manutenção dos ativos da informação, bem como da
necessidade de atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da CMB.
8. Relatório AUDIT nº 018/2012 – auditoria realizada no Departamento de Cédulas – DECED,
voltada para a gestão do processo fabril, aponta fragilidade no controle de qualidade
resultando na entrega de cédulas com falhas ao cliente. Trata também da inadequação no
estoque de matéria-prima e de cédulas.
c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela alta gerência
Durante o ano de 2012 foram emitidas 353 recomendações nos Relatórios de Auditoria Interna às
diversas áreas da CMB.
Desse total de recomendações, 130 foram totalmente atendidas; 220 foram parcialmente atendidas e
3 foram classificadas como não atendidas. Cabe ressaltar que a recomendação considerada como
parcialmente atendida é aquela em que a área auditada acata a recomendação, porém o plano de
ação apresentado para a efetiva implementação requer um tempo maior para a completa
implementação, quando então a recomendação estará totalmente atendida.
Há que ressaltar que, em dezembro de 2012, quando da troca do Chefe da Auditoria Interna, foi
implementado um processo de cobrança formal às Diretorias cujas áreas apresentavam pendências
na apresentação do Plano de Ação, solicitando às Diretorias que cobrassem formalmente de seus
Departamentos subordinados o efetivo atendimento no prazo estipulado.
d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna
O acompanhamento das ações gerenciais é realizado pela Unidade de Auditoria Interna, nas datas
previstas para implementação, conforme fluxograma resumido a seguir:
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Início

Analisar o Plano
de Ação

Ação apresentada
atende à
recomendação?

sim

Data de
implementaçãoda
recomendação é
imediata?

Possui evidências
da implementação?

sim

não

não

não

Citar em seu Despacho a
Recomendação cuja ação
não atende efetivamente
ao recomendado

Informar em seu
Despacho que a ação a
ser tomada atende e
será agendado follow up
para a data programada

Citar em seu Despacho
a recomendação que
requer evidência de
implementação

sim

Informar em seu
Despacho o
atendimento imediato
e evidência da
recomendação

Elaborar o
Highlight
(Resumo)

A

Devolver à
Diretoria
responsável para
ciência

Citar em
Despacho itens
pendentes

Diretoria

Dept. Auditado

Encaminhar ao
Departamento
auditado

Complementar o
Plano de Ação com
base no Despacho do
auditor

Analisar se
complemento atende
às solicitações do
Despacho do Auditor

Atende?

Dept. Auditado
Acostar novo Plano
de Ação e/ou
evidências de
implementação do
Processo

sim

Dept. Auditado

Diretoria

Devolver Processo à
Diretoria responsável

Analisar o novo
posicionamento e
emitir Despacho de
remessa à AUDIT

Monitorar
atendimento das
recomendações nas
datas previstas

Abrir Processo de
acompanhamento

não

A

Processo do
Relatório é
encerrado

Fim

Evidenciar
implementações e
encerrar Processo
de Acompanhamento

e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos
resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna
Para maior alcance do desempenho das ações e atividades da Unidade de Auditoria Interna da
CMB, iniciou-se, no ano de 2012, a implantação de um Sistema de Gestão de Auditoria – SIGAI
voltado para a automação dos trabalhos desenvolvidos com ganho de eficiência e controle nas
rotinas e processos adotados na AUDIT, bem como para subsidiar o assessoramento à Alta
Administração da CMB.
O SIGAI permitirá a automatização do envio de Relatórios ao auditado, bem como o auditado,
também através do Sistema, incluirá o Plano de Ação adotado para o atendimento da recomendação
e a data prevista para conclusão resultando na celeridade do Processo. No tocante ao monitoramento
das recomendações (follow up), o próprio sistema fará as cobranças automáticas nas datas
programadas pelo auditado, sinalizando também ao auditor responsável quanto à necessidade de
atestar a implementação do que foi recomendado. O Sistema possui ainda time sheet que contribuirá
nos planejamentos de trabalhos futuros, na elaboração do PAINT, bem como subsidiará dados
também para a elaboração do RAINT.
f)
Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das
recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação
de tais recomendações
O Relatório de Auditoria segue acostado a um Processo Administrativo que é encaminhado pela
AUDIT à Presidência da CMB, que, por sua vez, emite Despacho de encaminhamento à Diretoria
responsável para ciência e envio ao Departamento auditado, conforme segue:
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Auditoria
Interna

Diretoria
responsável

Presidência

Departamento
Auditado

g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao
comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência
ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna
Após o preenchimento do Plano de Ação pelo auditado, contendo as ações gerenciais que serão
tomadas para atendimento às recomendações emanadas da Unidade de Auditoria Interna, bem como
a informação da data prevista para conclusão da ação, o Processo retorna a AUDIT seguindo o
fluxo inverso, contudo sem passar pela Presidência, na tentativa de exaurir todas as ações para
cumprimento das recomendações por parte dos Departamentos e Diretorias. Após a análise e a
conclusão do Relatório, a AUDIT apresenta o Resumo dos Fatos Apurados (Highlight) com o
monitoramento de cada recomendação ao Presidente da CMB e, posteriormente, o encaminha aos
Conselhos de Administração e Fiscal e à CGU-RJ.
PRESI

Departamento
Auditado

Diretoria

Auditoria
Interna

Conselhos
Fiscal e de
Administração

CGU
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10.3. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93:
10.3.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
QUADRO A.10.5 DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES
DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR
Momento da Ocorrência da
obrigação de entregar a DBR
Detentores de Cargos e Funções
Situação em relação às
Posse ou Final do
obrigados a entregar a DBR
exigências da LEI nº8.730/93 Início do exercício
Final do
exercício
de
exercício
de Cargo, Cargo,
financeiroEmprego Emprego
2012
ou
ou
Função.
Função.
Obrigados a entregar a DBR
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da
Entregaram a DBR
Lei nº 8730/93)
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Cargos Eletivos
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR
172
146
472
Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Entregaram a DBR
172
146
472
Confiança ou em Comissão)
Não cumpriram a obrigação
Assessor de Diretoria Executiva
Obrigados a entregar a DBR
7
2
9
Entregaram a DBR
7
2
9
Chefe da Auditoria
Obrigados a entregar a DBR
1
1
1
Entregaram a DBR
1
1
1
Superintendente
Obrigados a entregar a DBR
7
8
19
Entregaram a DBR
7
8
19
Gerente de Projetos Especiais
Obrigados a entregar a DBR
1
1
4
Entregaram a DBR
1
1
4
Assistente Técnico de Diretoria Executiva Obrigados a entregar a DBR
6
8
9
Entregaram a DBR
6
8
9
Assist.Téc. Diretoria Executiva/Auditoria
Obrigados a entregar a DBR
1
Entregaram a DBR
1
Gerente de Projetos
Obrigados a entregar a DBR
3
2
6
Entregaram a DBR
3
2
6
Gerente Executivo
Obrigados a entregar a DBR
17
15
59
Entregaram a DBR
17
15
59
Presidente da Compel
Obrigados a entregar a DBR
1
1
1
Entregaram a DBR
1
1
1
Superintendente Adjunto
Obrigados a entregar a DBR
1
1
5
Entregaram a DBR
1
1
5
Assistente Técnico
Obrigados a entregar a DBR
1
Entregaram a DBR
1
Coordenador de Projetos
Obrigados a entregar a DBR
10
1
10
Entregaram a DBR
10
1
10
Gerente
Obrigados a entregar a DBR
15
15
122
Entregaram a DBR
15
15
122
Secretária de Diret.Executiva
Obrigados a entregar a DBR
3
2
8
Entregaram a DBR
3
2
8
ASSESSOR - LIVRE PROVIMENTO
Obrigados a entregar a DBR
5
9
5
Entregaram a DBR
5
9
5
ASSESSOR ESPECIAL - LIVRE
PROVIMENTO
Obrigados a entregar a DBR
4
1
4
Entregaram a DBR
4
1
4
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENC Obrigados a entregar a DBR
3
2
2
Entregaram a DBR
3
2
2
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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
Coordenador de Turno
Consultor - PEC
Técnico Especialista - PEC
TOTAL

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR

1
1
4
4
1
1
1
1

7
7
4
4
7
7

6
6
22
22
7
7
10
10
10
10
8
8
172

1
1
4
4
1
1
1
1

2
2
5
5
4
4
1
1
9
9
22
22
6
6
18
18
2
2

146

1
1
4
4
1
1
4
4
3
3
11
11
19
19
7
7
2
2
22
22
60
60
21
21
33
33
11
11
8
8
472

Fonte: DEGEP

10.3.2 Análise Crítica
Todos os empregados da CMB que exercem função de confiança, conforme item 2 do Plano de
Funções Gerenciais e de Assessoramento – PGA, Membros do Conselho de Administração,
Membros do Conselho Fiscal, Dirigentes, ocupantes de cargos de Livre Provimento, bem como os
empregados da CMB exercendo cargos de Gerência ou Direção na Fundação CIFRÃO, foram
obrigados a entregar Declaração de Bens e Rendas de acordo com os procedimentos estabelecidos
na legislação.
De acordo com os itens 2.1 e 3.1 da CIR.DEGEP.007/2013, foi exigida a apresentação na Seção de
Remuneração - SERM da Declaração de Bens e Rendas (DBR) ou Autorização de Acesso aos
dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
Em 2012, houve cumprimento integral da obrigação. O monitoramento das entregas foi realizado
pela SERM com o auxílio de planilhas eletrônicas e os documentos apresentados são mantidos em
arquivos de acesso restrito.
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10.4. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV:
10.4.1. Modelo da Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV
Quadro A.10.6 – Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e
SICONV
DECLARAÇÃO
Eu, (Rossana Martins de Oliveira Barbieri responsável pela inclusão e atualização
dos dados nos sitemas), CPF n° 593.149.157-00, (Assistente Técnico
Administrativo), exercido na (Casa da Moeda do Brasil - CMB) declaro junto aos
órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos,
convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 por esta Unidade
estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12
de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Rio de Janeiro, 07 de maio de 2013.
Rossana Martins de Oliveira Barbieri
593.149.157.00
Assistente Técnico Administrativo
Casa da Moeda do Brasil – CMB
OBS: A declarante é responsável somente pela inclusão dos instrumentos contratuais de
investimento no sistema SIASG (não SISG)

ITEM 11 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Os documentos inerentes às informações contábeis da CMB constam do Anexo II do Relatório de
Gestão.
ITEM 12 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
12.1. Outras informações consideradas relevantes pela UJ.
A Divisão de Eletrorrevestimento de Discos – DVED vem, ao longo dos anos, investindo em um
processo de melhoria de seus indicadores, tanto no que tange aos resultados de produção quanto às
questões ambientais e de segurança do trabalho. Esse resultado positivo está baseado em um trabalho
conjunto entre as áreas de produção, engenharia, manutenção, gestão ambiental e medicina do
trabalho.
Com o intuito de melhorar a eficiência da planta de eletrorrevestimento, foram investidos até 2010,
cerca de R$ 34 milhões no projeto de reforma e ampliação da DVED. Do total investido, 23% (7,8
milhões) foram destinados exclusivamente à execução das ações ambientais planejadas.
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Ao longo dos anos a planta de eletrorrevestimento passou por um processo de melhoria contínua
culminando com a reforma e ampliação de sua capacidade em 2010. Essa melhoria teve como foco a
redução das perdas de produção, a redução dos impactos ambientais gerados por uma planta
eminentemente química e a melhora das condições de trabalho. Os resultados alcançados indicam o
sucesso das ações planejadas em conjunto com diversos setores de nossa empresa.
No dia 13 de dezembro de 2011 um incêndio destruiu as instalações da linha de eletrorrevestimento
do Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM. A diretoria reunida no dia 17/08/2012 decidiu
reconstruir a planta de eletrorrevestimento de discos. Para tanto devem ser observados os requisitos
de menor prazo possível, melhor tecnologia disponível, melhor qualidade, mais eficiência e
rentabilidade, considerando, ainda, as melhores condições possíveis de segurança e proteção ao meio
ambiente.
Há que se ressaltar que a Divisão de Eletrorrevestimento de Discos (DVED) conta com uma expertise
de 12 anos em discos eletrorrevestidos, dominando, principalmente, a tecnologia de
eletrorrevestimento de discos em bronze. Esse fato pode prover a CMB de vantagem competitiva em
relação ao mercado num eventual desenvolvimento de novos produtos com essa característica. Caso
contrário, essa tecnologia deveria ser repassada às empresas contratadas para eletrorrevestir os discos
que seriam utilizados na fabricação de moedas produzidas com o objetivo de atender à demanda do
Banco Central do Brasil.
Finalmente, o fato de terceirizar o serviço de eletrorrevestimento dos discos não faria cessar o risco
ambiental. Pelo contrário, acredita-se que a CMB, por conta de seus constantes investimentos nas
questões ambientais, apresenta um risco menor do que uma eventual contratada, por cuja operação a
CMB seria corresponsável. Todas essas questões devidamente ponderadas demonstram que com
planejamento, investimento em tecnologia e visão ambiental é possível trabalhar em uma planta
química de forma sustentável, com eficácia e segurança.
Desta forma, em função da decisão de Diretoria de reconstruir a planta, foi elaborado em 2012 um
projeto para a nova planta de eletrorrevestimentos, estando no momento em fase final de
planejamento, cuja as características se apresentam abaixo descritas:
Produto
Nova Planta de Eletrorrevestimento de Discos com as seguintes características:
Instalações completas: infraestrutura predial, equipamentos e utilidades, além de nova estação de
tratamento de efluentes.
Dotada dos mais altos parâmetros de segurança, tecnologia e sustentabilidade;
Organizada em quatro linhas de produção, rotativas e automáticas, com capacidade produtiva de 30
(trinta) toneladas de discos eletrorrevestidos ao dia;
Riscos
Risco ambiental e da saúde do trabalhador  Comum a todas as plantas galvânicas devido utilização
dos produtos químicos;
Custo do controle ambiental, das ações de emergência e pagamento de multas  a atividade
galvânica apresenta um risco em relação aos custos gerados por um eventual desastre ambiental e às
ações para minimizar a possibilidade de sua ocorrência, contudo, devido à estrutura da CMB, tais
custos se tornam menores do que os praticados por fornecedores em face a corresponsabilidade legal;
Descumprimento do Cronograma  são fatores críticos para o sucesso do projeto, considerando o
prazo estabelecido para o início das operações, o licenciamento pelo Instituto Estadual do Ambiente
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(INEA), a realização do processo licitatório para a aquisição dos equipamentos que compõem a linha
produtiva, assim como a realização das obras civis para a construção do novo prédio dentro do prazo
estimado pela equipe do projeto.
Premissas
Manutenção do Processo de Eletrorrevestimento de Discos  Considerando a tendência mundial que
leva em conta o custo de fabricação e a segurança que o eletrorrevestimento confere ao produto;
Fornecedores possuem um risco ambiental maior que o da Casa da Moeda;
A Nova Planta de Eletrorrevestimento será implantada com melhorias ocupacionais, ergonômicas,
ambientais e logísticas.
Restrições
Formação Geológica da região onde a CMB está instalada exige a fundação por estacas;
Localização da Planta de Eletrorrevestimento em área exclusiva e independente das fábricas já
instaladas;
Flexibilidade para produção de até 4 (quatro) taxas simultaneamente;
Fábrica em plena operação e preparada a atender à produção do ano de 2015 em sua totalidade.
Cifrão – Fundação Previdência da Casa da Moeda do Brasil
A CMB, como patrocinadora da CIFRÃO, assinou, em 12 de dezembro de 2000, Contrato de
Reconhecimento e Parcelamento do Pagamento do Déficit Atuarial Residual, pelo qual reconheceu
o valor de R$ 27.884.027,89 como sendo o do aporte devidamente autorizado para cobertura do
déficit remanescente, para que se dê o cumprimento integral da Emenda Constitucional nº 20/98. O
valor dessa obrigação no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2012, considerando as
amortizações e atualizações, é de R$ 30.427.959,67, sendo que R$ 4.280.741,62 vencem no
exercício de 2013 e R$ 26.147.218,05 vencem nos exercícios subsequentes.
Considerando que além do órgão regulador e fiscalizador, a patrocinadora também tem a
responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas
entidades de previdência complementar, conforme art. 25 da Lei Complementar nº 108, de 29 de
maio de 2001, a CMB, visando dirimir a questão levantada pela Secretaria de Previdência
Complementar, contida no Oficio supramencionado, contratou, em 13/06/2012, empresa
especializada para elaborar estudo técnico atuarial e emissão de parecer. Além disso, também foi
constituída uma Comissão, por meio da PRT.PRESI nº 049/2013, de 29/01/2013, para elaborar
estudos técnicos buscando soluções e avaliando seus possíveis impactos, bem como acompanhar o
trabalho da empresa especializada.
Cabe ressaltar que a Unidade de Auditoria Interna iniciou exame de auditoria na CIFRÃO, por meio
da OSI. AUDIT nº 02/13, de 04/02/2013, com o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia no
desempenho da gestão da Previdência Privada da Entidade, no exercício de 2012, verificando,
principalmente, o atendimento aos dispositivos legais, normas, orientações e recomendações da
PREVIC, que atualmente encontra-se em andamento.
Há que ressaltar ainda, no curso dessa Auditoria Especial, que, no exercício de 2012, a Entidade
encaminhou dois ofícios a PREVIC (Ofícios SUP.002/2012, de 14/05/2012 e SUP.007/2012, de
14/12/2012) em que foi solicitada orientação a respeito da situação deficitária do Plano de Benefício
Definido da CIFRÃO, se estrutural ou conjuntural, uma vez que tinha sido detectado Déficit
Atuarial pelo segundo ano consecutivo (2010 e 2011).
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PARTE B DO ANEXO II DA DN 119/2012 - CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE
JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS
Item 36- Unidades Jurisdicionadas patrocinadoras de entidade fechada de previdência
complementar

I - 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:
As informações que seguem foram integralmente prestadas pela CIFRÃO:
1.
2.
3.
4.
a)
–
–

Nome: CIFRÃO
Razão Social: Cifrão Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil
CNPJ: 30.509.566/0001-04
Demonstrativo Anual:
Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes:
Plano Cifrão – Benefício Definido: R$ 42.841.926,33
Plano MoedaPrev – Contribuição Variável: R$ 14.608.230,40

b)
–
–

Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes:
Plano Cifrão – Benefício Definido: R$ 6.140.050,45
Plano MoedaPrev – Contribuição Variável: R$ 1.159.336,62

c)
–
–

Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora:
Plano Cifrão – Benefício Definido: R$ 6.140.050,45
Plano MoedaPrev – Contribuição Variável: R$ 1.069.257,56

d)

Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora: R$ 5.777.923,63.

e)
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 31-12-2012, é de R$ 30.017.959,48 (saldo devedor) e o total repassado pela
patrocinadora perfez a importância de R$5.777.923,63.
f)

Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal:
Plano CIFRÃO (Benefício Definido)
CARTEIRA POR SEGMENTO
DE VALORES
SEGMENTO DE RENDA FIXA
SEGMENTO DE INVESTIMENTOS
ESTRUTURADOS
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO
EXTERIOR
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
SEGMENTO DE IMÓVEIS
TESOURARIA E OUTROS
TOTAL DOS SEGMENTOS

100%

LIMITE
POL.
INVEST.
100%

20%

LIMITE
LEGAL

POSIÇÃO
31/12/2012

POSIÇÃO
%

159.759.316,93

71,51%

10%

4.010.741,93

1,80%

70%

40%

38.268.133,80

17,13%

10%

0,7%

-

0,00%

15%
8%
-

15%
8%
-

13.118.458,13
8.908.787,39
(653.609,67)
223.441.828,51

5.87%
3,99%
-0,29%
100,00%
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Fundamentação legal: Res. CGPC 3792 de 01/10/2009

Plano MoedaPREV (Contribuição Variável)
CARTEIRA POR SEGMENTO
DE VALORES

LIMITE
LEGAL

SEGMENTO DE RENDA FIXA
100%
SEGMENTO DE INVESTIMENTOS
20%
ESTRUTURADOS
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
70%
SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO
10%
EXTERIOR
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
15%
SEGMENTO DE IMÓVEIS
8%
TESOURARIA E OUTROS
TOTAL DOS SEGMENTOS
Fundamentação legal: Res. CGPC 3792 de 01/10/2009

LIMITE
POL.
INVEST.
100%

POSIÇÃO
31/12/2012

POSIÇÃO
%

2.205.509,32

78,16%

10%

55.369,09

1,96%

40%

528.299,24

18,72%

-

0,00%

42.669,99
(10.113,61)
2.821.734,04

1,51%
0,00%
-0,36%
100,00%

15%
-

g)
Síntese da manifestação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar:
A PREVIC não realiza manifestação em caráter ordinário, de modo que não há manifestação da
PREVIC para o exercício de 2012.
h)
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 2012 a rentabilidade da carteira de investimentos do Plano de Benefício Definido administrado
pela Cifrão (PBDC) foi de 10,54%, enquanto a taxa mínima atuarial, composta pelo INPC acrescido
de juros de 6% aa. situou-se em 12,58%. A variação do IBX no ano foi de 11,42% e o CDI atingiu
8,47%, enquanto o segmento de Renda Variável do Plano rendeu 16,55% e a Renda Fixa 8,49%.
Na carteira de investimento do Plano de Contribuição Variável denominado MOEDAPREV a
rentabilidade no exercício de 2012 foi de 10,09%, já a taxa mínima atuarial, formada pelo INPC
acrescido de juros de 5% aa., situou-se em 11,51%.
Tabela 1 – Rentabilidades Auferidas.
Volume projetado
Segmento

Rentabilidade Auferida

Limite legal

Plano 1 BD

Plano 2 MoedaPrev

Plano 1 BD

Plano 2 MoedaPrev

Renda Fixa

100%

64,98%

70,94%

8,49%

8,49%

Renda Variável

70%

17,60%

20,59%

16,55%

16,55%

Imóveis

8%

4,41%

-

8,94%

-

Investimentos Estruturados

20%

7,00%

8,45%

9,60%

9,60%

Investimentos no Exterior

10%

-

-

-

-

Empréstimos e
Financiamentos

15%

6,01%

-

17,16%

-

CDI

-

-

-

8,47%

8,47%

Mínima Atuarial

-

-

-

12,58%

11,51%

Fonte: CIFRÃO
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5. Conclusões contidas no parecer da Auditoria Independente;
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6.
Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de gestão e
nos dois anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais resultados
deficitários;
Plano CIFRÃO (Benefício Definido)
Valores em R$ 1,00

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
Fonte: CIFRÃO

31/12/2012
205.806.291,25
380.158.732,83
407.475.077,11
189.111.000,22

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

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

189.111.000,22

160.753.594,50

143.812.395,00

129.477.501,19

115.280.123,09

101.714.056,77

59.633.499,03

45.473.471,41

42.098.338,23

218.364.076,89

156.793.724,33

122.937.031,45

210.253.037,43

144.320.966,13

109.242.548,85

222.175.047,53

174.837.864,07

134.597.514,15

-5.961.005,05

-15.258.448,97

-12.677.482,65

-5.961.005,05

-15.258.448,97

-12.677.482,65

8.111.039,46

12.472.758,20

13.694.482,60

8.570.960,96

15.130.676,78

16.872.943,14

-229.960,75

-1.328.959,29

-1.589.230,27

-229.960,75

-1.328.959,29

-1.589.230,27

-27.316.344,28
-174.352.441,58

-29.222.760,71
-101.914.225,34

-30.663.824,06
-16.453.663,37

No encerramento do exercício de 2012, a alteração da hipótese de taxa real anual de juros de 6%
a.a. para 5% a.a. e, consequente adequação do nível de inflação (passamos a considerar nula a
inflação) no dimensionamento do fator de capacidade, ocasionou um acréscimo significativo (cerca
de 15%) nas Provisões Matemáticas Totais. O impacto restante foi ocasionado pela alteração das
tábuas de mortalidade de inválidos, entrada em invalidez e de encargos com herdeiros.
Observa-se, também, uma elevação nas Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder em
virtude da hipótese de crescimento real de salário não ter sido observada.
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Plano MoedaPREV (Contribuição Variável)
Valores em R$ 1,00

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
Contribuição Definida
Saldo de Contas – parcela
Patrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas – parcela
Participantes
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
Fonte: CIFRÃO

31/12/2012
2.293.068,46
2.293.068,462.293.068,46
-

31/12/2011
466.736,54
466.736,54
466.736,54
-

31/12/2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.293.068,46
2.293.068,46

466.736,54
466.736,54

-

1.072.750,88

214.956,36

-

1.220.317,58

251.780,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A variação das Provisões Matemáticas foi resultado da rentabilidade obtida pela entidade, bem
como pela arrecadação das contribuições dos participantes que já estavam no plano no exercício
passado, dos novos participantes e também do patrocinador.
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7. Conclusões do último estudo atuarial;
PARECER ATUARIAL EM 31/12/2012 DO PLANO 1 – BENEFÍCIO DEFINIDO
CIFRÃO - PDBC
1.

INTRODUÇAO

Na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano de Benefício Definido
CIFRÃO - PBDC, plano ativo em extinção administrado pela CIFRÃO – Fundação de Previdência
da Casa do Moeda do Brasil, apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do citado Plano
em 31 de dezembro de 2012.
Este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de 2012.
2.

PERFIL ESTATÍSTICO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

Os dados cadastrais da massa avaliada foram encaminhados pela CIFRÃO a esta atuária, contendo
informações cadastrais dos participantes e assistidos, posicionadas em 31/12/2012. Tais
informações serviram de base para realização desta avaliação atuarial.
Para análise de qualidade, a base de dados foi submetida a testes de consistência (críticas),
objetivando, única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de
dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detectadas
e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com a CIFRÃO, a responsabilidade plena por
eventuais imprecisões existentes no cadastro.
Após a finalização dos testes, apreciação e validação dos dados pela CIFRÃO, consideramos
consistente a base cadastral utilizada nesta avaliação atuarial.
Apresentamos, a seguir, as principais características do grupo avaliado:
ATIVOS
Sexo

Frequência

Idade
(em anos)

T.Plano
(em anos)

T.Empresa
(em anos)

Salário
(em R$)

Masculino

398

56

28

30

7.526,01

Feminino

162

53

28

29

5.487,31

Total

560

55

28

30

6.936,24

AUXÍLIO-DOENÇA
Sexo

Frequência
(em anos)

Idade
(em anos)

T.Plano
(em anos)

T.Empresa
(em anos)

Suplementação
(em R$)

Masculino

8

55

30

30

1.389,24

Feminino

2

50

29

29

538,45

Total

10

54

30

30

1.219,08
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REMIDOS
T.Plano

T.Empresa

(em anos)

(em anos)

1
1

47
54

25
33

25
33

2

51

29

29

Frequência

Masculino
Feminino
Total

Faixa Etária
Até 20 anos
20 -/ 30 anos
30 -/ 40 anos
40 -/ 50 anos
50 -/ 60 anos
60 -/ 70 anos
Acima 70
anos
Total

Faixa Etária
Até 20 anos
20 -/ 30 anos
30 -/ 40 anos
40 -/ 50 anos
50 -/ 60 anos
60 -/ 70 anos
Acima 70
anos
Total

Idade
(em anos)

Sexo

Quant(%)
0,00%
0,18%
2,14%
19,46%
62,50%
15,71%
0,00%
100,00%

Quant(%)
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
90,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Salários
Até 3 SM
3/ 5 SM
5/10 SM
10/20 SM
20/40 SM
40/60 SM
Ac. 60 SM
Total

ATIVOS
Quant(%)
0,36%
13,21%
50,36%
25,18%
10,89%
0,00%
0,00%
100,00%

AUXÍLIO-DOENÇA
Salários
Quant(%)
80,00%
Até 3 SM
3/ 5 SM
5/10 SM
10/20 SM
20/40 SM
40/60 SM
Ac. 60 SM
Total

10,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

T. Empresa
Até 2 anos
2/ 4 anos
4/ 8 anos
8/12 anos
12/20 anos
20/30 anos
Ac. 30 anos
Total

T. Empresa
Até 2 anos
2/ 4 anos
4/ 8 anos
8/12 anos
12/20 anos
20/30 anos
Ac. 30 anos
Total

Quant(%)
0,00%
0,00%
0,18%
1,43%
4,64%
39,29%
54,46%
100,00%

Quant(%)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
40,00%
60,00%
100,00%
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Faixa Etária

REMIDOS
Quant. (%)

T. Empresa

Quant.(%)

Até 20 anos

0,00%

Até 2 anos

0,00%

20 -/ 30 anos

0,00%

2/ 4 anos

0,00%

30 -/ 40 anos

0,00%

4/ 8 anos

0,00%

40 -/ 50 anos

50,00%

8/12 anos

0,00%

50 -/ 60 anos

50,00%

12/20 anos

0,00%

60 -/ 70 anos

0,00%

20/30 anos

50,00%

Acima 70 anos

0,00%

Ac. 30 anos

50,00%

Total

100,00%

Total

100,00%

(SM) = R$ 678,00
APOSENTADOS
POR INVALIDEZ
Número de participantes
Idade média dos participantes
Valor médio do benefício

140
58
R$ 743,58

DEMAIS APOSENTADORIAS
Número de participantes
Idade média dos participantes
Valor médio do benefício

423
68
R$ 2.094,69

PENSIONISTAS
Número de grupos familiares amparados
Total de dependentes
Valor médio do benefício

3.

225
250
R$ 1.274,28

BASES TÉCNICAS

As Bases Técnicas são hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais e devem refletir as
características biométricas, financeiras, econômicas e demográficas a que a massa de participantes e
assistidos do plano de benefícios esteja sujeita.
A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na
apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial:
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Taxa real anual de juros (1)

5% a.a.

Projeção de crescimento real de salário

(2)

2% a.a.

Fator de capacidade

1,0000

Tábua de mortalidade geral

AT-2000

Tábua de mortalidade de inválidos

Winklevoss

Tábua de entrada em invalidez

Light Forte
(3)

Outras hipóteses biométricas utilizadas
Composição Familiar
O indexador utilizado para fins de definição da hipótese de inflação para a meta atuarial é o INPC do
IBGE;
(2)
A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pela Patrocinadora levando em consideração a sua
expectativa futura de concessão de aumentos salariais reais de longo prazo.
(3)
Percentual de Participantes Ativos casados na data da aposentadoria: 100% e diferença de idade entre os
cônjuges: 4 anos.
(1)

Considerando que a CIFRÃO administra dois Planos de Benefícios, para a análise das hipóteses
biométricas e demográficas, unificou-se o grupo exposto aos riscos deste plano com o Plano
MoedaPREV, uma vez que não há qualquer evidência de que haja comportamento diferenciado
entre as citadas hipóteses e estas são idênticas nos dois Planos.
As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de
documentação encaminhada pelo Patrocinador (CMB) e por estudos específicos, cujos resultados
foram apresentados ao Conselho Deliberativo em reunião realizada em 26/02/2013, que tomaram
como base a população existente nos Planos administrados pela CIFRÃO e, também, informações
do mercado em geral. O detalhamento dos estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução
CGPC nº 18/2006, encontra-se descrito na Nota Técnica Atuarial arquivada na Entidade.
As seguintes premissas foram alteradas em relação à Avaliação Atuarial anterior, em função dos
resultados do estudo de aderência das hipóteses realizado no exercício:
Hipótese Atuarial

2011

2012

Taxa real anual de juros

6% a.a.

5% a.a.

Mortalidade de Inválidos

Experiência CESAT

Winklevoss

Entrada em Invalidez

Experiência PBDC

Light Forte

Composição Familiar
Fator de capacidade
Salários/Benefício e INSS
(1)
(2)

Tábua de Herdeiros
0,9767/0,9867

(1)

(2)

1,0000

Considera os beneficiários dos participantes existentes no plano em 31/12/2011
Diferença de idade entre os cônjuges: 4 anos.

O resultado alcançado pelo retorno dos investimentos do plano nos 3 (três) últimos exercícios vem
divergindo da meta atuarial (taxa de juros utilizada no cálculo atuarial e indexador do plano); visto
que a rentabilidade dos investimentos obteve retorno inferior ao previsto na política de
investimentos. Assim, dada a tendência de redução da taxa real anual de juros que começa a ser
observada e frente aos estudos efetuados pela Entidade, no encerramento do exercício de 2012,
passamos a adotar a taxa de juros real 5% a.a., em substituição aos 6% a.a., utilizados nas
avaliações anteriores.
Considerando que no Brasil não existe experiência suficiente para a apuração de uma tábua de
mortalidade específica para fundos de pensão, que sirva de base para a escolha de uma tábua que
possa ser considerada mais adequada, optou-se pela adoção da Tábua Winklevoss, amplamente
utilizada no mercado de previdência complementar, já com base no estudo de aderência das
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hipóteses realizadas no exercício, com o objetivo de ajustar a expectativa de mortalidade à
tendência de comportamento observada na massa de participantes.
Ajuste semelhante foi realizado na premissa de entrada em invalidez, em função da baixa
sinistralidade observada através da amostra que resultou na confecção da Experiência PBDC.
Relativamente à hipótese de composição familiar, adotada para avaliar os compromissos com
pensões por morte, optou-se por utilizar premissa mais conservadora, uma vez que a anteriormente
adotada estava projetada com base no cadastro de beneficiários, cujo estudo indicou a necessidade
de realização do recadastramento. Desta forma, a hipótese adotada nesta avaliação representa um
posicionamento mais conservador, frente ao dimensionamento dos compromissos com os benefícios
de pensão por morte, uma vez que não há no regulamento vigente do plano previsão de recalculo do
valor do beneficio de aposentadoria já concedido, em função de posterior alteração do grupo de
dependentes.
A hipótese de capacidade reflete a perda média do poder aquisitivo verificado entre dois períodos
de reajuste, decorrente do efeito inflacionário determinado no longo prazo e, deve ser adotada de
forma a não subestimar os encargos do Plano, devendo ser inferior aos níveis esperados,
objetivando resguardar o Plano, a médio e longo prazo, quanto uma possível redução da inflação e,
consequentemente, elevação dos compromissos. Assim, considerando o cenário de redução da taxa
real de juros, projetou-se nula a referida taxa de inflação.
Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais amplamente aceitos
pelo mercado, respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e
assistidos e o regulamento do Plano de Benefícios.
Destaca-se que, como o Plano encontra-se fechado a novas adesões, de acordo com os princípios
atuariais adequados, todos os encargos foram avaliados atuarialmente pelo Regime Financeiro de
Capitalização - Método Agregado, que apresenta custo nivelado.
Informamos que, excetuada as alterações nas hipóteses atuariais mencionadas acima, não ocorreram
alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na presente
avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e
atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, que estabelece, para o encerramento do exercício 2012, os
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
4.

PROVISÕES MATEMÁTICAS

De acordo com o Plano de Contas em vigor, certificamos que a composição das Provisões
Matemáticas em 31 de dezembro de 2012 (determinada a partir da avaliação atuarial realizada,
observando-se a legislação vigente e com base nas hipóteses e métodos atuariais aceitos) é a
seguinte:
Conta

Nome

R$

2.3.0.0.00.00.00

PATRIMÔNIO SOCIAL

207.960.869,12

2.3.1.0.00.00.00

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

205.806.291,25

2.3.1.1.00.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS

380.158.732,82

2.3.1.1.01.00.00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

189.111.000,21
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Conta

Nome

2.3.1.1.01.01.00

Contribuição Definida

2.3.1.1.01.02.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

2.3.1.1.01.02.01

− Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados Assistidos

2.3.1.1.01.02.02

− Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados Assistidos

2.3.1.1.02.00.00

BENEFÍCIOS A CONCEDER

2.3.1.1.02.01.00

Contribuição Definida

2.3.1.1.02.02.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização
Programado

R$
189.111.000,21
129.477.501,19
59.633.499,02
218.364.076,89
210.253.037,43

2.3.1.1.02.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

222.175.047,53

2.3.1.1.02.02.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

5.961.005,05

2.3.1.1.02.02.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

5.961.005,05

2.3.1.1.02.03.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não
Programado

8.111.039,46

2.3.1.1.02.03.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados

2.3.1.1.02.03.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

229.960,75

2.3.1.1.02.03.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

229.960,75

2.3.1.1.03.00.00
2.3.1.1.03.01.00

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR
(-) Serviço Passado

2.3.1.1.03.01.01

(-) Patrocinador(es)

2.3.1.1.03.01.02

(-) Participantes

8.570.960,96

27.316.344,28
27.316.344,28
27.316.344,28
-

2.3.1.1.03.02.00

(-) Déficit Equacionado

-

2.3.1.1.03.02.01

(-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.02.02

(-) Participantes

-

2.3.1.1.03.02.03

(-) Assistidos

-

2.3.1.1.03.03.00

(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

-

2.3.1.1.03.03.01

(+/-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.03.02

(+/-) Participantes

-

2.3.1.1.03.03.03

(+/-) Assistidos

-

2.3.1.2.00.00.00

EQUILÍBRIO TÉCNICO

(174.352.441,57)

2.3.1.2.01.00.00

RESULTADOS REALIZADOS

(174.352.441,57)

2.3.1.2.01.01.00

Superávit Técnico Acumulado

-

2.3.1.2.01.01.01

Reserva de Contingência

-

2.3.1.2.01.01.02

Reserva Especial para Revisão de Plano

-

2.3.1.2.01.02.00
2.3.1.2.02.00.00

(-) Déficit Técnico Acumulado

174.352.441,57

RESULTADOS A REALIZAR

2.3.2.0.00.00.00

FUNDOS

2.3.2.1.00.00.00

FUNDOS PREVIDENCIAIS

2.3.2.2.00.00.00

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

2.3.2.3.00.00.00

FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

2.154.577,87
1.470.763,61
683.814,26

Os montantes das provisões matemáticas apresentados acima foram dimensionados com base no
regulamento do Plano de Benefício Definido CIFRÃO – PBDC, vigente em 31 de dezembro de
2012.
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O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas e nos valores
do Patrimônio Social e dos Fundos Administrativos e de Investimentos fornecidos pela CIFRÃO,
posicionados em 31/12/2012.
Ressalta-se que não efetuamos qualquer tipo de análise sobre a qualidade dos ativos que compõem
o Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado.
No encerramento do exercício de 2012, a alteração da hipótese de taxa real anual de juros de 6%
a.a. para 5% a.a. e, consequente adequação do nível de inflação (passamos a considerar nula a
inflação) no dimensionamento do fator de capacidade, ocasionou um acréscimo significativo (cerca
de 15%) nas Provisões Matemáticas Totais. O impacto restante foi ocasionado pela alteração das
tábuas de mortalidade de inválidos, entrada em invalidez e de encargos com herdeiros.
Observa-se, também, uma elevação das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder em
virtude da hipótese de crescimento real de salário não ter sido observada.
Cumpre-nos ainda destacar que:
- o montante de R$ 27.316.344,28 (vinte e sete milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e
quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), registrado em 31.12.2012, na “conta” Provisões
Matemáticas a Constituir, bem como seu financiamento, não foram objetos da nossa análise, sendo
de responsabilidade exclusiva da CIFRÃO a exatidão quanto à informação de seu valor;
- os resultados acima demonstrados não espelham os impactos decorrentes das determinações do
Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, relativamente aos acertos dos Planos de Custeio definidos para
os exercícios a partir de 2000, em função de não terem sido observados adequadamente os ditames
da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do Decreto nº 606/1992; visto que até a presente data, não
houve consenso por parte do Patrocinador (CMB) quanto ao valor do impacto.
Logo, com base nos valores apresentados no quadro acima, pode-se constatar a magnitude do
déficit apurado em 31.12.2012, no montante de R$ 174.352.441,57 (cento e setenta e quatro
milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete
centavos), correspondendo a 85% do Patrimônio de Cobertura do Plano e, demonstrando a
grave situação econômico-atuarial do Plano, pelo que, de acordo com a legislação vigente, faz-se
necessário e obrigatório o imediato saneamento do Plano de Benefício Definido CIFRÃO PBDC.
Assim, em face de todo o exposto, julgamos de suma importância que, primordialmente, seja
resolvida a situação ocorrida em 1999, no que diz respeito aos ditames da Emenda
Constitucional nº 20/1998, inclusive sanadas as determinações da então Coordenação Geral de
Fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar contidas no Ofício nº
957/SPC/DEFIS/CGFD, de 27/05/2004, pois só assim, restará límpida a real situação de
equilíbrio do plano.
No entanto, em virtude da magnitude do déficit apurado e do Plano de Benefícios PBDC ter tido,
após a reavaliação atuarial do exercício de 2012, sua situação deficitária recorrente agravada; em
atendimento à Resolução CGPC nº. 26/2008, avaliamos e apresentamos a Diretoria e ao Conselho
Deliberativo da CIFRÃO proposta de equacionamento do déficit, mediante a instituição de
contribuição extraordinária, a vigorar a partir de outubro de 2013, para participantes, assistidos e
patrocinadores e a implantação de ajustes no regulamento vigente, visando o financiamento da
parcela do déficit sob responsabilidade dos participantes (ativos), contemplando a ampliação da
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idade mínima para obtenção do beneficio programado para 60 anos; bem como a redução do
percentual incidente sobre a base de cálculo do valor do benefício, de 85% para 70%. A
implantação de tal medida deve ser precedida de aprovação por parte dos órgãos de deliberação da
Entidade e de seus Patrocinadores, inclusive DEST e PREVIC.
Sendo assim, para fins de encerramento do exercício de 2012, fica mantido, para o exercício de
2013, o Plano de Custeio vigente em 2012, até a aprovação por parte dos órgãos competentes de
medida saneadora para o restabelecimento do equilíbrio do plano.
5.

PLANO DE CUSTEIO

Apresentamos a seguir o Plano de Custeio que deverá vigorar para o exercício de 2013, considerado
para fins desta avaliação atuarial:


Contribuição do Participante Ativo

O Participante Ativo contribui mensalmente (no mês de dezembro, sobre o 13º salário, incidirá
contribuição separada), sendo a contribuição correspondente à soma de 3 (três) parcelas calculadas
conforme:
- 1ª Parcela: aplicação de 5,0% (cinco por cento) sobre todo o Salário-de-Participação (SP);
- 2ª Parcela: aplicação de 4,0% (quatro por cento) sobre o excesso do Salário-de-Participação (SP)
em relação à metade do limite máximo Do Valor Básico CIFRÃO, caso essa diferença seja positiva;
- 3ª Parcela: aplicação de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) sobre o excesso do Saláriode-Participação (SP) em relação ao limite máximo do Valor Básico CIFRÃO, caso seja diferença
seja positiva.

Contribuição do Participante Autopatrocinado
O participante que optar pelo Autopatrocínio contribuirá com o dobro do valor da contribuição que
lhe cabe como Participante Ativo, visando cobrir a parcela referente ao patrocinador.


Contribuição do Participante Remido

O participante que optar pelo Instituto de Benefício Proporcional Diferido, durante a fase de
diferimento, contribuirá somente com a parcela destinada ao custeio das despesas administrativas.


Contribuição do Assistido

O Assistido contribui mensalmente (no mês de dezembro, sobre o Abono Anual, incidirá
contribuição separada), sendo a contribuição correspondente à soma de 3 (três) parcelas calculadas,
conforme:
- 1ª Parcela: aplicação de 5,0% (cinco por cento) sobre toda a Suplementação;
- 2ª Parcela: aplicação de 4,0% (quatro por cento) sobre o excesso da Suplementação em relação à
metade do limite máximo do Valor Básico CIFRÃO, caso essa diferença seja positiva;
- 3ª Parcela: aplicação de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) sobre o excesso da
Suplementação em relação ao limite máximo do Valor Básico CIFRÃO, caso essa diferença seja
positiva.


Contribuições dos Patrocinadores
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Os Patrocinadores contribuem mensalmente, sendo a contribuição calculada pela soma das
seguintes parcelas:
- 1ª Parcela: montante igual à soma mensal das contribuições dos Participantes Ativos;
- 2ª Parcela: montante igual à soma mensal das contribuições dos Assistidos;
- 3ª Parcela (serviço passado): 72 (setenta e duas) prestações (contadas a partir de janeiro/2013)
mensais (não haverá contribuição dobrada no mês de dezembro, mas tão somente 12 parcelas
anuais) de R$ 445.235,24 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e
vinte e quatro centavos), corrigidas mensalmente pela variação do valor nominal do INPC (IBGE),
para a cobertura do déficit evidenciado em 1999.


Custeio Administrativo

As Receitas para a cobertura das Despesas Administrativas do PBDC são fixadas no Plano de
Custeio e transferidas para o Plano de Gestão Administrativa – PGA.
Para fins de enquadramento à Resolução MPAS/CGPC nº 29/2009, a CIFRÃO vem adotando um
Plano de Adaptação, constituindo-se: no exercício de 2013, 10,00% (dez por cento) da soma das
Contribuições Normais e Extraordinárias com a Folha de Benefícios, reduzindo-se esse percentual
para, a partir do exercício de 2014, 9,00% (nove por cento).
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2013,
permanecendo no período de janeiro/2013 a março/2013 o custeio do exercício anterior apurado na
avaliação atuarial de dezembro de 2011.
6.

CONCLUSÃO

O Plano de Benefício Definido CIFRÃO - PBDC encontra-se, em 31.12.2012, em situação
deficitária grave, visto que o déficit técnico apurado é de R$ 174.352.441,57 (cento e setenta e
quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e
sete centavos), correspondendo a 85% do Patrimônio de Cobertura do Plano, pelo que, de
acordo com a legislação vigente, faz-se necessário e obrigatório o imediato saneamento do
plano.
Com base nos resultados da avaliação atuarial realizada e, em face das características do PBDC
(Plano na Modalidade de Benefício Definido fechado a novas adesões de participantes e com custos
atuariais altamente voláteis), pode-se constatar que a origem do déficit é reconhecidamente
estrutural, situação pela qual, mantida a atual estruturação do PBDC, restará potencializada a
ocorrência de novos déficits, independentemente da instituição de contribuições extraordinárias
(mediante a revisão do Plano de Custeio vigente), fato que, certamente, tornará a permanência dos
participantes no plano inviável, tendo em vista o elevado nível contributivo.
Assim, evidencia-se a necessidade de adoção imediata de medida saneadora, capaz de
promover a ruptura da atual estruturação do plano, de modo a impedir ou minimizar o
agravamento da situação deficitária atual. A medida saneadora a ser adotada deve preservar o
caráter previdenciário do Plano, garantir direitos adquiridos e obrigações assumidas, bem como,
reduzir a possibilidade dos Participantes solicitarem seu desligamento do plano.
No entanto, tendo em vista que ainda não foram sanadas as determinações da então Coordenação
Geral de Fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar, contidas no Ofício nº
957/SPC/DEFIS/CGFD, de 27/05/2004; fato que impede a apuração da real situação de equilíbrio
do plano. Logo, entendemos que, primordialmente, deve-se resolver a situação ocorrida em
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1999, no que diz respeito aos ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998; inclusive quanto
às implicações decorrentes das mencionadas determinações.
Ressalta-se que todas as ações para fins de restabelecimento do equilíbrio do PBDC devem ser
concluídas ao longo do 1º semestre de 2013, pois, de forma contrária, a situação econômicoatuarial do PBDC poderá agravar-se ainda mais, principalmente no que diz respeito a sua
solvência e liquidez, inviabilizando, definitivamente, a adoção de qualquer medida que
preserve a continuidade do plano.
Destaca-se, ainda, que a Entidade realizou, no exercício de 2006, estudo visando o Saldamento do
referido plano (com vistas ao seu reequilíbrio), porém sem a efetiva aprovação por parte do
Ministério da Fazenda, pelo que recomendamos a sua atualização.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013
Cláudia Ferreira Vieira Machado da Cunha Balula
Atuária MIBA 741
PARECER ATUARIAL EM 31/12/2012 DO PLANO 2 – MOEDAPREV
1.

INTRODUÇAO

Na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano de Benefícios MoedaPrev,
plano em manutenção administrado pela CIFRÃO – Fundação de Previdência da Casa do Moeda do
Brasil, apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do citado Plano em 31 de dezembro de
2012.
Este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de 2012.

2.

PERFIL ESTATÍSTICO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

Os dados cadastrais da massa avaliada foram encaminhados pela CIFRÃO a esta atuária, contendo
informações cadastrais dos participantes e assistidos, posicionadas em 31/12/2012. Tais
informações serviram de base para realização desta avaliação atuarial.
Para análise de qualidade, a base de dados foi submetida a testes de consistência (críticas),
objetivando, única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de
dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detectadas
e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com a CIFRÃO, a responsabilidade plena por
eventuais imprecisões existentes no cadastro.
Após a finalização dos testes, apreciação e validação dos dados pela CIFRÃO, consideramos
consistente a base cadastral utilizada nesta avaliação atuarial.
Apresentamos, a seguir, as principais características do grupo avaliado:
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ATIVOS
Sexo

Idade

T.Plano

T.Empresa

Salário

(em anos)

(em anos)

(em anos)

(em R$)

Frequência

Masculino

178

39

1

9

5.778,17

Feminino

60

35

1

5

4.888,10

Total

238

38

1

8

5.553,78

AUXÍLIO-DOENÇA
Idade
T.Plano
Sexo

T.Emprea

Salário

(em anos)

(em R$)

Frequência
(em anos)

(em anos)

Masculino

5

42

2

8

Feminino

-

-

-

-

Total

5

42

2

8

ATIVOS
Salários
Quant(%)

Faixa Etária

Quant(%)

Até 20 anos

0,42%

Até 3 SM

20 -/ 30 anos

28,57%

30 -/ 40 anos

2.989,77
2.989,77

T. Empresa

Quant(%)

1,26%

Até 2 anos

52,10%

3/ 5 SM

43,28%

2/ 4 anos

9,24%

34,45%

5/10 SM

31,93%

4/ 8 anos

8,82%

40 -/ 50 anos

21,01%

10/20 SM

15,97%

8/12 anos

6,72%

50 -/ 60 anos

13,87%

20/40 SM

7,56%

12/20 anos

6,30%

60 -/ 70 anos

1,68%

40/60 SM

0,00%

20/30 anos

11,34%

Acima 70 anos

0,00%

Ac. 60 SM

0,00%

Ac. 30 anos

5,46%

Total

100,00%

Total

100,00%

Total

100,00%

AUXÍLIO-DOENÇA
Faixa Etária

Quant(%)

Salários

Quant(%)

T. Empresa

Quant(%)

Até 20 anos

0,00%

Até 3 SM

0,00%

Até 2 anos

20,00%

20 -/ 30 anos

0,00%

3/ 5 SM

80,00%

2/ 4 anos

20,00%

30 -/ 40 anos

40,00%

5/10 SM

20,00%

4/ 8 anos

0,00%

40 -/ 50 anos

60,00%

10/20 SM

0,00%

8/12 anos

40,00%

50 -/ 60 anos

0,00%

20/40 SM

0,00%

12/20 anos

20,00%
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60 -/ 70 anos

0,00%

40/60 SM

0,00%

20/30 anos

0,00%

Acima 70 anos

0,00%

Ac. 60 SM

0,00%

Ac. 30 anos

0,00%

Total

100,00%

Total

100,00%

Total

100,00%

(SM) = R$ 678,00

3.

BASES TÉCNICAS

As Bases Técnicas são hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais e devem refletir as
características biométricas, financeiras, econômicas e demográficas a que a massa de participantes e
assistidos do plano de benefícios esteja sujeita.
A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na
apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial:
Taxa real anual de juros (1)
Projeção de crescimento real de salário

5% a.a.
(2)

2% a.a.

Fator de capacidade para os salários

Não se aplica

Tábua de mortalidade geral

AT-2000

Tábua de mortalidade de inválidos

Winklevoss

Tábua de entrada em invalidez

Light Forte

Outras hipóteses biométricas utilizadas (3)

Composição Familiar

(1)

O indexador utilizado para fins de definição da hipótese de inflação para a meta atuarial é o INPC do IBGE;

(2)

A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pela Patrocinadora levando em consideração a sua
expectativa futura de concessão de aumentos salariais reais de longo prazo.

(3)

Percentual de Participantes Ativos casados na data da aposentadoria: 100% e diferença de idade entre os
cônjuges: 4 anos.

Considerando que a CIFRÃO administra dois Planos de Benefícios e, que o Plano MoedaPREV é
um Plano com um número pequeno de vidas para a composição do estudo de aderência (o Plano
MoedaPREV iniciou suas atividades no exercício de 2011, não possuindo, ainda, experiência
significativa de sinistralidade para aferição); para a análise das hipóteses biométricas e
demográficas, unificou-se o grupo exposto aos riscos deste Plano com o Plano PBDC, uma vez que
não há qualquer evidência de que haja comportamento diferenciado entre as citadas hipóteses e
estas são idênticas nos dois Planos.
As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de
documentação encaminhada pelo Patrocinador (CMB) e por estudos específicos, cujos resultados
foram apresentados ao Conselho Deliberativo em reunião realizada em 26/02/2013, que tomaram
como base a população existente nos Planos administrados pela CIFRÃO e, também, informações
do mercado em geral. O detalhamento dos estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução
CGPC nº 18/2006, encontra-se descrito na Nota Técnica Atuarial arquivada na Entidade.
As seguintes premissas foram alteradas em relação à Avaliação Atuarial anterior em função dos
resultados do estudo de aderência das hipóteses realizado no exercício:
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Hipótese Atuarial
2011
2012
Mortalidade de Inválidos
Experiência CESAT
Winklevoss
Entrada em Invalidez
Experiência PBDC
Light Forte
(2)
Composição Familiar
Tábua de Herdeiros (1)
Fator de capacidade salários
0,9767
Não se aplica
(1)
Considera os beneficiários dos participantes existentes no plano em 31/12/2011
(2)

Diferença de idade entre os cônjuges: 4 anos.

Considerando que no Brasil não existe experiência suficiente para a apuração de uma tábua de
mortalidade específica para fundos de pensão, que sirva de base para a escolha de uma tábua que
possa ser considerada mais adequada, optou-se pela adoção da Tábua Winklevoss, amplamente
utilizada no mercado de previdência complementar, já com base no estudo de aderência das
hipóteses realizadas no exercício, com o objetivo de ajustar a expectativa de mortalidade à
tendência de comportamento observada na massa de participantes.
Ajuste semelhante foi realizado na premissa de entrada em invalidez, em função da baixa
sinistralidade observada através da amostra que resultou na confecção da Experiência PBDC.
Relativamente à hipótese de composição familiar, adotada para avaliar os compromissos com
pensões por morte, optou-se por utilizar premissa mais conservadora, uma vez que a anteriormente
adotada estava projetada com base no cadastro de beneficiários, cujo estudo indicou a necessidade
de realização do recadastramento.
Passamos a considerar, na avaliação atuarial, o Salário Real de Benefício (SRB) em substituição ao
Salário de Participação, logo a hipótese de capacidade salarial não se aplica.
Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais amplamente aceitos
pelo mercado, respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e
assistidos e o regulamento do Plano de Benefícios.
Informamos que, excetuada as alterações nas hipóteses atuariais mencionadas acima, não ocorreram
alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na presente
avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e
atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, que estabelece, para o encerramento do exercício 2012, os
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.

4.

PROVISÕES MATEMÁTICAS

De acordo com o Plano de Contas em vigor, certificamos que a composição das Provisões
Matemáticas em 31 de dezembro de 2012 (determinada a partir da avaliação atuarial realizada,
observando-se a legislação vigente e com base nas hipóteses e métodos atuariais aceitos) é a
seguinte:
Conta

Nome

2.3.0.0.00.00.00

PATRIMÔNIO SOCIAL

R$
2.821.442,57

2.3.1.0.00.00.00

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO
2.293.068,46
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Conta

Nome

2.3.1.1.00.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS

R$
2.293.068,46

2.3.1.1.01.00.00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

-

2.3.1.1.01.01.00

Contribuição Definida

-

2.3.1.1.01.02.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

2.3.1.1.02.00.00

BENEFÍCIOS A CONCEDER

2.293.068,46

2.3.1.1.02.01.00

Contribuição Definida

2.293.068,46

2.3.1.1.02.01.01

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)

2.3.1.1.02.01.02

Saldo de Contas - Parcela Participantes

1.220.317,58

2.3.1.1.02.01.02.01

Básica Participante

1.103.777,25

2.3.1.1.02.01.02.02

Facultativa

68.825,91

2.3.1.1.02.01.02.04

Valores Portados Fechados

47.714,42

2.3.1.1.02.02.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização
Programado

-

2.3.1.1.02.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

-

2.3.1.1.02.02.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

-

2.3.1.1.02.02.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

-

2.3.1.1.02.03.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização
Não Programado

-

2.3.1.1.02.03.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados

-

1.072.750,88

-

2.3.1.1.02.03.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

-

2.3.1.1.02.03.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

-

2.3.1.1.03.00.00

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

-

2.3.1.1.03.01.00

(-) Serviço Passado

-

2.3.1.1.03.01.01

(-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.01.02

(-) Participantes

-

2.3.1.1.03.02.00

(-) Déficit Equacionado

-

2.3.1.1.03.02.01

(-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.02.02

(-) Participantes

-

2.3.1.1.03.02.03

(-) Assistidos

-

2.3.1.1.03.03.00

(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

-

2.3.1.1.03.03.01

(+/-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.03.02

(+/-) Participantes

-
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Conta

Nome

R$

2.3.1.1.03.03.03

(+/-) Assistidos

-

2.3.1.2.00.00.00

EQUILÍBRIO TÉCNICO

-

2.3.1.2.01.00.00

RESULTADOS REALIZADOS

-

2.3.1.2.01.01.00

Superávit Técnico Acumulado

-

2.3.1.2.01.01.01

Reserva de Contingência

-

2.3.1.2.01.01.02

Reserva Especial para Revisão de Plano

-

2.3.1.2.01.02.00

(-) Déficit Técnico Acumulado

-

2.3.1.2.02.00.00

RESULTADOS A REALIZAR

-

2.3.2.0.00.00.00

FUNDOS

528.374,11

2.3.2.1.00.00.00

FUNDOS PREVIDENCIAIS

528.309,94

2.3.2.1.01.00.00

REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA
REGULAMENTAR

-

2.3.2.1.02.00.00

REVISÃO DE PLANO

-

2.3.2.1.03.00.00

OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL

528.309,94

2.3.2.1.03.01.00

FUNDO RISCO

342.046,56

2.3.2.1.03.02.00

FUNDO ATUARIAL

186.263,38

2.3.2.2.00.00.00

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

2.3.2.3.00.00.00

FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

64,17

Os montantes das provisões matemáticas apresentados acima foram dimensionados com base no
regulamento do Plano MoedaPREV vigente em 31 de dezembro de 2012 e nos valores dos Saldos
de Contas informados pela CIFRÃO.
O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas e nos valores
do Patrimônio Social, dos Fundos Previdenciais e de Investimentos fornecidos pela CIFRÃO
posicionados em 31/12/2012.
Ressalta-se que não efetuamos qualquer tipo de análise sobre a qualidade dos ativos que compõem
o Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado.
5.

PLANO DE CUSTEIO

Apresentamos a seguir o Plano de Custeio que deverá vigorar para o exercício de 2013:


Contribuições dos Participantes Ativos


Normal

4,2% (quatro inteiros e dois décimos por cento) do Salário-de-Participação (SP) do
Participante;
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8,4% (oito inteiros e quatro décimos por cento) da parcela do Salário-de-Participação (SP)
que exceder a 20 (vinte) vezes o Valor de Referencia do MoedaPREV (VRPM) vigente no mês;

2,1% (dois inteiros e um décimos por cento) da parcela do Salário-de-Participação (SP) que
exceder a 40 (quarenta) vezes o (VRPM) vigente no mês.
Os Participantes-Ativos Patrocinados, Autopatrocinados e Licenciados e os Participantes-Assistidos
por Auxílio-Doença poderão optar por limitar a soma das componentes referidas acima em
percentual inteiro entre 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) de seu Salário-de-Participação.

Voluntária: periodicidade mensal, de valor equivalente à aplicação, sobre o
Salário-de-Participação, de percentual inteiro livremente escolhido pelo Participante.

Esporádica: correspondente a valor determinado e aportado pelo Participante
em qualquer época, recolhido na forma determinada pela CIFRÃO, não podendo ser inferior a 1
(um) (VRPM).


Contribuições dos Assistidos

Não há.


Contribuições dos Patrocinadores

Igual à contribuição normal do Participante, limitada mensalmente a 7,5% da soma dos Salários-deParticipação (SP).


Custeio Administrativo

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:
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 são integramente repassados aos participantes.


Distribuição da Contribuição Normal para o exercício de 2013

- Parcela Básica fica mantida em 75%;
- Parcela Risco fica mantida em 16%: sendo 52% destinados à composição do Fundo de Risco e
48% para a Constituição do Fundo Atuarial;
- Parcela Administrativa fica mantida em 9%.
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2013,
permanecendo no período de janeiro/2013 a março/2013 o custeio do exercício anterior apurado na
avaliação atuarial de dezembro de 2011.
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6.

CONCLUSÃO

Certificamos que o Plano MoedaPREV encontra-se equilibrado, dependendo do pagamento das
contribuições previstas no Plano de Custeio para manter o equilíbrio.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013
Cláudia Ferreira Vieira Machado da Cunha Balula
Atuária MIBA 741

II - 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 não sofreu fiscalização dos órgãos reguladores em 2012.
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PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CASA DA MOEDA DO BRASIL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO I

Organograma Funcional da CMB
Ref.: Item 1.3 do ITEM 1 da
PARTE A do ANEXO II da
DN TCU Nº 119/2012

Casa da Moeda do Brasil
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Organograma Funcional da CMB:

DIRETORIA EXECUTIVA
1. FINALIDADE
11. Esta Norma caracteriza a Presidência e as Diretorias da Casa da Moeda do Brasil - CMB e
define suas atribuições básicas.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. As Diretorias são os órgãos de mais alto nível subordinados à Presidência que, em conjunto com
esta, formam a Diretoria Executiva que é a responsável pela gestão da CMB, cuja atuação observará
as diretrizes e as Normas aprovadas pelo Conselho de Administração, compreendendo: Diretoria de
Tecnologia, Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Produção e Diretoria de Relações
com o Mercado.
3. ATRIBUIÇÕES BÁSICAS
31. PRESIDÊNCIA - PRESI - Suas atribuições estão previstas no Estatuto da Casa da Moeda do
Brasil - CMB, Seção IV, art. 22 e seus incisos.
32. DIRETORIA DE TECNOLOGIA - DITEC - Órgão responsável pelo planejamento,
coordenação e controle das atividades relativas à gestão da qualidade, engenharia do produto e
desenvolvimento de matrizes, gestão ambiental, inovação tecnológica e tecnologia da informação e
comunicação.
33. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAD - Órgão responsável pelo
planejamento, coordenação e controle global das atividades relativas à gestão contábil, orçamentária
Casa da Moeda do Brasil

Página 2

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

e financeira, gestão de contratações e suprimentos, gestão de pessoas, segurança corporativa,
serviços corporativos e desenvolvimento empresarial.
34. DIRETORIA DE PRODUÇÃO - DIPRO - Órgão responsável pelo planejamento, coordenação
e controle das atividades relativas à produção de cédulas, moedas, medalhas e refino e fundição de
metais nobres, impressos de segurança em geral e manutenção industrial.
35. DIRETORIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO - DIREM - Órgão responsável pelo
planejamento, coordenação e controle das atividades relativas à pesquisa e análise de mercado e a
gestão de vendas nacionais, internacionais e marketing.
4. ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS SUBORDINADOS
41. Os órgãos subordinados às Diretorias têm suas atribuições definidas em Normas próprias
constantes deste Manual.
PRESI/COAD
Norma em atualização
PRESI/OUVID
1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização da Ouvidoria - OUVID e define suas
atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Ouvidoria - OUVID é um órgão de 2º nível de gestão na estrutura organizacional da Empresa,
diretamente subordinado à Presidência - PRESI e se apresenta como o canal direto entre o público
(externo e interno) e a CMB, sendo responsável por implementar a transparência pública e, receber
sugestões, reclamações e denúncias, com independência, isenção e discrição, garantindo o
anonimato do demandante, bem como, o encaminhamento e monitoramento da manifestação do
público ao órgão responsável, sem deixar de efetuar o devido registro estatístico para fins de
relatório.
3. ESTRUTURA
31. A Ouvidoria - OUVID está estruturada nos órgãos a seguir relacionados:
311. Ouvidoria, que é integrada por colaboradores e orientada pelo Ouvidor.
312. Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, que é um órgão de 3º nível de gestão vinculado
a Ouvidoria.
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4. ATRIBUIÇÕES
41. A Ouvidoria - OUVID tem a seu cargo o planejamento, normalização, orientação, coordenação,
execução e controle das atividades desenvolvidas pelos órgãos que lhe são subordinados e definidas
em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) receber as manifestações do público (externo e interno) com independência, isenção e
discrição;
b) criar canais de estímulo à participação social na avaliação da atuação institucional na
prestação dos serviços da CMB;
c) criar canais para a manifestação do público interno e externo acerca da prestação dos
serviços e agentes públicos;
d) buscar a satisfação do cidadão, facilitar o acesso a informações e aos serviços prestados;
e) mediar a relação entre o cidadão e a CMB, interagindo em defesa de direitos e na busca de
solução de conflitos;
f) atuar como unidade de controle de qualidade e servir como instrumento de gestão, com
vistas ao aprimoramento de processos, serviços e pessoas;
g) funcionar sob o monitoramento da autoridade disposta no art.40 da Lei 12.527/11, que
atuará como órgão recursal dos cidadãos;
h) coordenar as atividades do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, que tem por objetivo
cumprir o disposto no Art. 9º, Inciso I da Lei 12.527/11;
i)

colaborar para a efetivação da transparência pública.
PRESI/SECET

1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização da Secretaria-Executiva da Comissão de Ética
da CMB - SECET e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da CMB - SECET é um órgão de 1º nível de
gestão, diretamente subordinado à Presidência – PRESI, incumbida das funções de assessoramento
e apoio técnico à Comissão Setorial de Ética – CSE da Empresa.
3. ESTRUTURA
31. A Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da CMB - SECET será chefiada por empregado
do quadro permanente da Empresa, não podendo o mesmo ser integrante da Comissão Setorial de
Ética – CSE, e, podendo ser composta por outros empregados do quadro permanente da Empresa,
em caráter transitório ou permanente, não ensejando nenhum tipo de remuneração, devendo-se
registrar apenas nos registros funcionais do empregado.
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4. ATRIBUIÇÕES
41. À Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da CMB – SECET compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) contribuir para a elaboração e o cumprimento do plano de trabalho da gestão de ética
aprovado pela Comissão Setorial de Ética - CSE;
b) assessorar e prestar apoio técnico e suporte logístico necessário ao cumprimento das
atribuições da CSE;
c) instruir processos, procedimentos e outras providências no âmbito da CSE;
42. À(o) Secretária(o)-Executiva(o) da Comissão de Ética da CMB – SECET compete, entre outras,
as seguintes atribuições:
a) coordenar o trabalho da Secretaria-Executiva, se responsabilizando pela organização da
agenda, pela pauta das reuniões, pelo registro das reuniões e a elaboração de suas atas;
b) desenvolver, coordenar estudos e prestar subsídios ao processo de tomada de decisão da
CSE;
c) executar e dar publicidade aos atos de competência da Secretaria-Executiva;
d) coordenar o desenvolvimento de ações junto a área de Educação Corporativa objetivando a
disseminação, capacitação e treinamento sobre ética na CMB;
e) executar outras atividades determinadas pela CSE.
43. Aos demais empregados que venham a compor a Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da
CMB – SECET compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) fornecer o suporte administrativo necessário ao desenvolvimento ou exercício de suas
funções.
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento Jurídico - DEJUR e define
suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento Jurídico - DEJUR é um órgão de 1º nível de gestão, diretamente subordinado à
Presidência - PRESI e responsável pelo assessoramento e orientação das atividades de
representação da Empresa em juízo, ou fora dele, nas ações em que esta for autora, ré ou
interessada, acompanhando os processos judiciais e extrajudiciais e prestando assistência jurídica
para as demandas internas e externas, independente da sua natureza jurídica.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento Jurídico - DEJUR está estruturado nos órgãos a seguir relacionados:
a) Divisão Consultiva - DVCS
b) Divisão de Contencioso – DVCN
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento Jurídico - DEJUR tem a seu cargo o planejamento, normalização, orientação,
coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos órgãos que lhe são
subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a projetos,
processos e sistema de qualidade;
b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
c) iniciar, recomendar ou providenciar solução por meio dos canais designados;
d) verificar a implementação das soluções;
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e) controlar o posterior processamento, a entrega ou instalação do produto não - conforme até
que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DEJUR/DVCS
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão Consultiva - DVCS.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão Consultiva - DVCS é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao
Departamento Jurídico - DEJUR, incumbido das funções de orientação, coordenação, execução e
controle das questões relativas às atividades de consultas jurídicas, de cunho administrativo interno,
pelos diversos setores da CMB.
22. A Divisão Consultiva - DVCS poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de suas atribuições,
nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão Consultiva - DVCS é integrada por colaboradores e orientada pelo respectivo
Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão Consultiva - DVCS compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) examinar minutas de editais de licitações nacionais, bem como as dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes de âmbito nacional, assessorando juridicamente todas as matérias
pertinentes, tanto na fase pré como pós-contratual;
b) propor alterações, acréscimos, supressões dos instrumentos internos visando adequação à
mutação legislativa;
c) participar, coordenar, assessorar quaisquer medidas visando avaliar o risco, minimizar o
dano institucional, prevenindo, em última análise, demandas judiciais e questionamentos dos
órgãos de controle;
d) acompanhar todo o passivo judicial trabalhista da CMB, seja diretamente por meio de
atuação própria, ou indiretamente, fiscalizando escritório contratado para este fim;
e) participar, coordenar, assessorar quaisquer medidas quando iminente a possibilidade de
atuação judicial trabalhista, visando avaliar o risco, minimizar o dano institucional ou até evitar
novas demandas judiciais trabalhistas;
f) analisar juridicamente as consultas internas de índole trabalhista.
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DEJUR/DVCN
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Contencioso - DVCN.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Contencioso - DVCN é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado
ao Departamento Jurídico - DEJUR, incumbido das funções de orientação, coordenação, execução e
controle das questões relativas às atividades sobre assuntos contenciosos, seja administrativo ou
judicial, respostas e interações junto às instituições de controle, bem como as análises de matérias
de cunho internacional.
22. A Divisão de Contencioso - DVCN poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de suas
atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu
desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Contencioso - DVCN é integrada por colaboradores e orientada pelo respectivo
Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Contencioso - DVCN compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) acompanhar todo o passivo judicial da CMB e/ou de seus empregados, Diretores e
Presidente, na forma definida pelo Estatuto, utilizando-se dos instrumentos jurídicos
disponíveis pelo ordenamento jurídico pátrio;
b) manejar ações judiciais e/ou extrajudiciais visando defender os interesses, de qualquer
natureza, da CMB;
c) participar, coordenar, assessorar quaisquer medidas quando iminente a possibilidade de
atuação judicial, visando avaliar o risco, minimizar o dano institucional ou até evitar novas
demandas judiciais;
d) analisar a viabilidade jurídica para aplicação de penalidades administrativas aos particulares
com vínculo contratual com a CMB na forma da lei;
e)analisar, sob o prisma jurídico, as defesas/prévias e/ou recursos administrativos manejados
pelos particulares contra as eventuais penalidades deflagradas, além dos recursos e/ou
representações movidos em sede de licitação, com recomendações objetivas ao Presidente,
quando cabíveis;
f) instar os demais setores da CMB para subsidiar respostas aos órgãos de controle quando o
objeto envolver matéria técnica que exorbite da atuação eminentemente jurídica;
g) diligenciar respostas aos diversos órgãos de controle que figuram na complexa estrutura
republicana de freios e contrapesos, tais como, Ministério Público Federal – MPF, Ministério
Público do Trabalho – MPT, Tribunal de Contas da União – TCU, Conselho Administrativo de
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Defesa Econômica – CADE, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Ministérios da
República, especialmente, Fazenda e Planejamento (p. ex: Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais - DEST), Tribunal Superior Eleitoral, Departamento de
Polícia Federal – DPF, Controladoria Geral da União – CGU, entre outros;
h) acompanhar e tomar as medidas pertinentes em relação aos processos administrativos em
nome da CMB no âmbito dos órgãos de controle mencionados;
i) examinar as minutas de editais de licitações internacionais, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes de âmbito internacional, assessorando juridicamente todas as
matérias pertinentes, tanto na fase pré como pós-contratual.
PRESI/GABIN
Norma em atualização
PRESI/DEPAC
1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Controle e Conformidade
- DEPAC e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC é um órgão de 1º nível de gestão,
diretamente subordinado à Presidência – PRESI e responsável pelas atividades referentes a
controles internos e mitigação de riscos corporativos, por meio da elevação dos padrões de
conformidade e da criação e disseminação da cultura de controle e compliance na Empresa.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Controle e Conformidade – DEPAC é integrado por colaboradores e
orientado pelo respectivo Superintendente, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC tem a seu cargo o planejamento, a
normalização, a orientação, a coordenação, a execução e o controle das atividades pertinentes ao
controle interno e conformidade, tendo como atribuições:
a) identificar as melhores práticas de governança corporativa e propor a sua aplicação;
b) disseminar a cultura de controles internos e compliance na Empresa, elaborando, em
conjunto com a área de Gestão de Pessoas, planejamento de ações de treinamento;
c) propor à Administração políticas, metodologias e outros instrumentos pertinentes ao sistema
de controles internos e compliance, bem como suas atualizações;
d) propor à Administração Executiva alterações do Regime de Competências e Alçadas
Decisórias – RCAD, das atribuições das unidades organizacionais, dos regimentos dos comitês
internos e das normas de padronização de documentos da Empresa;
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e) verificar a conformidade formal nos processos de licitações e contratos, executando,
inclusive, o controle para identificação de fracionamentos indevidos e falhas de planejamento;
f) auxiliar os gestores na elaboração dos normativos internos com a finalidade de garantir a
conformidade quanto aos aspectos formais, buscando também identificar conflitos entre
Normas;
g) verificar a conformidade na atualização dos normativos internos;
h) divulgar e prestar consultoria ao público interno quanto às políticas e diretrizes da Empresa,
aos normativos internos, à estrutura da Empresa, à governança corporativa, aos manuais e
procedimentos da organização;
i) manter sinergia com a Auditoria Interna, Auditores Independentes, Comissão de Ética,
Ouvidoria, Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar – COAD, Área de Gestão
Ambiental e de Engenharia da Segurança e Medicina do Trabalho;
j) assegurar que todos os itens requeridos pelos Órgãos Reguladores e Fiscalizadores sejam
tempestiva e adequadamente atendidos pelas áreas responsáveis da Empresa;
k) assegurar, em conjunto com as demais áreas, o cumprimento de leis e normativos internos e
externos;
l) conduzir o processo de identificação e avaliação de riscos de conformidade de forma a
assegurar que os controles internos e as ações mitigadoras de risco das diversas áreas da
Empresa sejam adequados à natureza, à complexidade e aos riscos das atividades
desenvolvidas;
m) propor e orientar as unidades organizacionais no atendimento aos requisitos para prevenção
de erros e fraudes, a fim de propiciar maior segurança operacional;
n) propor e zelar pelo cumprimento da metodologia de gestão por processos da Empresa;
o) reportar expressamente os riscos identificados e os itens fora de conformidade às áreas
gestoras responsáveis, propor ações mitigadoras e obter plano de ação das áreas, com as
medidas a serem tomadas e prazos para implementação;
p) certificar a implantação das ações mitigadoras propostas, verificando a conformidade quanto
ao prazo e a efetividade dos controles adotados;
q) avaliar o ambiente de controles internos e conformidade da Empresa;
r) elaborar Relatório de compliance a ser destinado à Presidência, ao Conselho de
Administração e ao Conselho Fiscal da Empresa, de forma a apresentar a situação qualitativa
do Sistema de Controles Internos;
s) acompanhar o atendimento às recomendações de Auditoria.
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gestão da Qualidade DEPGQ, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ é um órgão de 1º nível de gestão, com
subordinação à Diretoria de Tecnologia - DITEC e responsável pelas atividades referentes ao
gerenciamento do sistema da qualidade da Empresa.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ está estruturado nos órgãos a seguir
relacionados:
a) Divisão de Gestão da Qualidade - DVGQ
Seção de Engenharia da Qualidade - SEEQ
Seção de Qualidade Assegurada - SEQA
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b) Divisão de Controle da Qualidade - DVCQ
Seção de Análises Químicas – SEQM
Seção de Análises de Tintas - SETI
Seção de Calibração e análises Metalúrgicas - SECM
Seção de Análises de Papéis e Adesivados – SEAP
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ tem a seu cargo o planejamento,
normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos
órgãos que lhe são subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) assegurar que o sistema da qualidade está estabelecido, implementado e mantido;
b) relatar o desempenho do sistema da qualidade à Administração da Empresa para análise
crítica e como uma base para melhoria dos sistemas da qualidade;
c) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a projetos,
processos e sistema da qualidade;
d) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
e) iniciar recomendar ou providenciar solução através dos canais designados;
f) verificar a implementação das soluções;
g) controlar o posterior processamento, entrega ou instalação do produto não-conforme até que
a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DEPGQ/DVGQ
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Gestão da Qualidade - DVGQ.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Gestão da Qualidade - DVGQ é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à obtenção da garantia da
qualidade assegurada, interna e externamente à CMB, abrangendo fornecedores, subfornecedores e
clientes, ao planejamento e execução de programas de auditoria da qualidade, bem como, no
fornecimento de suporte ao desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema da qualidade
da Empresa, conforme Normas NBR ISO 9000, cuja execução se faz através das Seções a seguir
relacionadas:
a) Seção de Engenharia da Qualidade - SEEQ
b) Seção de Qualidade Assegurada - SEQA
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3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Engenharia da Qualidade - SEEQ
311. À Seção de Engenharia da Qualidade - SEEQ, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Gestão da Qualidade - DVGQ, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) desenvolver, em conjunto com as áreas envolvidas, procedimentos de controle de
qualidade em materiais, processos e produtos;
b) desenvolver e apoiar a implantação das iniciativas de controle e auto-controle da
qualidade na CMB, elaborando os manuais, procedimentos e instruções de trabalho;
c) levantar e elaborar os indicadores gerenciais da garantia da qualidade interna da CMB
(gráficos, relatórios, levantamentos estatísticos, etc);
d) realizar estudos e recomendações referentes a capacidade dos processos internos da
CMB, podendo abranger o Controle Estatístico de Processo (CEP) e procedimentos de
controle especiais;
e) planejar e executar o programa de auditorias internas da qualidade, visando a retroalimentação do sistema de qualidade implantado na CMB, conforme planejamento da
DVGQ;
f) detectar deficiências e não-conformidades, apresentando recomendações quanto as
causas e correções, negociando prazos e acompanhando a implementação das respectivas
ações corretivas;
g) atender, analisar e tratar as reclamações provenientes dos clientes externos da CMB,
referentes a produtos e processos da CMB;
h) coordenar e participar de grupos de melhoria da qualidade, treinamento para autocontrole e reuniões de assuntos ligados a controle e garantia da qualidade;
i) elaborar Planos de Inspeção de Recebimento para matérias-primas;
j) elaborar relatórios e/ou informações referentes ao controle da qualidade, quanto a
processos e produtos;
k) aplicar ferramentas estatísticas básicas, na execução do controle da qualidade e do autocontrole nos processos implantados na CMB;
l) coletar dados para manutenção dos sistemas de controle e de auto-controle implantados
nos processos internos da CMB.
32. Seção de Qualidade Assegurada - SEQA
321. À Seção de Qualidade Assegurada - SEQA, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinado à Divisão de Gestão da Qualidade - DVGQ, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
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a) apoiar a área de aquisição da CMB no estabelecimento dos programas de garantia de
qualidade dos seus fornecedores e subfornecedores;
b) planejar e executar programas de auditorias externas da qualidade dos fornecedores da
CMB, conforme planejamento DVGQ;
c) coordenar as ações de qualificação técnica da qualidade dos fornecedores da CMB;
d) certificar os fornecedores que demonstrem evidências objetivas de aderência de
atendimento a requisitos de sistemas de garantia da qualidade;
e) desenvolver e apoiar os fornecedores da CMB na implementação de sistemas de garantia
de qualidade;
f) elaborar os indicadores gerenciais da garantia da qualidade externa (gráficos, relatórios,
levantamentos estatísticos);
g) apoiar o programa de assistência técnica a fornecedores da CMB, conforme orientação
da DVGQ;
h) intervir junto aos fornecedores que não apresentem evidências objetivas de não
atendimento às necessidades da CMB;
i) dar apoio no desenvolvimento de novos fornecedores;
j) elaborar relatórios e/ou informações referentes ao controle de qualidade, quanto a
problemas de matérias-primas ao longo dos processos e/ou cliente.
DEPGQ/DVCQ
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Controle da Qualidade - DVCQ.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Controle da Qualidade - DVCQ é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas ao controle de qualidade de
produtos, matérias-primas, materiais diversos e processos, bem como, análises laboratoriais em:
tintas, papéis, polímeros, adesivados, insumos diversos, e em produtos químicos, metrológicos,
metalográficos e, também, no gerenciamento e execução de calibrações em equipamentos de
inspeção, medição e ensaios, cujas execuções se farão por intermédio das Seções a seguir
relacionadas:
a) Seção de Análises Químicas - SEQM
b) Seção de Análises de Tintas – SETI
c) Seção de Calibração e Análises Metalúrgicas – SECM
d) Seção de Análises de Papéis e Adesivados – SEAP
3. ATRIBUIÇÕES
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31. Seção de Análises Químicas - SEQM
311. À Seção de Análises Químicas - SEQM, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Controle da Qualidade - DVCQ, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) desenvolver e implantar métodos de análises/ensaios por especialidade;
b) realizar análises e ensaios químicos, em matérias-primas químicas, processos químicos e
produtos químicos destinados ou oriundos da produção gráfica, mecânica ou metalúrgica e
galvânicos, bem como, tratar as não-conformidades com os fornecedores, pertinentes aos
resultados obtidos;
c) adquirir certificação "Good Delivery" de barras de ouro refinado por meio de análises e
ensaios químicos;
d) manter padrões de pesos, medidas e produtos químicos;
e) adquirir ou desenvolver amostras de padrões certificados de referência para análises e
ensaios em geral;
f) estabelecer programas de confiabilidade metrológica em análises químicas;
g) participar de programas interlaboratoriais de análise, periodicamente, visando à garantia
da qualidade das análises ou ensaios;
h) executar as análises químicas por via úmida e por métodos instrumentais;
i) efetuar controle estatístico dos resultados;
j) efetuar calibrações em vidrarias volumétricas para análises químicas;
k) elaborar procedimentos e instruções de trabalho padronizados.
32. Seção de Análises de Tintas - SETI
321. À Seção de Análises de Tintas - SETI, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Controle da Qualidade - DVCQ, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) desenvolver e implantar métodos de análises e ensaios de laboratório em tintas para
impressão gráfica, vernizes, materiais diversos, bem como, tratar as não-conformidades
com o fornecedor, pertinentes aos resultados obtidos;
b) manter padrões de tintas e de pesos e medidas;
c) adquirir e desenvolver amostras de padrões certificados de referência para análise e
ensaios em geral;
d) estabelecer programas de confiabilidade metrológica;
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e) participar de programas interlaboratoriais de análise, periodicamente, visando à garantia
da qualidade das análises ou ensaios;
f) desenvolver e fabricar amostras de tintas para impressão de prelo em offset, rotogravura
e calcografia;
g) fabricar tintas para impressão a partir de tintas base no laboratório de produção;
h) fornecer assistência técnica às áreas de produção e participar no desenvolvimento de
novos produtos;
i) elaborar, padronizar e desenvolver procedimentos operacionais e instruções de trabalho,
interlaboratorial e com fabricantes de tintas;
j) desenvolver projetos e especificações de tintas com áreas de engenharia;
k) efetuar estudos para aproveitamento de estoques ociosos de tinta;
l) participar na comissão de desenvolvimento de novos projetos de cédula;
m) apoiar o desenvolvimento de pesquisas para novos produtos;
n) elaborar laudos técnicos em conjunto com a unidade de perícia e outras unidades;
o) desenvolver novos métodos através de pesquisa do comportamento da matéria-prima em
laboratório;
p) efetuar a calibragem, aferição de padrões de pesos e medidas;
q) operar equipamentos laboratoriais.
33. Seção de Calibração e Análises Metalúrgicas - SECM
331. À Seção de Calibração e Análises Metalúrgicas - SECM, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Controle da Qualidade - DVCQ compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) desenvolver e implantar métodos de análises/ensaios por especialidade;
b) realizar análises e ensaios metalúrgicos, em matérias-primas, processos e produtos
destinados ou oriundos da produção gráfica, mecânica ou metalúrgica, bem como, tratar as
não-conformidades com os fornecedores, pertinentes aos resultados obtidos;
c) manter padrões de massa e dimensionais;
d) adquirir ou desenvolver amostras de padrões certificados de referência para análises e
ensaios em geral;
e) estabelecer programas de confiabilidade metrológica;
f) participar de programas interlaboratoriais de análise, periodicamente, visando à garantia
da qualidade das análises ou ensaios;
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g) realizar o controle estatístico dos resultados;
h) recolher amostras de matérias-primas e insumos, para inspeção de recebimento;
i) distribuir as amostragens aos laboratórios de análises pertinentes;
j) efetuar calibração em equipamentos de inspeção medição e ensaios da empresa;
k) elaborar procedimentos e instruções de trabalho padronizados.
34. À Seção de Análises de Papéis e Adesivados – SEAP
341 - À Seção de Análises de Papéis e Adesivados - SEAP, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinado à Divisão de Controle de Qualidade - DVCQ compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) desenvolver e implantar métodos de análise e ensaios nas matérias-primas e insumos
enquadrados nas seguintes categorias: papéis, embalagens, polímeros e materiais
adesivados;
b) adquirir e desenvolver amostras de padrões certificados de referência para análise e
ensaios em geral;
c) estabelecer programas de confiabilidade metrológica;
d) participar de programas interlaboratoriais de análise, periodicamente, visando, a
garantia da qualidade das análises;
e) fornecer assistência técnica às áreas de produção e participar no desenvolvimento de
novos produtos;
f) elaborar, padronizar e desenvolver procedimentos operacionais e instruções de trabalho
pertinentes às atividades realizadas, atualizando-as sempre que necessário;
g) operar equipamentos de laboratório;
h) executar análises químicas, físicas, óticas e microscópicas nas seguintes matériasprimas e insumos: papéis em geral, embalagens, materiais poliméricos e materiais
adesivados, que devam ser submetidos à inspeção de qualidade antes de serem admitidos
no processo produtivo;
i) realizar o controle estatístico dos resultados de inspeção;
j) elaborar relatórios de análise e informações técnicas;
k) realizar as liberações de materiais para a produção, segundo critérios estabelecidos nas
especificações de matérias-primas e nos procedimentos (PRO) da qualidade;
l) executar análises químicas, físicas, óticas e microscópicas nas seguintes matériasprimas e insumos: papéis em geral, embalagens, materiais poliméricos e materiais
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adesivados, visando apoiar o desenvolvimento de pesquisas para novos produtos e novos
fornecedores;
m) verificar a calibração dos equipamentos utilizados nas análises e acionar o órgão
responsável para realizar a calibração/aferição antes do prazo de vencimento;
n) desenvolver novas metodologias de análise/ensaios por meio de pesquisas de
atualizações técnicas e mercadológicas.

1.

FINALIDADE

11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Projeto do Produto e
Desenvolvimento de Matrizes - DEMAT e define suas atribuições.
2.

CARACTERIZAÇÃO

21. O Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de Matrizes - DEMAT é um órgão
de 1º nível de gestão, diretamente subordinado à Diretoria de Tecnologia - DITEC e responsável
pelas atividades referentes à concepção e desenvolvimento de novos produtos, confecção de
originais artísticos, análises periciais, treinamento de clientes e reprodução de matrizes.
3.

ESTRUTURA

31. O Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de Matrizes – DEMAT está
estruturado nos órgãos a seguir relacionados:
a) Divisão de Engenharia do Produto – DVEP
Seção de Perícia e Documentoscopia - SEPD
Seção de Engenharia do Produto – SEEP
Seção de Especificação de Matérias-Primas e Insumos – SEMP
b) Divisão de Projetos Artísticos e Matrizes - DVAM
Seção de Galvanotécnica e Acabamento de Matrizes - SEGT
Seção de Gravação de Matrizes – SEGM
Seção de Projetos Artísticos e de Originais - SEAA
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c)

4.

Divisão Administrativa do Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de
Matrizes - DVMT

ATRIBUIÇÕES

41. O Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de Matrizes - DEMAT, tem a seu
cargo o planejamento, normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades
desenvolvidas pelos órgãos que lhe são subordinados, as quais são definidas em Normas próprias e,
também, as seguintes:
a) garantir que, no ato da recepção, todas as informações e materiais, recebidos sejam
suficientes para o desenvolvimento das suas respectivas atividades, e que os mesmos, estejam,
de fato, disponíveis e de acordo com as Normas Administrativas e do Sistema de Gestão da
Qualidade;
b) promover e iniciar ações para prevenir a ocorrência de quaisquer futuras nãoconformidades relativas a projetos, processos e sistemas da qualidade;
c) identificar e registrar quaisquer problemas relativos aos pedidos de desenvolvimento de
produtos e matrizes, aos seus próprios produtos e processos e aos sistemas da qualidade;
d) iniciar, recomendar e/ou providenciar solução para os problemas que, porventura, ocorram
por intermédio dos canais competentes designados;
e) verificar a implementação das soluções;
f) controlar o posterior processamento da correção no resultado não-conforme, até que a
deficiência ou condição insatisfatória tenha sido eliminada.
DEMAT/DVEP
1.

FINALIDADE

11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Engenharia do Produto – DVEP.
2.

CARACTERÍSTICAS

21. A Divisão de Engenharia do Produto - DVEP é um órgão de 2º nível de gestão diretamente
subordinado ao Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de Matrizes – DEMAT e é
incumbida das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às
exigências e necessidades técnicas dos produtos fabricados pela Empresa, visando o seu
desenvolvimento e delineamento tanto para formação de orçamento de preço quanto para a
elaboração do projeto artístico, bem como para a especificação das matérias-primas e insumos
envolvidos na sua fabricação. Coordena e controla também, as atividades periciais e de prestação de
treinamento a clientes. A execução dessas funções se faz por intermédio das Seções a seguir
relacionadas:
a) Seção de Perícia e Documentoscopia – SEPD
b) Seção de Engenharia do Produto – SEEP
c) Seção de Especificação de Matérias-Primas e Insumos – SEMP
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3.

ATRIBUIÇÕES

31. Seção de Perícia e Documentoscopia – SEPD
311. À Seção de Perícia e Documentoscopia - SEPD, órgão de 3º nível de gestão diretamente
subordinado à Divisão de Engenharia do Produto - DVEP, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) garantir que, no ato da recepção, todas as informações e materiais recebidos sejam
suficientes para a execução do trabalho solicitado; caso contrário, discutir sempre o
assunto com os respectivos órgãos responsáveis e solicitar a complementação necessária,
bem como devolver o trabalho à origem para complementação, caso necessário;
b) realizar análises periciais em produtos de segurança para atestar sua autenticidade e
emitir os respectivos Laudos Periciais;
c) estabelecer programas e ministrar treinamentos solicitados por clientes da CMB
relativos às tecnologias, métodos e procedimentos de identificação, avaliação e
comprovação da autenticidade dos seus respectivos produtos;
d) realizar pesquisas e manter atualizados os conhecimentos técnicos dos membros do setor
em relação à capacidade/potencial do mercado em falsificar produtos de segurança, bem
como em relação aos avanços das técnicas de identificação;
e) pesquisar e propor novas técnicas e soluções que possam agregar mais segurança aos
produtos fabricados pela CMB;
f) realizar análises e testes para comprovar a conformidade e segurança dos produtos
fabricados pela CMB, assegurando a consonância dos mesmos em relação ao projetado,
emitindo os respectivos Laudos Técnicos;
g) disponibilizar os peritos do setor para atuarem como peritos e assistentes técnicos do
Poder Judiciário, quando solicitado;
h) elaborar análises periciais e emitir Informações Técnicas quanto à qualidade dos
produtos da CMB para atender às exigências de editais de licitação;
i) representar a CMB junto aos órgãos especiais e normatizadores quando da necessidade
de definição de parâmetros técnicos de procedimentos periciais e de matérias primas;
j) participar, representando a CMB, de congressos, conferências, simpósios, palestras e
seminários ligados a temas relacionados com as atividades periciais e de segurança de
produtos gráficos e metalúrgicos, com apresentação de trabalhos quando necessário.
32. Seção de Engenharia do Produto – SEEP
321. À Seção de Engenharia do Produto - SEEP, órgão de 3º nível de gestão diretamente
subordinado à Divisão de Engenharia do Produto – DVEP, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
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a) garantir que, no ato da recepção, todas as informações e materiais recebidos sejam
suficientes para a execução do trabalho solicitado; caso contrário, deverá discutir sempre o
assunto com os respectivos órgãos responsáveis e solicitar a complementação necessária,
bem como devolver o trabalho à sua origem para complementação, caso necessário;
b) definir as características técnicas dos produtos, atendendo às necessidades do cliente e
compatibilizando com a capacidade técnica das fábricas, tais como: dimensões, papéis,
tintas e embalagens, além dos elementos de segurança a serem incorporados, de forma
garantir as características de segurança e qualidade requeridas;
c) elaborar a Especificação Técnica dos Produtos, com as respectivas orientações de
uso/manuseio, aplicação, embalagem e armazenamento;
d) alimentar Banco de Dados de Produtos Fabricados, onde ficam registradas todas as
informações e alterações implementadas ao longo dos anos em todos os produtos
fabricados, bem como promover e garantir o arquivo de, pelo menos, um exemplar de cada
produto, inclusive daqueles que tenham sofrido qualquer alteração;
e) projetar, especificar e elaborar protótipos de embalagens e sistemas de embalagem, com
as respectivas orientações de uso/manuseio, aplicação e armazenamento;
f) executar cálculo, dimensionamento e desenhos dos planos-de-folha de produção, bem
como os desenhos técnicos de desenvolvimento dos produtos e/ou protótipos;
g) elaborar delineamentos para formação do custo de fabricação dos produtos para sua
produção em escala industrial;
h) acompanhar, até a conclusão do lote piloto, todas as etapas de desenvolvimento dos
produtos, promovendo as correções necessárias nos projetos porventura identificadas;
i) manter permanente interação com os usuários para acompanhar os resultados obtidos nos
respectivos processos de produção do DEMAT;
j) auxiliar, quando necessário, as demais áreas do DEMAT na elaboração de Instruções de
Trabalho (ITR’S), Procedimentos (PRO) e Manuais para os diversos processos de
produção do DEMAT voltados ao atendimento dos requisitos da Qualidade;
k) garantir que todas as informações técnicas e materiais orientativos de competência do
DEMAT e necessários à fabricação dos produtos sempre sejam disponibilizados
adequadamente às áreas de produção.
33. Seção de Especificação de Matérias-Primas e Insumos – SEMP
331. À Seção de Especificação de Matérias Primas e Insumos - SEMP, órgão de 3º nível de
gestão diretamente subordinado à Divisão de Engenharia do Produto - DVEP, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) garantir que, no ato da recepção, todas as informações e materiais recebidos sejam
suficientes para a execução do trabalho solicitado; caso contrário, discutir sempre o
assunto com os respectivos órgãos responsáveis e solicitar a complementação necessária,
bem como devolver o trabalho à sua origem para complementação, caso necessário;
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b) especificar matérias primas e insumos, considerando os aspectos da qualidade,
funcionalidade, segurança, atendimento total às especificações técnicas e capacidade de
fornecimento em quantidades suficientes ao atendimento às necessidades de produção dos
Departamentos e da Empresa;
c) pesquisar materiais e insumos, identificar novos fornecedores, obter amostras, solicitar e
coordenar testes laboratoriais e práticos, de modo a promover o credenciamento de novos
fabricantes e/ou fornecedores, visando o atendimento às exigências técnicas, de segurança,
ambientais e de qualidade dos produtos, emitindo relatórios e promovendo a emissão de
cartas de credenciamento de fornecedores aprovados;
d) interagir com as áreas de produção, acompanhando o início da fabricação de novos
produtos, comparando os resultados obtidos relacionados às matérias primas e insumos
especificados com aqueles obtidos nas provas produzidas pelo DEMAT;
e) enviar todas as informações técnicas e documentação necessárias e pertinentes ao
cadastramento das matérias primas e insumos, após a respectiva atividade de
desenvolvimento;
f) manter registros apropriados e específicos que garantam o rápido acesso às informações
relativas a matérias primas e insumos já desenvolvidos e seus respectivos fabricantes e, nos
casos dos principais produtos, manter outros registros específicos que identifiquem as
matérias primas neles utilizadas.
DEMAT/DVAM
1.

FINALIDADE

11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Projetos Artísticos e Matrizes - DVAM.
2.

CARACTERIZAÇÃO

21. A Divisão de Projetos Artísticos e Desenvolvimento de Matrizes - DVAM é um órgão de 2º
nível de gestão diretamente subordinado ao Departamento de Projeto do Produto e
Desenvolvimento de Matrizes – DEMAT e incumbido das funções de: Assessoria no atendimento
ao cliente nos assuntos relacionados à adequação artística nos produtos, condução da direção de
arte, orientação e coordenação das tarefas relativas aos seguintes desenvolvimentos: artes originais
pela produção de unitários em: desenho, pintura, modelagem, gravação, arte digital, leiautes e
protótipos do produto; matrizes originais: pela reprodução digital de unitários, processamento de
imagens digitais, tratamento de artes vindas de clientes; elaboração de fotomontagens; produção e
acabamento de matrizes e punções; produção, reprodução e acabamento de chapas e cilindros
impressores; desempenho: pelo acompanhamento de performance das artes e das matrizes, enquanto
componentes de produção nos departamentos fabris, artes e matrizes; cujos desenvolvimentos e
execuções se processam por intermédio das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Projetos Artísticos – SEAA
b) Seção de Gravação de Matrizes – SEGM
c) Seção de Galvanotécnica – SEGT
3.

ATRIBUIÇÕES

31. Seção de Projetos Artísticos e Originais - SEAA
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311.À Seção de Projetos Artísticos e Originais - SEAA, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Projetos Artísticos e Matrizes - DVAM, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) garantir, no ato da recepção, que todas as informações e materiais recebidos sejam
suficientes para a execução do trabalho solicitado; caso contrário, discutir sempre o
assunto com os respectivos responsáveis, só dando prosseguimento ao trabalho depois de
ter recebido, com registro, todas as informações e materiais necessários;
b) exercer a atividade de criar ilustrações por técnicas manuais (aquarela, técnica mista,
bico de pena, grafite e etc) e/ou processos digitais (softwares comerciais);
c) executar projetos e desenvolvimento de fundos de segurança, utilizando recursos de
editoração eletrônica (softwares específicos de segurança);
d) criar e compor elementos de segurança para os produtos fiduciários, por meio da
técnica de cinzelagem e computação gráfica;
e) realizar a gravação digital de matrizes unitárias para a produção de Provas dos
Produtos;
f) gravar, manual ou digitalmente, matrizes para a reprodução por moletagem para fins
de impressão;
g) modelar e reproduzir, m,anual ou digitalmente, punções e matrizes com fins
numismáticos;
h) produzir e reproduzir peças artísticas desenhadas, pintadas, modeladas, esculpidas ou
cinzeladas, destinadas à ornamentação e decoração;
i) usinar e dar conformidade de acabamento mecânico às matrizes e punções para fins de
reproduções numismáticas;
j) confeccionar e encaminhar via Núcleo de Apoio Administrativo do DEMAT, provas
ou protótipos (digitais, em cromalin e/ou prelo), para análise de validação do produto e
para orientação da produção, quando a arte for originada na CMB;
k) abrir pastas para despacho e acompanhamento cronológico do desenvolvimento do
produto;
l) manter instruídas por documentação e imagens as pastas referentes aos
desenvolvimentos de produtos;
m) manter padronizados, documentados e controlados os processos relativos às
atribuições da SEAA, de acordo com as Normas Técnicas específicas vigentes.
32. Seção de Gravação de Matrizes – SEGM
321.À Seção de Gravação de Matrizes – SEGM, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Projetos Artísticos e Matrizes - DVAM, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
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a) garantir, no ato da recepção, que todos os materiais/informações recebidos serão
suficientes e adequados à execução do trabalho para os quais foram recebidos, devolvendo,
naquela oportunidade, aos respectivos responsáveis e depois dos devidos esclarecimentos,
os itens inadequados e/ou excedentes, só dando prosseguimento ao trabalho depois de ter
recebido, com registro, todas as informações e materiais necessários;
b) receber, analisar e processar arquivos digitalizados (artes externas à CMB);
c) explorar, opticamente, as imagens (digitalização) de originais opacos e transparentes;
d) executar o tratamento de imagens digitalizadas, por meio de softwares específicos;
e) realizar a editoração eletrônica;
f) proceder à seleção de cores e elaborar montagens fotográficas de acordo com os
planos de montagem recebidos pelos processos digital e convencional (fotorrepetição em
filmes);
g) gravar matrizes para impressão por processos químicos e eletromecânicos
computadorizados, específicos e de alta precisão;
h) confeccionar e enviar, via Núcleo de Apoio Administrativo do DEMAT, as provas ou
protótipos de produtos (digitais, em cromalim e/ou prelo) para análise de validação do
produto e, para orientação da produção, quando a arte utilizada tiver sido fornecida pelo
cliente;
i) manter padronizados, documentados e controlados os processos relativos às
atribuições da SEFM, de acordo com as Normas Técnicas específicas vigentes.
33. Seção de Galvanotécnica - SEGT
331.À Seção de Galvanotécnica e Acabamento de Matrizes - SEGT, órgão de 3º nível de
Gestão, diretamente subordinada à Divisão de Projetos Artísticos e Matrizes - DVAM,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) garantir, no ato da recepção, que todos os materiais/informações recebidos serão
suficientes e adequados à execução do trabalho para os quais foram recebidos, devolvendo,
naquela oportunidade, aos respectivos responsáveis, depois dos devidos esclarecimentos, os
itens inadequados e/ou excedentes, só dando prosseguimento ao trabalho depois de ter
recebido, com registro, todas as informações e materiais necessários;
b) proceder à análise técnica e controlar, quantitativamente, por intermédio de seu próprio
Laboratório Químico, os diversos banhos eletrolíticos utilizados nos processos galvanotécnicos;
c) preparar soluções químicas para prateagem das matrizes plásticas e desplaque dessas
matrizes, depois das reproduções eletroquímicas;
e) reproduzir, mediante processos galvanotécnicos, matrizes, contra-matrizes e chapas
impressoras;
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f) recuperar por processos de galvanoplastia e de retífica, os cilindros impressores de
rotogravura, calcografia e de pistas magnéticas;
g) descromar e cromar chapas e cilindros impressores, cunhos para moedas e medalhas por
processo de galvanostegia;
h) dimensionar e dar acabamento nas chapas e cilindros impressores;
i) produzir cilindros impressores por processo mecânico (moletagem) de transferência de
gravura manual a buril (talho-doce);
j) manter padronizados, documentados e controlados os processos relativos às atribuições da
SEGM, de acordo com as Normas Técnicas específicas vigentes.
DEMAT/DVMT
1.

FINALIDADE

11. Esta Norma define as atribuições da Divisão Administrativa do Departamento de Projeto do
Produto e Desenvolvimento de Matrizes – DVMT.
2.

CARACTERIZAÇÃO

21. A Divisão Administrativa do Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de
Matrizes – DVMT é um órgão de 2º nível de gestão diretamente subordinado ao Departamento de
Projeto do Produto e Desenvolvimento de Matrizes – DEMAT e é incumbida das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de fiscalização de
itens de segurança, programação e controle de produção, bem como de administração das atividades
ligadas a serviços gerais de limpeza e conservação predial.
22. A Divisão Administrativa do Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de
Matrizes – DVMT poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de suas atribuições, nos diferentes
estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu desmembramento.
3.

ESTRUTURA

31. A Divisão Administrativa do Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de
Matrizes – DVMT é integrada por auxiliares e orientada pelo respectivo Gerente Executivo, sem
subdivisão em órgãos.
4.

ATRIBUIÇÕES

41. À Divisão Administrativa do Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de
Matrizes – DVMT compete, entre outras, as seguintes atribuições:
411.Quanto às atividades de Fiscalização:
a) receber, controlar, expedir e fiscalizar os itens de segurança, bem como os protótipos,
matrizes e/ou similares, emitindo documentação própria;
b) enviar os projetos para a área comercial após a realização da análise crítica pela SEEP
para aprovação junto aos clientes;
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c) receber os projetos aprovados, dando seguimento ao complemento das atividades no
DEMAT (os projetos são encaminhados, através de documentação apropriada para
orientação na impressão;
d)

realizar, diariamente, contagem cíclica dos itens sob sua guarda;

e) requisitar os insumos sob sua guarda solicitados nas ordens de produção para o
desenvolvimento das atividades envolvidas nos processos de fabricação do DEMAT;
f) acompanhar a movimentação, descaracterização e descarte de itens, quando estes
envolverem aspectos de segurança, emitindo posteriormente a documentação própria;
g) responsabilizar-se pela guarda, controle e movimentação dos itens de segurança
constantes do sistema ERP;
h) promover o envio à SEBI/DEMAT de todos os dossiês dos projetos que foram
desenvolvidos no DEMAT tão logo sejam encerrados os trabalhos;
i) realizar a entrega dos resíduos ao DEPGA/área gestora dos mesmos, com apoio
logístico de empresa contratada para os fins de destinação.
412.Quanto às atividades de Programação e Controle de Produção:
a) realizar a programação das atividades, em comum acordo com as áreas solicitantes, tão
logo tenha recebido as informações disponíveis nos sistemas PROPCOM e PROJPROD;
b) receber as Ordens de Produção das fábricas e programar sua execução junto aos
órgãos competentes;
c) acompanhar e controlar, de acordo com a sua programação, todas as etapas do
desenvolvimento dos produtos e de matrizes;
d) participar das reuniões de análise crítica de projetos promovidas pela SEEP;
e) promover as ações necessárias à correção dos desvios da programação;
f) elaborar relatórios mensais de programação para acompanhamento do DEMAT e
atendimento das recomendações da Norma ISO (auditoria da qualidade).
413.Quanto às atividades de Serviços Gerais:
a) requisitar, controlar e distribuir os uniformes;
b) gerir a armazenagem, controle e distribuição dos insumos que estão sob seu controle,
através do sistema ERP;
c) realizar a recepção dos resíduos gerados pelas áreas do DEMAT, entregando ao
DEPGA, que é o órgão de gestão dos resíduos, com apoio logístico da SELC;
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d) promover a manutenção predial, a conservação e a limpeza das instalações do
departamento, realizando inspeções periódicas nas áreas internas e externas ao prédio do
DEMAT;
e) requisitar os materiais de limpeza e higiene não fornecidos pela empresa prestadora de
serviços, bem como os demais relativos aos serviços administrativos;
f) interagir com a área gestora de contrato dos serviços de limpeza e conservação das
instalações das unidades fabris da CMB, com vistas a orientar e acompanhar os
funcionários das empresas contratadas no âmbito do DEMAT.
414.Quanto às atividades Administrativas:
a) gerir e assessorar a gestão de contratos, quando designado pelo Superintendente do
DEMAT;
b) elaborar orçamentos de gastos anuais;
c) responder sobre auditorias externas e internas, emitindo relatórios em atendimento às
recomendações das auditorias;
d) acompanhar e controlar o cumprimento do atendimento das programações de
necessidades de treinamento das áreas do DEMAT;
e) assessorar os órgãos que compõem a estrutura do DEMAT no seu âmbito de atuação.

1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gestão Ambiental DEPGA, e define suas atuais atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA é um órgão de 1º nível de gestão, com
subordinação à Diretoria de Tecnologia - DITEC, responsável pelo planejamento, normalização,
orientação, coordenação, execução, fiscalização e controle das atividades corporativas e
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institucionais relativas aos assuntos voltados à preservação do meio ambiente e que, no caso das
obrigações legais envolvidas, seguir estritamente as orientações emitidas pela área jurídica da
Empresa, no tocante aos componentes constantes do Sistema Legal de Regulamentação Ambiental e
às respectivas adequações relativas às constantes atualizações daquele Sistema específico, visando à
integração do Planejamento Ambiental às demais diretrizes estratégicas definidas pela Empresa e,
quando for o caso, subsidiar as decisões quanto às correções de rumo pertinentes à manutenção da
sustentabilidade empresarial, bem como as referentes à engenharia de segurança e medicina do
trabalho.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA está estruturado nos órgãos a seguir
relacionados:
a) Divisão de Soluções Ambientais - DVSA
b) Divisão de Planejamento e Controle Ambiental - DVPA
Seção de Tratamento de Efluentes - SEED
Seção de Apoio ao Eletrorrevestimento de Discos - SEAE
c) Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - DVET
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA tem sob a sua responsabilidade o
planejamento, normalização, orientação, coordenação, execução, fiscalização e controle das
atividades relativas à preservação do meio ambiente, dentre outras, conforme as descritas abaixo:
a) estabelecer e manter atualizada a Política Ambiental e o Planejamento da Gestão Ambiental,
em consonância com as diretrizes de sustentabilidade empresarial estabelecidas pela Diretoria
Executiva;
b) propor Objetivos, Metas, Indicadores e Programas Ambientais Corporativos e Institucionais
e, também, a participação em programas estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente,
empreendimentos interorganizacionais voltados à preservação ambiental, estabelecimento e
manutenção de Programas de Educação e Conscientização Ambiental e, no caso das obrigações
legais, seguir as orientações emitidas pelo Departamento Jurídico da Empresa;
c) incentivar a adoção de ações preventivas, durante a elaboração e a implantação de novos
Projetos de Engenharia (processos, instalações prediais, utilidades, matérias-primas
ecologicamente corretas, produtos de segurança sustentáveis e outros), de forma a contribuir
com a prática do desenvolvimento sustentável na Empresa;
d) promover o estabelecimento de rotinas nos Projetos de Engenharia e na aquisição de novos
Processos/Materiais, que venham garantir a visibilidade dos futuros custos das ações de
Responsabilidade Ambiental, através dos respectivos registros nas Análises Técnicas,
Econômicas e Financeiras, que deverão considerar todos os Aspectos e Impactos Ambientais
(Econômico-Sociais, Biológicos e Físicos) envolvidos;
e) manter processo, na Empresa, de constante conscientização sobre a necessidade de
Preservação Ambiental e do compromisso com a Política Ambiental definida;
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f) contratar Consultorias e estabelecer Parcerias/Acordos de Cooperação Técnica e
Convênios pertinentes e necessários às atividades de Gestão Ambiental;
g) buscar a visibilidade sobre as causas dos desperdícios e promover a sua
eliminação/redução;
h) planejar e promover a obtenção de recursos, definindo autoridades e responsabilidades
ambientais, de forma que as diretrizes da Organização sejam respeitadas;
i) promover o licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras e
responsáveis por impactos e riscos ao meio ambiente;
j) promover a garantia do respeito à Legislação Ambiental, por meio das diretrizes e
orientações da área jurídica da Empresa e, em conjunto com os demais órgãos da CMB,
coordenando e acompanhando a realização de auditorias ambientais internas e as exigidas pela
Legislação;
k) promover o estabelecimento de Planos de Ação, voltados para a Preservação Ambiental e
a melhoria contínua dos processos produtivos da Empresa;
l) manter relações com órgãos ambientais, com instituições públicas e com empresas
privadas, para o trato de questões voltadas à preservação do meio ambiente;
m) garantir o gerenciamento dos resíduos, efluentes e emissões atmosféricas gerados nas
atividades exercidas pela Empresa;
n) realizar reuniões periódicas de acompanhamento do desempenho ambiental da
junto com a alta Direção.

Empresa,

DEPGA/DVSA
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Soluções Ambientais - DVSA.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Soluções Ambientais - DVSA é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de identificação,
estabelecimento e implantação de soluções ambientais.
22. A Divisão de Soluções Ambientais – DVSA poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de
suas atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu
desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Soluções Ambientais - DVSA é integrada por colaboradores e orientada pelo
respectivo Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
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4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Soluções Ambientais - DVSA compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) buscar e identificar, no mercado nacional e internacional, oportunidades para melhorar o
desempenho ambiental dos processos utilizados na empresa;
b) promover a realização de consultorias técnicas específicas para as atividades destinadas à
prática de produção mais limpa;
c) propor e estabelecer programas de treinamento específicos e direcionados à melhoria de
desempenho dos processos utilizados na empresa;
d) analisar, junto a equipes multidisciplinares, a parte técnica relacionada com os Aspectos e
Impactos Ambientais, devido à concepção e implantação de novos projetos e mudanças de
processos já estabelecidos, conforme orientação do Departamento Jurídico da Empresa, nas
situações que envolvam a aplicação do Sistema Legal de Regulamentação Ambiental,
promovendo, desta forma, a realização das ações específicas e pertinentes;
e) estabelecer procedimentos capazes de garantir a realização de Análises Críticas dos projetos,
processos produtivos, obras, manutenção e outros, sob a ótica da Gestão Ambiental, visando à
busca por soluções pertinentes;
f) implantar e manter programas para a redução do consumo de recursos naturais e a
minimização da geração de resíduos, efluentes industriais e sanitários e emissões atmosféricas;
g) orientar as áreas, visando à identificação de oportunidades de melhorias que possam vir a
proporcionar a eficiência dos processos produtivos da CMB;
h) promover o estabelecimento de Convênio/Acordos de Cooperação Técnica, com instituições
de ensino e pesquisa, órgãos governamentais ou privados e empresas nacionais e estrangeiras
para o desenvolvimento de soluções ambientais.
DEPGA/DVPA
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Planejamento e Controle Ambiental - DVPA.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Planejamento e Controle Ambiental - DVPA é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA, incumbido das funções
de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de
planejamento do Sistema de Gestão Ambiental e controlar todos os processos e programas
referentes à gestão ambiental, cuja execução se faz pelas Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Tratamento de Efluentes - SEED
b) Seção de Apoio ao Eletrorrevestimento de Discos - SEAE
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3. ATRIBUIÇÕES
31. A Divisão de Planejamento e Controle Ambiental - DVPA tem a seu cargo o planejamento,
normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos
órgãos que lhe são subordinados e, também, as seguintes:
a) identificar, acompanhar, disseminar e adotar medidas necessárias em relação ao cumprimento
dos requisitos legais e outros aplicáveis aos processos da CMB, conforme orientação do
Departamento Jurídico da Empresa;
b) elaborar, implementar e manter os Objetivos, Metas e Indicadores Ambientais documentados,
para as funções/atividades que representem Impactos Ambientais mais relevantes na Organização;
c) implantar o Sistema de Gestão Ambiental e estabelecer procedimentos para as futuras
Certificações e Manutenção desse Sistema conforme a Norma da ABNT NBR ISSO 14001;
d) acompanhar os resultados alcançados com relação ao desempenho ambiental da CMB,
sugerindo ações corretivas para a melhoria, quando necessário;
e) promover a implantação e a manutenção de um Programa Permanente de Comunicação
Ambiental;
f) elaborar e acompanhar o cumprimento do Plano de Monitoramento e Medição, identificando
os processos potencialmente poluidores;
g) implementar Programas voltados para a Gestão de Resíduos, Efluentes, Emissões
Atmosféricas e Conservação de Água e Energia;
h) estabelecer programas para a implantação e a manutenção da Agenda Ambiental da
Administração Pública – Rede A3P, administrada pelo Ministério do Meio Ambiente;
i) implementar e manter atualizado o Programa de Conscientização Ambiental de âmbito
corporativo;
j) planejar, estabelecer, acompanhar e manter programas de treinamento para os empregados e
terceirizados envolvidos em processos cujas atividades sejam de Impacto Ambiental significativo;
k) capacitar e manter atualizada a equipe de auditores ambientais internos;
l) identificar e promover a captação de recursos adequados à Gestão Ambiental;
m) estabelecer programas e realizar auditorias ambientais pertinentes, acompanhando as ações
destinadas à eliminação das não-conformidades encontradas, inclusive àquelas ocorridas junto aos
fornecedores e empresas prestadoras de serviços;
n) manter rotina de inspeções, com o objetivo de identificar situações que precisam ser
melhoradas no Sistema de Gestão Ambiental.
32. Seção de Tratamento de Efluentes - SEED
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321. À Seção de Tratamento de Efluentes - SEED, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Planejamento e Controle Ambiental - DVPA, compete, entre outras,
as seguintes atribuições:
Tratamento de efluentes sem reaproveitamento da solução de limpeza
a) equalizar em tanque o efluente oriundo da SEIA e SEIR;
b) receber o efluente oriundo do DEGER;
c) transferir todo o efluente para o tanque de floculação/reação adicionando os produtos
químicos;
d) transferir o material floculado para os filtros prensa;
e) transferir o material filtrado para o tanque de recirculação, ajustando o PH do material
para a precipitação de cobalto e manganês, retornando-o para o filtro prensa;
f) transferir o material para o tanque de neutralização, ajustando o PH para descarte do
material na lagoa.
Tratamento de efluentes com reaproveitamento da solução de limpeza
a) receber o efluente oriundo do DECED/DEGER;
b) transferir todo o efluente para o tanque de reação adicionando o reagente DALSEP;
c) transferir o material para os tanques de decantação, para realização do tratamento da
recuperação da solução e o tratamento da tinta:
Recuperação da solução
a) transferir o material sobrenadante para o tanque de reação adicionando perlita;
b) transferir o material para o filtro prensa;
c) transferir o material para o tanque de solução filtrada;
d) transferir o material para o tanque de correção, corrigindo o teor de soda, de óleo,
aquecimento e ainda a reposição de solução nova;
e) transferir a solução para o DECED/DEGER.
Tratamento da Tinta
a) transferir o material decantado para o tanque de estocagem;
b) transferir o material decantado para o primeiro compartimento do tanque de reação;
c) transferir o material decantado para o segundo compartimento do tanque de reação
adicionando perlita;
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d) transferir o material decantado para o terceiro compartimento adicionando cloreto de
cálcio e ácido sulfúrico;
e) transferir o material para os filtros prensa;
f) transferir o material filtrado para o tanque de estocagem do evaporador;
g) transferir o material para o tanque evaporador;
h) transferir o efluente destilado para o tanque de descarte;
i) transferir o efluente concentrado para o tanque de estocagem de concentrado.
33. Seção de Apoio ao Eletrorrevestimento de Discos - SEAE
331. À Seção de Apoio ao Eletrorrevestimento de Discos - SEAE, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Planejamento e Controle Ambiental - DVPA, compete,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) tratar os efluentes oriundos da linha galvânica, do setor de acabamento de discos e do
setor de medalharia;
b) manter processos químicos sob controle, proporcionando o descarte dos efluentes
tratados dentro dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos ambientais;
c) tratar os gases desprendidos nas linhas galvânicas;
d) resfriar a água utilizada nos fornos de recozimento;
e) abastecer com água tratada as três linhas galvânicas;
f) tratar e reutilizar as águas das politrizes.
DEPGA/DVET
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho - DVET.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - DVET é um órgão de 2º nível
de gestão, diretamente subordinado ao Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA, incumbida
das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de
serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.
22. A Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - DVET poderá ser subdividida
em Seções, se o vulto de suas atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a
necessidade de seu desmembramento.
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3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - DVET é orientada pelo
respectivo Gerente Executivo e integrada por colaboradores, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - DVET compete, entre outras,
as seguintes atribuições:
a) executar e controlar as atividades referentes à engenharia de segurança e medicina do
trabalho;
b) orientar e assessorar todos os órgãos da CMB em assuntos de segurança preventiva do
trabalho, elaborando e propondo Normas ou outros atos internos disciplinadores;
c) coordenar a aplicação e divulgar a legislação específica da segurança do trabalho;
d) participar nos projetos e nas implantações de novas instalações físicas e tecnológicas na
Empresa, nos aspectos voltados à segurança e medicina do trabalho;
e) executar inspeções rotineiras nas áreas da empresa, atentando para a segurança dos
trabalhadores;
f) analisar os riscos presentes nos ambientes de trabalho, visando reduzi-los ou eliminá-los,
bem como delimitando as áreas com maior risco de periculosidade, de acordo com as normas
vigentes;
g) emitir parecer sobre aposentadoria especial e sobre a concessão do adicional de
periculosidade e insalubridade;
h) especificar, normatizar o uso e distribuir os EPI's adequados para os empregados;
i) manter estreito relacionamento com a CIPA, colaborando e/ou coordenando a execução de
propostas realizadas por aquela Comissão;
j) acompanhar e registrar as ocorrências de acidente de trabalho, para análise e identificação
das causas geradoras e proposição de ações preventivas e corretivas;
k) elaborar estatísticas sobre acidentes;
l) elaborar propostas e acompanhamento de projetos voltados ao controle do ambiente de
trabalho, visando à eliminação dos riscos existentes;
m) atender às normas regulamentares referentes à segurança do trabalho do Ministério do
Trabalho;
n) realizar campanhas de conscientização sobre prevenção de acidentes do trabalho, higiene
no trabalho e prevenção de doenças, orientando os empregados quanto aos riscos existentes nos
ambientes de trabalho e seus efeitos na saúde;
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o) supervisionar e orientar as firmas empreiteiras que servem à CMB quanto à observação das
condições de segurança;
p) realizar levantamento ambiental nos ambientes de trabalho com o objetivo de qualificar os
riscos existentes;
q) colaborar com a CIPA, na realização anual da semana interna de prevenção de acidentes;
r) controlar a realização dos exames médicos periódicos;
s) implantar programa de controle médico de saúde ocupacional, que possibilite a
avaliação das condições física e mental do empregado;
t) realizar estudos referentes aos efeitos dos agentes nocivos à saúde, existentes nas atividades
desenvolvidas na Empresa, visando à prevenção de doenças ocupacionais;
u) realizar exames específicos, relacionado às atividades desenvolvidas na Empresa;
v) analisar os resultados dos exames médicos dos trabalhadores e adotar medidas visando à
prevenção de doenças ocupacionais;
w) realizar acompanhamento médico dos empregados acidentados ou portadores de doenças
ocupacionais, durante o tratamento médico e no retorno ao trabalho, realizando avaliação de
aptidão física e mental;
x) adotar a legislação de medicina do trabalho;
y) avaliar os novos projetos e a implantação de futuras instalações que possam causar danos à
saúde dos trabalhadores, visando à prevenção de doenças;
z) avaliar a aquisição e utilização de novas substâncias químicas por parte da CMB, com
relação à toxicidade e os possíveis efeitos nocivos à saúde.
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Inovação Tecnológica –
DEINT e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. 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.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Inovação Tecnológica – DEINT está estruturado nos órgãos a seguir
relacionados:
a) Divisão de Inovação em Produtos - DVIP
b) Divisão de Inovação em Tecnologia da Informação/Comunicação e Serviços - DVTS
c) Divisão de Tecnologia da Informação Industrial - DVTI
Seção de Suporte a Serviços de Infraestrutura - SESI
Seção de Desenvolvimento de Sistemas Industriais - SEDS
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Inovação Tecnológica – DEINT tem a seu cargo o planejamento,
normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos
órgãos que lhe são subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) promover o estabelecimento de planos de ação ligados aos objetivos do planejamento
estratégico da CMB;
b) iniciar, recomendar ou providenciar solução por meio dos canais designados;
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c) estabelecer parcerias/acordos de cooperação técnica e convênios, pertinentes e necessários
às atividades de inovação e desenvolvimento tecnológico;
d) incentivar a participação de corpo funcional da CMB nas atividades de inovação e
desenvolvimento tecnológico;
e) estabelecer programas de inovação visando capacitar a CMB a integrar redes de
cooperação com de governo e a com a iniciativa privada;
f)

verificar a implementação das soluções;

g) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a
projetos, processos e sistema de qualidade;
h) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade.
DEINT/DVIP
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Inovação em Produtos - DVIP.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Inovação em Produtos - DVIP é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Inovação Tecnológica - DEINT, incumbida das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de inovação com
ênfase nas áreas de produto e serviços, fundos de segurança gráfica, ligas metálicas, dispositivos
eletrônicos, como cartões, etiquetas inteligentes, documentos de identificação e novos materiais.
22. A Divisão de Inovação em Produtos - DVIP poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de
suas atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu
desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Inovação em Produtos – DVIP é integrada por colaboradores e orientada pelo
respectivo Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Inovação em Produtos - DVIP compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) prospectar e disponibilizar soluções de tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de
novos produtos e serviços;
b) implantar ambiente de desenvolvimento e modelagem de novos produtos/serviços
desenhados e testados em meio eletrônico;
c) especificar as ferramentas de suporte a modelagem;
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d) planejar e coordenar as atividades referentes à modelagem eletrônica de novos produtos
através de protótipos computacionais, maquetes eletrônicas, simulações de processos e ensaios
diversos que aumentem as possibilidades e alternativas de soluções;
e) gerenciar de forma integral o ciclo de vida do produto/serviço – da concepção a sua
desativação – com apropriação adequada dos custos e guarda de toda a memória técnica;
f)

elaborar plano de ação para alcance dos objetivos estratégicos;

g) analisar e avaliar novas tecnologias, que possam suportar o processo de inovação da CMB;
h) coordenar e elaborar os projetos de inovação, monitorando os resultados obtidos, de forma
a promover as revisões e o redirecionamento das ações sempre que necessário.
DEINT/DVTS
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Inovação em Tecnologia da Informação,
Comunicação e Serviços - DVTS.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Inovação em Tecnologia da Informação, Comunicação e Serviços – DVTS é um
órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao Departamento de Inovação Tecnológica DEINT, incumbida das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões
relativas às atividades de inovação tecnológica no segmento de tecnologia da informação, com
ênfase nas áreas de produtos e serviços, soluções de rastreamento e rastreabilidade, criptografia,
tecnologia de certificado digital, dispositivos eletrônicos, como cartões, etiquetas inteligentes,
documentos de identificação.
22. A Divisão de Inovação em Tecnologia da Informação, Comunicação e Serviços – DVTS poderá
ser subdividida em Seções, se o vulto de suas atribuições, nos diferentes estágios de
desenvolvimento, indicar a necessidade de seu desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Inovação em Tecnologia da Informação, Comunicação e Serviços – DVTS é
integrada por colaboradores e orientada pelo respectivo Gerente Executivo, sem subdivisão em
órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Inovação em Tecnologia da Informação, Comunicação e Serviços – DVTS
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) realizar estudo e levantamento sobre o domínio do negócio CMB;
b) pesquisar e desenvolver melhores soluções e serviços com a utilização da tecnologia da
informação;
c) analisar e avaliar novas tecnologias, que possam suportar o processo de inovação da CMB;
Casa da Moeda do Brasil

Página 38

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

d) coordenar e elaborar os projetos de inovação, monitorando os resultados obtidos, de forma a
promover as revisões e o redirecionamento das ações sempre que necessário;
e) elaborar especificações técnicas para novas tecnologias;
f) realizar a analise técnica das proposições para a adoção de novas tecnologias;
g) pesquisar novas demandas de tecnologia da informação em produtos e serviços, que
permitam novas aplicações que resultem em inovações.
DEINT/DVTI
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Tecnologia da Informação Industrial - DVTI.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Tecnologia da Informação Industrial - DVTI é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Inovação Tecnológica - DEINT, incumbida das
funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à gestão dos
negócios, mantendo a infraestrutura da sala cofre – DATACENTER de negócios, responsável pelo
ambiente da Autoridade Certificadora da CMB, desenvolvimento de sistemas e processos de
produção industrial relacionados com a Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC voltados
para os negócios da CMB, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Suporte a Serviços de Infraestrutura - SESI
b) Seção de Desenvolvimento de Sistemas Industriais - SEDS
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Suporte a Serviços de Infraestrutura - SESI
311. À Seção de Suporte a Serviços de Infraestrutura - SESI, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Tecnologia da Informação Industrial - DVTI, compete,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) prover suporte técnico preventivo e emergencial ao parque fabril, utilizando-se das
melhores práticas de TIC, objetivando aumentar a eficiência e a produtividade;
b) coordenar o projeto, a manutenção e o monitoramento dos ambientes de TI do parque
fabril, de forma a torná-los estáveis e seguros;
c) implementar no parque fabril as boas práticas de mercado, de acordo com a política de
segurança da CMB, na proteção e guarda dos dados utilizados nos processos de fabricação,
agregando valor aos produtos comercializados pela Empresa;
d) gerenciar recursos necessários para garantir a alta disponibilidade do Datacenter de
negócios da CMB e da Autoridade Certificadora;
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e) analisar e elaborar planos de contingência para garantir a disponibilidade dos serviços
de TIC ao parque fabril e aos clientes externos;
f) garantir a configuração, instalação, manutenção e monitoração de desempenho das
Bases de Dados utilizadas nos negócios da CMB;
g) garantir a realização de backup dos dados de produção, mantendo-os íntegros e
disponíveis para a necessidade de recuperação das informações;
h) realizar gestão de dados de processo e produção, necessários a Automação Industrial;
i) elaborar especificações técnicas de equipamentos e serviços relativos à TIC, visando
subsidiar a elaboração de editais de contratação para aquisição;
j) elaborar e manter política de segurança da informação para o ambiente de negócios da
CMB.
32. Seção de Desenvolvimento de Sistemas Industriais - SEDS
321. À Seção de Desenvolvimento de Sistemas Industriais - SEDS, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Tecnologia da Informação Industrial - DVTI, compete,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) realizar estudo e levantamento sobre o domínio do negócio CMB, através do uso da
Engenharia de Requisitos, aplicando as boas práticas existentes no exercício das atividades
de elicitação e análise de requisitos, documentação e validação das regras de negócio
necessárias à definição do escopo da solução desejada;
b) coordenar equipe de analistas de sistemas, de negócios e desenvolvedores na
construção de novas soluções, cujas naturezas estejam diretamente relacionadas ao
controle de processos e produtos do parque fabril;
c) coordenar, acompanhar e avaliar a geração de artefatos, a implementação e
implantação de módulos sistêmicos desenvolvidos, interna ou externamente à CMB, por
fábrica de software contratada;
d) atuar na gestão de controle, monitoramento e manutenção dos Sistemas de Informação
legados e ativos em ambiente de produção, realizando intervenções de ordem corretiva e
evolutiva, com objetivo de adequar e realinhar a solução às possíveis mudanças de seu
escopo;
e) adotar medidas e redirecionar esforços no desenvolvimento de Sistemas de Informação
que convirjam na geração de modelos baseados em padrões interoperáveis e
reaproveitáveis, promovendo a redução de retrabalhos e a eliminação de códigos
redundantes.
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação - DETIC, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC é um órgão de 1º nível
de gestão, com subordinação à Diretoria de Tecnologia - DITEC 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.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC está estruturado nos
órgãos a seguir relacionados:
a) Divisão de Modelos e Governança em TI – DVGO
Seção de Padronização e Processos Administrativos – SEPR
Seção de Automação dos Processos de Negócios – SEPN
Seção de Gestão de Conteúdo e Conhecimento - SEGE
b) Divisão de Serviço e Suporte a Infraestrutura de TI – DVSI
Seção de Operação da Segurança da Informação Corporativa – SEOC
Seção de Manutenção e Logística para Equipamentos de TI – SEME
Seção de Suporte e Administração da Infraestrurura de TI – SESA
Seção de Administração e Operação de Utilitários para TI - SEAI
c) Divisão de Sistemas Integrados de Informação – DVIN
Seção de Sistema de Gestão Empresarial - SESG
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4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC tem a seu cargo o
planejamento, normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades
desenvolvidas pelos órgãos que lhe são subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as
seguintes:
a) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a projetos,
processos e sistema da qualidade;
b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
c) iniciar recomendar ou providenciar solução através dos canais designados;
d) verificar a implementação das soluções;
e) controlar o posterior processamento, entrega ou instalação do produto não-conforme até que
a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DETIC/DVGO
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Modelos e Governança em TI - DVGO.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Modelos e Governança em TI - DVGO é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC,
incumbido das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às
atividades de padronização de Normas de Administração, de Organização, do Organograma da
Empresa e à análise, desenho e controle dos impressos da CMB, bem como, o desenvolvimento,
implementação e manutenção dos sistemas de informações voltados à automação de processos
administrativos, ao apoio às áreas usuárias no desenvolvimento, implantação e padronização de
métodos e processos de trabalho, e, ainda, a administração e manutenção de um modelo de guarda e
alimentação dos dados, conteúdos e inteligência corporativos, cuja execução se faz através das
Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Padronização e Processos Administrativos - SEPR
b) Seção de Automação dos Processos de Negócios – SEPN
c) Seção de Gestão de Conteúdo e Conhecimento - SEGE
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Padronização e Processos Administrativos - SEPR
311. À Seção de Padronização e Processos Administrativos - SEPR, órgão de 3º nível de
gestão, diretamente subordinada à Divisão de Modelos e Governança em TI - DVGO, compete,
entre outras, as seguintes atribuições:
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a) propor Normas gerais de padronização do Sistema de Comunicação que disciplinem a
padronização, distribuição, elaboração e guarda dos instrumentos decisórios, normativos, de
correspondência e complementares;
b) padronizar e divulgar as Normas de Administração (NA) e as de Organização (NO),
bem como executar a divulgação do Organograma Geral da CMB atualizado, por meio da
Intranet;
c) apoiar as áreas usuárias no desenvolvimento de seus projetos de
racionalização/simplificação de métodos, processos e rotinas de trabalho, buscando inseri-los
no formato de Norma de Administração (NA);
d) proceder à análise, padronização, elaboração e produção de formulários e impressos
internos, utilizados para registro e controle dos processos administrativos, técnicos e de
produção, solicitados com base nos desenhos enviados pelas áreas usuárias requisitantes;
e) propor e administrar o registro dos códigos e das nomenclaturas de
identificação/atualização das estruturas modulares dos sistemas de informação da CMB,
conforme a natureza da função/atividade de cada um dos processos e das nomenclaturas dos
órgãos da estrutura organizacional;
32. Seção de Automação dos Processos de Negócios - SEPN
321. À Seção de Automação dos Processos de Negócios - SEPN, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Modelos e Governança em TI - DVGO, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) realizar estudos e avaliações de custo/benefício sobre o suporte de tecnologias open
source, às tecnologias proprietárias;
b) implantar o conceito de fábrica de software com o objetivo de padronizar processos,
tecnologias, ferramentas, indicadores de produtividade e conhecimento técnico;
c) realizar o atendimento, desenvolvimento de projetos de aplicação, teste e homologação
de sistemas;
d) fazer a gestão documental dos sistemas, provendo os usuários dos manuais necessários
à operação dos sistemas de informação e aplicativos voltados à automação dos processos
administrativos;
e) manter um planejamento de contingência para os sistemas mais críticos;
f) analisar e emitir parecer técnico em processos de contratações de sistemas e serviços de
terceiros para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e aplicativos
informatizados voltados à automação de processos administrativos;
g) realizar a gestão de aplicativos informatizados, voltados à automação dos processos
administrativos, em ambiente Web ou não, desenvolvidos internamente ou contratados de
terceiros.
33. Seção de Gestão de Conteúdo e Conhecimento - SEGE
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331. À Seção de Gestão de Conteúdo e Conhecimento - SEGE, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Modelos e Governança em TI - DVGO, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) gerenciar o modelo de dados corporativo e a base de conhecimentos em ambiente de
Business Intelligence – BI;
b) gerenciar a base de dados corporativa de acordo com os parâmetros definidos pela
estratégia, conforme os níveis de importância e de crítica para os negócios da Empresa;
c) realizar a gestão de conteúdo, conhecimento e colaboração do portal corporativo –
Intranet;
d) gerenciar conteúdos do Sítio da Casa da Moeda do Brasil;
e) gerenciar o E-commerce do Clube da Medalha do Brasil;
f) realizar o suporte aos softwares de escritório;
g) realizar o atendimento de suporte a soluções de colaboração e mobilidade;
h) gerenciar a solução de e-Learning (Universidade Corporativa da CMB);
i) criar e manter um modelo de padronização de dados corporativos.
DETIC/DVSI
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Serviço e Suporte a Infraestrutura de TI - DVSI.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Serviço e Suporte a Infraestrutura de TI - DVSI é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC,
incumbido das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à
infraestrutura de TI, segurança da rede local e banco de dados, serviços e softwares ambientais e
suporte “Service Desk”, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas.
a) Seção de Operação da Segurança da Informação Corporativa – SEOC
b) Seção de Manutenção e Logística para Equipamentos de TI – SEME
c) Seção de Suporte e Administração da Infraestrutura de TI – SESA
d) Seção de Administração e Operação de Utilitários para TI - SEAI
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Operação da Segurança da Informação Corporativa – SEOC
311. À Seção de Operação da Segurança da Informação Corporativa – SEOC, órgão de 3º nível
de gestão, diretamente subordinada à Divisão de Serviço e Suporte a Infraestrutura de TI DVSI, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
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a) adotar, implantar e operar, soluções de software e hardware, que permitam garantir a
CMB o nível de segurança definido na política de segurança corporativa;
b) manter os bancos de dados corporativos;
c) manter em operação a política de acesso corporativa, definida para a CMB;
d) manter os backups de segurança em conformidade com as determinações legais e
operacionais de guarda das informações da CMB;
e) apoiar as demais Seções da DVSI nas definições e configurações de infra-estrutura
corporativa de TI;
f) manter apoio técnico aos serviços de help desk;
g) manter o suporte de atendimento de 2º nível junto ao usuário.
32. Seção de Manutenção e Logística para Equipamentos de TI – SEME
321. À Seção de Manutenção e Logística para Equipamentos de TI – SEME, órgão de 3º nível
de gestão, diretamente subordinada à Divisão de Serviço e Suporte a Infraestrutura de TI DVSI, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) realizar manutenção de servidores, microcomputadores, notebooks e impressoras por
meio de equipes próprias ou terceirizados;
b) fazer a gestão da logística interna de TI;
c) manter controle dos equipamentos de informática para fins de manutenção;
d) fazer a gestão operacional dos contratos de prestação de serviço de TI, mantidos pela
DVSI.
33. Seção de Suporte e Administração da Infraestrutura de TI – SESA
331. À Seção de Suporte e Administração da Infraestrutura de TI – SESA, órgão de 3º nível de
gestão, diretamente subordinada à Divisão de Serviço e Suporte a Infraestrutura de TI - DVSI,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) manter o atendimento de help desk para chamados de manutenção e suporte ao sistema
ERP, serviços de bando de dados e sistemas de segurança (antivírus, antispam, etc...);
b) realizar atendimento a usuários para solucionar problemas e dar orientações quanto ao
uso adequado das ferramentas disponíveis;
c) manter a auditoria de segurança;
d) manter em operação a política de segurança definida para serviços, usuários, servidores
e Data Center;
e) manter os serviços de backup e controle do cofre de mídias magnéticas.
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34. Seção de Administração e Operação de Utilitários para TI – SEAI
341. À Seção de Administração e Operação de Utilitários para TI – SEAI, órgão de 3º nível de
gestão, diretamente subordinada à Divisão de Serviço e Suporte a Infraestrutura de TI - DVSI,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) administrar os serviços de correio eletrônico;
b) suportar os servidores de arquivos;
c) administrar os serviços de: Proxy, firewall, VPN, acessos externos via solução
corporativa, e o ambiente operacional Windows Server.
DETIC/DVIN
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Sistemas Integrados de Informação - DVIN.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Sistemas Integrados de Informação - DVIN é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC,
incumbido das funções de Engenharia da Informação, que tem por finalidade a criação de uma Base
de Dados corporativa que atenda as necessidades de informatização dos órgãos da Empresa de
forma integrada, evolutiva e compartilhada, bem como a integração entre aplicativos e tecnologias
com vista a extrair, analisar e processar dados corporativos, gerando recursos que venham auxiliar
as gerências nas tomadas de decisão, cuja execução se faz através da Seção a seguir relacionada:
a) Seção de Sistema de Gestão Empresarial - SESG
3. ESTRUTURA
31. Seção de Sistema de Gestão Empresarial - SESG
311. À Seção de Sistema de Gestão Empresarial - SESG órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Sistemas Integrados de Informação - DVIN, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) manter a versão do Sistema de Informação – ERP atualizada, interagindo com o
fornecedor para obtenção dos recursos necessários;
b) desenvolver e incorporar novas funções exclusivas da CMB ao modelo original do
Sistema de Informação – ERP, levantando requisitos, modelando dados e especificando o projeto
lógico;
c) realizar o processamento e produção de informações corporativas;
d) gerenciar o Sistema de Informação - ERP;
e) desenvolver software para interagir com a base de dados corporativa, funções e módulos
do Sistema de Informação - ERP;
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f) realizar as operações de TI, visando manter a integridade lógica dos dados corporativos;
g) assessorar tecnicamente os usuários na análise de informações, modelagem de dados e
na especificação do projeto lógico dos sistemas a serem adquiridos de terceiros, que se relacionam
com o Sistema de Informação;
h) gerenciar e atualizar os sistemas com produtividade e qualidade de informação;
i) realizar o planejamento da produção e manutenção dos bancos de dados;
j) programar as interfaces e comunicações entre bases de dados e os softwares aplicativos;
k) planejar e estruturar projetos;
l) documentar e manter o modelo lógico de dados e o dicionário de dados;
m) realizar a customização no modelo original do Sistema de Informação – ERP, visando
melhorar a aplicabilidade de suas funções.
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gestão Contábil,
Orçamentária e Financeira - DECOF, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF é um órgão de 1º
nível de gestão, com subordinação à Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD e responsável
pelas atividades referentes à contabilidade, dotação orçamentária e administração financeira da
CMB.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF, está estruturado nos
órgãos a seguir relacionados:
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a) Divisão de Contabilidade - DVCO
Seção de Contabilidade Geral - SECO
Seção de Contabilidade Fiscal - SECF
Seção de Contabilidade Patrimonial - SEPA
b) Divisão de Administração Financeira - DVAF
Seção de Tesouraria - SETE
Seção de Controle e Administração Financeira – SEAF
c) Divisão de Custos – DVCT
Seção de Apropriação de Custos - SECT
Seção de Análise Gerencial – SEAG
d) Divisão de Controle Orçamentário - DVOR
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF tem a seu cargo o
planejamento, normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades
desenvolvidas pelos órgãos que lhe são subordinados e definidas em Normas próprias.
DECOF/DVCO
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Contabilidade - DVCO.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Contabilidade - DVCO é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado
ao Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF, incumbido das funções
de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à contabilidade geral, fiscal
e patrimonial, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Contabilidade Geral - SECO
b) Seção de Contabilidade Fiscal - SECF
c) Seção de Contabilidade Patrimonial - SEPA
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Contabilidade Geral - SECO
311. À Seção de Contabilidade Geral - SECO órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Contabilidade - DVCO, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) manter controle e registro das transações e operações relativas aos atos e fatos da
administração;
b) escriturar registros contábeis das despesas dos fundos rotativos, das obrigações
contratuais e garantias, da folha de pagamento, das provisões de férias e décimo terceiro
salário e das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
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c) proceder análise e a conciliação da movimentação bancária;
d) elaborar demonstrativos analíticos dos clientes que farão compor a provisão para
devedores duvidosos;
e) elaborar planilha de apropriação de seguros;
f) obter base de cálculo mensal das contribuições federais do COFINS e PASEP, apurando
seus valores em guias de recolhimento de imposto de renda pessoa jurídica, apurando o
valor devido;
g) analisar as contas patrimoniais e de resultado;
h) implantar e manter atualizado o plano de contas da CMB;
i) elaborar mensal, trimestral e anualmente as peças contábeis conforme legislação vigente:
- balanço patrimonial;
- demonstração do resultado do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados;
- origens e aplicações dos recursos;
- mutação patrimonial;
- receitas/custos/despesas;
- vendas por produto;
- movimentação das contas patrimoniais;
- notas explicativas;
- balanço patrimonial da união (SEST);
- demonstrações de resultado da união (SEST);
- balanço patrimonial para publicação no diário oficial da união;
j) elaborar e encaminhar à SEST, mensalmente a posição de endividamentos da empresa e
anualmente o relatório de informações cadastrais (RIC);
k) participar na elaboração anual da declaração do imposto de renda da empresa;
l) acompanhar e assistir os trabalhos desenvolvidos por auditorias internas e externas,
fornecendo informações e documentos comprobatórios e demonstrativos pertinentes;
m) efetuar respostas às pesquisas desenvolvidas pelo IBGE.
32. Seção de Contabilidade Fiscal - SECF
321. À Seção de Contabilidade Fiscal - SECF órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Contabilidade - DVCO, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) realizar processo de análise e escrituração dos documentos fiscais de entradas de
mercadorias, bens de uso e consumo próprio e bens do ativo imobilizado;
b) efetuar a análise e escrituração dos documentos fiscais que formalizam as operações
realizadas pela empresa;
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c) efetuar a apuração dos impostos e taxas incidentes nas diversas operações e transações
realizadas;
d) contatar autoridades fazendárias, visando a reivindicação de prerrogativas e vantagens
fiscais para a empresa;
e) elaborar e encaminhar expedientes às repartições fiscais, visando o fiel cumprimento das
obrigações tributárias atinentes;
f) esclarecer questões complexas ou controvertidas na dinâmica dos impostos incidentes
nas operações industriais, transações mercantis e prestações de serviços realizadas pelas
diversas unidades da empresa;
g) elaborar as declarações de informações econômico-fiscais, exigidas pela legislação dos
impostos incidentes nas diversas operações e transações da empresa;
h) acompanhar os trabalhos de fiscalização desenvolvidos por auditores, agentes ou
inspetores fiscais externos, fornecendo dados, informações e documentos probantes do
criterioso cumprimento dos encargos tributários da empresa;
i) extrair certidões negativas dos impostos.
33. Seção de Contabilidade Patrimonial - SEPA
331. À Seção de Contabilidade Patrimonial - SEPA órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Contabilidade - DVCO, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) realizar o gerenciamento do sistema de controle patrimonial;
b) registrar e manter controle dos bens patrimoniais da CMB, promovendo sua correção,
depreciação e contabilização;
c) estabelecer rotinas de ingresso de bens do ativo permanente;
d) efetuar a classificação contábil de bens do ativo permanente;
e) registrar e controlar as transferências interna e externa de bens;
f) controlar e manter em arquivos os termos de responsabilidade de bens e de transferência
de bens;
g) propor a baixa de bens inservíveis e sucata;
h) orientar ações e procedimentos acerca do cumprimento da legislação que trata da
responsabilidade fiscal na alienação de bens;
i) registrar as ocorrências de reavaliação de bens;
j) gerenciar a execução do inventário patrimonial;
k) efetuar a conciliação físico-contábil dos bens patrimoniais;
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l) zelar pelas melhores práticas nos procedimentos de processamento e normatização do
planejamento e controle patrimonial;
m) acompanhar e assistir os trabalhos desenvolvidos por auditorias internas e externas,
fornecendo informações e documentos comprobatórios e demonstrativos pertinentes.
DECOF/DVAF
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Administração Financeira - DVAF.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Administração Financeira - DVAF é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF, incumbido
das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas ao cumprimento
das obrigações financeiras da Empresa, contas a pagar, contas a receber e aplicações de
disponibilidades financeiras, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Tesouraria - SETE
b) Seção de Controle e Administração Financeira - SEAF
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Tesouraria - SETE
311. À Seção de Tesouraria - SETE órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à
Divisão de Administração Financeira - DVAF, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) gerir as atividades do fundo rotativo - DECOF;
b) elaborar o boletim diário de caixa;
c) efetuar pagamentos externos, tramitação e encaminhamento diário dos processos de
pagamento, devidamente quitados, à SECO;
d) efetuar a conciliação da posição bancária, diariamente;
e) manter controle dos adiantamentos para viagens, hospedagens e respectivas prestações
de contas;
f) manter atualizados os procedimentos de relacionamento entre a CMB e os bancos;
g) realizar as operações financeiras de aplicações e resgates, em consonância com as
restrições legais;
h) acompanhar a posição de empréstimos e financiamentos internos e externos contraídos
pela CMB nas respectivas vigências;
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i) guarda e acompanhamento da posição dos títulos e cauções em garantia, de seus
vencimentos e respectivas vigências;
j) acompanhar e gerenciar a liberação dos pagamentos e recebimentos de operações
financeiras relacionados a importação e exportação, cartas de crédito e contratos de
câmbio;
k) realizar o gerenciamento de riscos para contratação de apólices de seguros da CMB;
l) emitir cheques ou borderôs (ADC, BBF, Cartas e Ofícios), conforme a finalidade, para
pagamentos das obrigações financeiras da CMB programadas pela SEAF.
m) acompanhar e assistir os trabalhos desenvolvidos por auditorias internas e externas,
fornecendo informações e documentos comprobatórios e demonstrativos pertinentes.
32. Seção de Controle e Administração Financeira - SEAF
321. À Seção de Controle e Administração Financeira - SEAF órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Administração Financeira - DVAF, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) realizar atividades referentes a finanças, contas a pagar e a receber;
b) efetuar a contabilização das diárias do almoxarifado de bens e serviços da CMB;
c) acompanhar e elaborar demonstrativos da posição de títulos a receber e vencidos;
d) efetuar ações de cobrança e recuperação de créditos junto a clientes inadimplentes;
e) interagir com os Gestores de Contratos designados, no processo de reposição ou
ressarcimento das devoluções de compras;
f) elaborar os fluxos de caixa (realizado e previsto) da Empresa;
g) confrontar as notas fiscais com pedidos de compra e contratos;
h) conferir preços, cálculos e validar reajustes elaborando planilhas de acordo com os
índices ou taxas cambiais estabelecidas contratualmente;
i) analisar e acompanhar a execução das cláusulas financeiras pactuadas contratualmente;
j) verificar se o serviço foi prestado, através de declarações (atesto) do usuário ou gestor do
contrato;
k) acompanhar os fornecimentos sujeitos a controle de qualidade, alertando as áreas quanto
ao vencimento;
l) acompanhar e informar aos Gestores de Contratos designados, sobre os recebimentos ou
pagamentos autorizados, relativos aos contratos de locação de imóveis;
m) manter arquivo de informações de pagamentos a fornecedores e recebimentos de
clientes;
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n) contatar fornecedores para esclarecimentos e/ou orientar quanto a seus pagamentos;
o) liberar os processos de pagamento, para a SETE, de fornecedores/prestadores de
serviço, para que sejam executados dentro do prazo de vencimento;
p) encaminhar aos órgãos responsáveis, as cobranças de encargos por pagamentos fora do
vencimento para habilitação dos mesmos.
q) efetuar descontos contratuais e abatimento de divergências ocorridas nas notas fiscais
faturas, quando devidamente informadas pelos órgãos gestores, bem como, proceder à
retenção de impostos em conformidade com orientações da SECF.
r) acompanhar e assistir os trabalhos desenvolvidos por auditorias internas e externas,
fornecendo informações e documentos comprobatórios e demonstrativos pertinentes.
DECOF/DVCT
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Custos - DVCT.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Custos - DVCT é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de apropriação de
custos e análise gerencial, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Apropriação de Custos - SECT
b) Seção de Análise Gerencial - SEAG
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Apropriação de Custos - SECT
311. À Seção de Apropriação de Custos - SECT órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Custos - DVCT, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) apropriar os elementos de custos, apurar e contabilizar o custo dos produtos;
b) proceder a análise e a conciliação das contas de Estoques de Materiais;
c) proceder a análise e a conciliação das contas de Estoques de Produtos;
d) elaborar as análises econômicas e financeiras, trimestrais, para o Conselho Fiscal;
e) elaborar as análises econômicas e financeiras, anual, que integram a prestação de
contas;
f) analisar e opinar, quando solicitado, quanto a qualificação econômica e financeira de
participantes de concorrências para fornecimento à Casa da Moeda do Brasil;
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g) analisar as Ordens de Produção e atuar junto às áreas de produção e as engenharias de
processos e produto para correções, quando necessárias;
h) prestar as informações externas a que estamos obrigados por Lei, a órgãos como o
IBGE e a demais órgãos a que a CMB resolver colaborar, como FIRJAN, e às revistas
especializadas, por orientação da PRESI e Diretorias;
i) acompanhar e assistir os trabalhos desenvolvidos por auditorias internas e externas,
fornecendo informações e documentos comprobatórios e demonstrativos pertinentes.
32. Seção de Análise Gerencial - SEAG
321. À Seção de Análise Gerencial - SEAG, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Custos - DVCT, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) mensurar o custo para formação do preço de venda de um produto, utilizando a
abordagem por absorção ou contribuição;
b) mensurar o custo para formação do preço de venda de um produto, utilizando a
abordagem por contribuição, para a decisão de:
- encomenda especial com base em lucro pré-definido;
- objetivo em volume de negócios com lucro pré-definido;
- mais de um produto com custos fixos comuns e lucro pré-definido;
- lucro por unidade do fator limitativo.
c) mensurar o custo para a formação do preço de venda de um produto, considerando o
retorno sobre investimentos;
d) proceder o levantamento e análise de processo do negócio;
e) elaborar análise de valor do processo;
f) efetivar análises fundamentadas nos conceitos de Custeio Baseado em Atividades;
g) proceder, periodicamente, análise do custo/volume/lucro por produto, linha, fábrica e
Empresa;
h) proceder análise das variações de preço e de quantidade entre os custos orçados e
realizados com materiais;
i) proceder análise das variações de taxa e de eficiência entre os custos orçados e
realizados com mão-de-obra direta;
j) emitir relatórios gerenciais por produto, linha, fábrica e empresa, identificando a margem
de contribuição, margem operacional, lucro operacional, lucratividade e rentabilidade, em
conjunto com a SECT.
k) proceder a análise e emitir parecer técnico de cunho econômico e financeiro das
planilhas de custos dos principais fornecedores de matérias primas;
Casa da Moeda do Brasil

Página 55

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

l) elaborar as análises de viabilidade econômicas e financeiras dos projetos de
investimentos, para auxiliar as tomadas de decisão quanto a sua realização;
m) acompanhar e assistir os trabalhos desenvolvidos por auditorias internas e externas,
fornecendo informações e documentos comprobatórios e demonstrativos pertinentes.
DECOF/DVOR
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Controle Orçamentário - DVOR.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Controle Orçamentário - DVOR é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF, incumbido
das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades
orçamentárias, acompanhando e avaliando o desempenho econômico-financeiro da Empresa frente
às metas estabelecidas, fornecendo avaliações para subsidiar decisões superiores nas correções de
rumos.
22. A Divisão de Controle Orçamentário - DVOR poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de
suas atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu
desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Controle Orçamentário - DVOR é integrada por colaboradores e orientada pelo
respectivo Gerente Executivo sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Controle Orçamentário - DVOR compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) coordenar o planejamento, o controle e o acompanhamento dos Orçamentos da Empresa, nas
suas expressões financeira e, onde couber, física, visando a medir seu desempenho econômicofinanceiro comparativamente às metas estabelecidas para um determinado período de tempo;
b) inserir no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP o Programa de
Dispêndios Globais – PDG da Empresa visando a sua aprovação pelos órgãos governamentais
competentes e sua consequente execução;
c) inserir no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI as dotações orçamentárias
estimadas (receitas) e fixadas (despesas) para o exercício corrente, segundo normas
estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
d) elaborar o Orçamento Empresarial, com base nas ações e metas definidas nos Planos
operacionais da Empresa, visando a estimar as receitas, os custos e as despesas de operação e
outras, decorrentes das ações de planejamento na sua expressão econômico-financeira;
e) emitir relatórios gerenciais visando a demonstrar o desempenho orçamentário da
contribuição de cada produto no lucro bruto projetado;
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f) estabelecer relações entre os dados econômico-financeiros da Empresa, para determinar
pontos de estrangulamento que possam causar desequilíbrios nos seus negócios;
g) emitir, periodicamente, relatórios de acompanhamento, visando a demonstrar o desempenho
orçamentário da Empresa, na sua expressão econômico-financeira;
h) classificar contabilmente, com o apoio da SECO e da SEPA, as aquisições de quaisquer
naturezas, as contratações de serviços de quaisquer naturezas e os demais gastos gerais da
Empresa, visando as suas respectivas alocações nas pertinentes dotações orçamentárias.
i) emitir pareceres, de cunho orçamentário, nos documentos formais da Empresa, visando a
cumprir exigência legal e, quando solicitado, orientar os órgãos da Empresa quanto ao
cumprimento das rotinas operacionais relativas à execução dos orçamentos e outras com
objetivos decorrentes;
j) comparar, quando solicitado, parâmetros orçamentários, econômicos e financeiros da
Empresa com os de outras empresas do mesmo segmento de mercado, para avaliar tendências
neutras, positivas ou negativas;
k) analisar orçamentariamente as relações existentes entre custo-lucro-volume, com vistas ao
planejamento de melhores resultados econômico-financeiros para a Empresa;
l) promover, a critério da Diretoria, e tendo como motivação as mudanças de cenários
econômico-financeiros, reformulações nos Orçamentos, visando à adequação das metas
inicialmente estabelecidas aos novos cenários, bem como a correções de rumos objetivando
manter atualizado o Resultado Global previsto para o período orçado, tanto no que diz respeito
aos investimentos quanto aos gastos gerais;
m) propor, em conjunto com a SECO e SEPA, alterações no plano de contas, caso necessário e
quando possível, com vista a melhoria na qualidade das informações orçamentárias;
n) reavaliar periodicamente os processos operacionais internos visando à suas melhorias
contínuas;
o) acompanhar e assistir os trabalhos desenvolvidos por auditorias internas e externas,
fornecendo informações e documentos comprobatórios e demonstrativos pertinentes.
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gestão de Contratações e
Suprimentos - DEGCS e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS é um órgão de 1º nível de
gestão, com subordinação à Diretoria de Relações com o Mercado - DIREM e responsável pelas
atividades referentes ao planejamento e controle de estoques, compras e elaboração de editais,
contratos e desenvolvimento comercial de fornecedores.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos – DEGCS está estruturado nos
órgãos a seguir relacionados:
a) Divisão de Planejamento e Controle de Estoque - DVPE
Seção de Planejamento e Controle de Estoque - SEPE
Seção de Gestão de Estoque – SEES
Seção de Recebimento e Distribuição de Cargas - SERD
b) Divisão de Compras - DVCP
Seção de Compras e Contratações para Produção - SECP
Seção de Compras Internacional - SEIN
Seção de Compras e Contratações Gerais – SECG
c) Divisão de Editais, Contratos e Desenvolvimento Comercial de Fornecedores
Seção de Editais e Contratos – SEEC
Seção de Gestão Formal de Contratos – SEGF
Seção de Qualificação e Desenvolvimento de Fornecedores - SEDF
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS tem a seu cargo o
planejamento, normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades
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desenvolvidas pelos órgãos que lhe são subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as
seguintes:
a) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a projetos,
processos e sistema da qualidade;
b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
c) iniciar, recomendar ou providenciar solução pelos canais designados;
d) verificar a implementação das soluções;
e) controlar o posterior processamento, a entrega ou instalação do produto não - conforme até
que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DEGCS/DVPE
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Planejamento e Controle de Estoque - DVPE.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Planejamento e Controle de Estoque - DVPE é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos – DEGCS,
incumbido das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à
gestão do planejamento e controle de estoques, armazenagem de materiais, recebimento,
processamento de notas fiscais e distribuição interna de cargas, cuja execução se faz através das
Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Planejamento e Controle de Estoque - SEPE
b) Seção de Gestão de Estoque – SEES
c) Seção de Recebimento e Distribuição de Cargas - SERD
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Planejamento e Controle de Estoque - SEPE
311. À Seção de Planejamento e Controle de Estoque - SEPE, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Planejamento e Controle de Estoque - DVPE, compete,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) identificar, classificar e codificar os itens de estoque indiretos da produção, manutenção
e administrativos;
b) promover a definição dos itens do estoque que devam ficar sobre sua esfera de
competência;
c) emitir e acompanhar as solicitações de compras e administração dos contratos e atas de
fornecimento de itens do estoque;
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d) definir parâmetros e critérios necessários a programação de estoques, em função das
políticas de suprimentos;
e) atuar no planejamento das aquisições dos itens não cadastrados, com exceção das
matérias- primas, visando minimizar o número de aquisições;
f) manter atualizado e distribuir para áreas de planejamento, cadastro e compras, a relação de
grupo/classe;
g) manter atualizado o Certificado de Registro Cadastral junto a Polícia Federal e renovar
anualmente a licença de funcionamento, junto ao referido órgão;
h) emitir e enviar, mensalmente, o relatório de consumo de produtos químicos que são
controlados pela Polícia Federal;
i) definir critérios para saneamento dos estoques;
j) avaliar e aperfeiçoar os métodos e sistemas de controle e gestão de estoques.
32. Seção de Gestão de Estoque - SEES
321. À Seção de Gestão de Estoque - SEES, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Planejamento e Controle de Estoque - DVPE, compete, entre outras,
as seguintes atribuições:
a) conferir e estocar as matérias-primas, insumos, itens de manutenção e expediente,
definindo endereço de armazenagem;
b) segregar matérias-primas e insumos em áreas específicas para análise laboratorial e nãoconformes;
c) manter em condições adequadas de uso, conservação e segurança os materiais
estocados;
d) acompanhar o processo de recolhimento de amostra, juntamente com representante da
área da qualidade;
e) administrar a distribuição e estocagem dentro dos armazéns, conforme especificação
técnica dos materiais recebidos;
f) realizar inventários diários dos materiais estocados, assim como, administrar a apuração
das possíveis diferenças de estoque;
g) separar materiais de manutenção, expediente e outros e destinar para a área de
Distribuição, com vista ao atendimento dos diversos órgãos da CMB;
h) separar matérias-primas e insumos e destinar para a área de Distribuição, com vista ao
atendimento à produção;
i) atender matérias-primas e insumos à produção via setoriais de Fábrica;
j) elaborar via sistema, relatórios e planilhas para fins de análise gerencial;
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k) listar itens de estoque a vencer com vistas à revalidação e posterior segregação dos
mesmos na área de material não-conforme;
l) processar via sistema, baixas, devoluções, transferências e inventários de estoque;
m) prestar informações aos órgãos solicitantes sobre consultas de estoque;
n) receber, estocar e controlar bens alienáveis até sua destinação final.
33. Seção de Recebimento e Distribuição de Cargas - SERD
331. À Seção de Recebimento e Distribuição de Cargas - SERD, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Planejamento e Controle de Estoque - DVPE, compete,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) receber materiais entregues por fornecedores;
b) conferir e validar documentos fiscais (DANFE) junto às Secretarias Estaduais/Federal;
c) conferir, identificar e distribuir aos armazéns específicos, os materiais recebidos de
fornecedores;
d) analisar e atestar competência de frete dos conhecimentos de transporte;
e) processar as notas fiscais, DANFE e conhecimentos de transporte de materiais recebidos
de fornecedores, de forma a alimentar o Sistema de Gestão Empresarial – ERP nos módulos:
estoque custo, compras, inspeção de entrada e financeiro;
f) receber e processar as notas fiscais de serviços, enviada pelos diversos órgãos da CMB,
de forma a alimentar o Sistema de Gestão Empresarial – ERP nos módulos de compras e
financeiro;
g) elaborar diário de notas fiscais recebidas, enviando aos órgãos fiscais, financeiros e
gestores;
h) analisar os diversos pedidos de emissão de notas fiscais de saída, definir os dados fiscais
necessários e emitir as notas fiscais de diversas naturezas para destinação a fornecedores;
i) elaborar via sistema, relatórios e planilhas para fins de análise gerencial;
j) receber dos diversos órgãos da CMB, requisições de materiais e pedidos das fábricas e
distribuir aos armazéns específicos para atendimento;
k) distribuir por meio de veículo de carga (caminhão e empilhadeira), matérias-primas e
insumos à produção e aos armazéns setoriais das fábricas;
l) distribuir por meio de veículo (carro elétrico) materiais recebidos de fornecedores aos
diversos órgãos da CMB;
m) prestar informações aos órgãos solicitantes sobre recebimentos e entregas de materiais;
n) recolher bens em disponibilidade nos diversos órgãos da CMB.
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DEGCS/DVCP
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Compras - DVCP.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Compras - DVCP é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao
Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à aquisição de equipamentos e
insumos industriais e administrativos, à prestação de serviços e à importação, cuja execução se faz
através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Compras e Contratações para Produção - SECP
b) Seção de Compras Internacional - SEIN
c) Seção de Compras e Contratações Gerais - SECG
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Compras e Contratações para Produção - SECP
311. À Seção de Compras e Contratações para Produção - SECP, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Compras - DVCP, competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) receber solicitação de compra, elaborar Convites (CVT e CVS) e Cotações, emitir e
expedir Pedido de Compra (PDC) para aquisição de equipamentos, pequenos serviços e
insumos industriais, de acordo com as especificações técnicas produzidas pelo setor
interessado na aquisição, bem como, a elaboração de Autorização de Serviços (AUS) para
contratação de serviços contínuos;
b) proceder às aquisições diretas nos casos em que as licitações sejam dispensáveis ou
inexigíveis, à luz de autorizações superiores;
c) pesquisar preços para posterior definição da modalidade de licitação, bem como, para
renovação de contratos;
d) diligenciar e administrar os processos de aquisição através de Pedido de Compra (PDC).
32. Seção de Compras Internacional – SEIN
321. À Seção de Compras Internacional - SEIN, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Compras - DVCP, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) promover licitação na modalidade de convite entre fornecedores estrangeiros, emitindo o
Purchase Order (PO);
b) providenciar toda documentação necessária às importações, tais como: guia de
importação, autorização do Banco Central, I.N.P.I.e Receita Federal, incluindo quando for
o caso, a obtenção de ex-tarifários (redução de impostos);
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c) providenciar toda documentação necessária às importações, sem cobertura cambial, de
peças e equipamentos enviados para conserto, tais como: RE, SD, autorização do DTIC e
Receita Federal;
d) manter atualizado o controle das importações, tais como: data de vencimento da guia de
importação, embarques programados, prazos de armazenagem e prazo de entrega dos
fornecedores;
e) promover desembaraço aduaneiro;
f) providenciar transporte aéreo, marítimo e terrestre e todas as demais providências
exigidas pelas leis de comércio exterior;
g) providenciar a retirada dos itens importados dos armazéns alfandegários;
h) pesquisar preços e condições de fornecimento junto ao mercado externo;
i) administrar e diligenciar os processos de importação até a sua entrega efetiva na CMB.
33. Seção de Compras e Contratações Gerais - SECG
331. À Seção de Compras e Contratações Gerais - SECG, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Compras - DVCP, competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) receber solicitação de compra, elaborar Convites (CVT e CVS) e Cotações, emitir e
expedir Pedido de Compra (PDC) para aquisição de equipamentos, pequenos serviços e
insumos administrativos, de acordo com as especificações técnicas produzidas pelo setor
interessado na aquisição, bem como, a elaboração de Autorização de Serviços (AUS) para
contratação de serviços contínuos;
b) proceder às aquisições diretas nos casos em que as licitações sejam dispensáveis ou
inexigíveis, à luz de autorizações superiores;
c) pesquisar preços para posterior definição da modalidade de licitação, bem como, para
renovação de contratos;
d) diligenciar e administrar os processos de aquisição através de Pedido de Compra (PDC),
com entregas únicas ou de curto prazo;
e) executar as atividades de compras de itens de material pelo Fundo Rotativo – DEGCS
até o limite previsto no respectivo regulamento;
f) administrar o Fundo Rotativo – DEGCS, reportando-se, diretamente, à Divisão de
Compras – DVCP para o provisionamento e prestação de contas.
DEGCS/DVEF
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Editais, Contratos e Desenvolvimento
Comercial de Fornecedores - DVEF.
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2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Editais, Contratos e Desenvolvimento Comercial de Fornecedores - DVEF é um
órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao Departamento de Gestão de Contratações e
Suprimentos - DEGCS, incumbido das funções de orientação, coordenação, execução e controle das
questões relativas à elaboração de editais e instrumentos contratuais, gestão de contratos,
qualificação e desenvolvimento comercial de fornecedores, cuja execução se faz através das Seções
a seguir relacionadas:
a) Seção de Editais e Contratos - SEEC
b) Seção de Gestão Formal de Contratos - SEGF
c) Seção de Qualificação e Desenvolvimento Comercial de Fornecedores - SEDF
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Editais e Contratos - SEEC
311. À Seção de Editais e Contratos - SEEC, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Editais, Contratos e Desenvolvimento Comercial de Fornecedores DVEF, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) elaborar editais de licitação para: pregão presencial, pregão eletrônico, registro de
preços, tomada de preços, concorrências internacional e nacional e convite;
b) verificar ou providenciar a autorização para instaurar a licitação, do Departamento de
Gestão de Contratações e Suprimentos – DEGCS, especificação do objeto a ser licitado e
dotação orçamentária;
c) solicitar a análise dos Editais às seguintes áreas:
- Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira – DECOF;
- Departamento Jurídico – DEJUR; e,
- Órgão Requisitante, quando couber.
d) enviar os editais conforme o tipo de licitação para a: Comissão Permanente de Licitação
– COMPEL ou Divisão de Compras – DVCP, para dar início a realização da licitação;
e) incluir no Sistema de Licitações;
f) elaborar os Contratos do tipo Inexigibilidade e Dispensa, Termos Aditivos, Termos de
Parceria, Termos de Permuta, Termos de Quitação e/ou Rescisão;
g) elaborar os relatórios sobre as atividades na área de Editais e Contratos.
32. Seção de Gestão Formal de Contratos - SEGF
321. À Seção de Gestão Formal de Contratos - SEGF, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Editais, Contratos e Desenvolvimento Comercial de Fornecedores DVEF, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) elaborar os Contratos e as Atas de Registro de Preços após a homologação das
licitações;
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b) elaborar as Cartas de Prorrogação com base na: autorização do Departamento de Gestão
de Contratações e Suprimentos – DEGCS, dotação orçamentária e análise do
Departamento Jurídico – DEJUR;
c) emitir Nota de Empenho;
d) digitalizar e digitar os Instrumentos Contratuais firmados no Sistema de Administração
de Contratos;
e) divulgar os Instrumentos Contratuais firmados as áreas envolvidas via e-mail;
f) solicitar a publicação em Diário Oficial, de todos os Instrumentos Contratuais;
g) emitir relatórios dos Instrumentos Contratuais firmados para envio a Auditoria Interna –
AUDIT;
h) realizar abertura de processo para acompanhamento dos Instrumentos Contratuais;
i) realizar o acompanhamento da vigência dos Instrumentos Contratuais firmados,
providenciando com antecedência a comunicação aos Gestores Operacionais, visando
definir a prorrogação contratual ou nova licitação;
j) atualizar dados na planilha de acompanhamento dos Instrumentos Contratuais;
k) atualizar a Situação Fiscal dos contratados no Sistema de Administração de Contratos;
l) realizar o acompanhamento e a aplicação das penalidades contratuais;
m) realizar a gestão administrativa dos Instrumentos Contratuais, acompanhando a
vigência, a realização dos eventos previstos nestes, registrando seu cumprimento e/ou
descumprimento;
n) realizar a elaboração de relatório a respeito dos Instrumentos Contratuais existentes e
encerrados.
33. Seção de Qualificação e Desenvolvimento Comercial de Fornecedores - SEDF
331. À Seção de Qualificação e Desenvolvimento Comercial de Fornecedores - SEDF, órgão
de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à Divisão de Editais, Contratos e
Desenvolvimento Comercial de Fornecedores - DVEF, competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) receber e analisar os documentos para o cadastramento, qualificação e desenvolvimento
de fornecedores, visando à emissão de Certificado de Registro Cadastral da CMB – CRC,
com base nos seguintes critérios: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômica financeira e regularidade fiscal;
b) realizar cadastro simples e completo dos fornecedores no Módulo de Compras no
Sistema ERP;
c) emitir o Certificado de Registro Cadastral da CMB – CRC;
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d) emitir os Atestados de Capacidade Técnica, referente aos Contratos firmados e Pedido
de Compras – PDC;
e) realizar pesquisa de novos fornecedores no mercado para posterior desenvolvimento
comercial visando manter para as principais linhas de fabricação, serviços e itens, um
quantitativo mínimo adequado de fornecedores de boa qualidade, visando à
competitividade;
f) providenciar anualmente a Chamada Pública no Diário Oficial da União e jornais de
grande circulação, visando a inclusão de novos fornecedores no cadastro da CMB.

1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gestão de Pessoas –
DEGEP, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP é um órgão de 1º nível de gestão, com
subordinação à Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD e responsável pelas atividades
referentes ao registro de pessoal, benefícios, recrutamento e seleção, cargos e salários,
movimentação de pessoal, assistência social, capacitação e desenvolvimento de RH, biblioteca,
engenharia de segurança e medicina do trabalho.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP está estruturado nos órgãos a seguir
relacionados:
a) Divisão de Gestão de Pessoas - DVGP
Seção de Recrutamento e Seleção - SERS
Seção de Pessoal - SEPS
Seção de Remuneração - SERM
b) Divisão de Benefícios - DVBN
Seção de Serviço Social - SESS
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c) Divisão de Desenvolvimentos de Pessoas - DVDP
Seção Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - SECD
Seção de Biblioteca - SEBI
Seção de Gestão de Desempenho, Competências - SEDC
4. ATRIBUIÇÕES
41. Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP, tem a seu cargo o planejamento, normatização,
orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos órgãos que lhe são
subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
411. Vinculadas ao Sistema da Qualidade CMB, no seu âmbito de atuação:
a) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas aos
projetos, processos e sistema da qualidade;
b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema
da qualidade;
c) iniciar recomendar ou providenciar solução por meio dos canais designados;
d) verificar a implementação das soluções;
e) controlar o posterior processamento, entrega ou instalação do produto não-conforme até
que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DEGEP/DVGP
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Gestão de Pessoas - DVGP.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Gestão de Pessoas - DVGP é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas ao concurso público,
recrutamento interno e externo, registro e controle de pessoal, cargos e salários, carreira funcional,
cuja execução se faz por intermédio das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Recrutamento e Seleção - SERS
b) Seção de Pessoal – SEPS
c) Seção de Remuneração - SERM
3. ATRIBUIÇÕES
31. À Divisão de Gestão de Pessoas - DVGP, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) assessorar o Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP na formulação de políticas,
normas e procedimentos, visando resguardar o cumprimento da legislação trabalhista e dos
acordos sindicais.
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32. Seção de Recrutamento e Seleção - SERS
321. À Seção de Recrutamento e Seleção - SERS, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Gestão de Pessoas - DVGP, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) assegurar a alocação adequada de mão-de-obra da CMB, tanto para empregados quanto
para estagiários e menores estagiários;
b) formar e manter cadastro de candidatos;
c) proceder às inscrições e entrevistas de triagem de candidato;
d) efetuar o recrutamento e seleção de pessoal interno e externo;
e) coordenar os programas de recrutamento de estagiários e menores estagiários.
f) proceder à avaliação de potencial;
g) proceder à avaliação de desempenho dos estagiários internos e externos e menores
estagiários;
h) proceder aos aconselhamentos psicológicos, exames de revisão e entrevistas de
desligamento;
i) estudar e recomendar re-enquadramentos, participando dos processos de re-adaptação
profissional, re-alocação de pessoal e re-alocação médico / social;
j) formar e manter o dossiê dos empregados;
p) coordenar todas as etapas do concurso público;
q) coordenar o Programa de Integração de Pessoal.
35. Seção de Pessoal - SEPS
351. À Seção de Pessoal – SEPS - órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinado à
Divisão de Gestão de Pessoas - DVGP, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) manter o controle e atualização dos dados cadastrais referentes aos empregados,
dependentes, beneficiários, diretoria, conselhos administrativo e fiscal, menores estagiários
e estagiários;
b) manter atualizadas as Carteiras de Trabalho, procedendo registro relativo ao contrato de
trabalho e demais alterações (férias, salários, cargos, etc);
c) manter atualizada as Fichas de Registro de empregados e dossiês, procedendo as
anotações e arquivamento e documentos relacionados com as alterações funcionais;
d) expedir, atualizar e controlar documentos e declarações de caráter profissional,
econômico e financeiro de empregados, ex-empregados e pensionistas;
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e) elaborar e emitir documentos relativos a punições de empregados, com base nos
processos administrativos, convocando-os para ciência, e procedendo o registro na ficha de
registro e arquivo da punição no dossiê;
f) elaborar, emitir e colher assinatura dos empregados nos termos aditivos ao contrato de
trabalho, referente a participação de empregados nos cursos de longa duração e alteração
de jornada de trabalho;
g) analisar, controlar e emitir termos de postergação, fracionamento e interrupção de férias,
colhendo assinatura do empregado, registrando na REM, CTPS e arquivo em dossiê;
h) manter informações atualizadas sobre Legislação Trabalhista, consultando os boletins de
consultoria;
i) realizar e executar todas as atividades inerentes à elaboração e crítica de folha de
pagamento, desde a fase de importação de valores, conferência de cálculos, até transmissão
de arquivos bancários, bem como liberação de arquivos, relatórios para áreas e guias de
recolhimento;
j) realizar homologações das rescisões de contrato de trabalho no SNM e/ou DRT;
l) realizar e executar toda movimentação de empregados admitidos e demitidos no sistema
SISAC-TCU, enviando a documentação necessária para apreciação quanto à legalidade dos
atos junto ao DFC e TCU;
m) representar como preposto da CMB, em audiências trabalhistas;
n) controlar e proceder à renovação do Certificado do FGTS-CRF, cumprindo prazos
estabelecidos para renovação;
o) realizar e executar o cadastro de empregados e desempregados – CAGED, observando o
prazo legal para as informações dos admitidos e demitidos do mês;
p) realizar e executar toda as atividades inerentes a apuração da freqüência, desde a fase de
captura, validação, digitações de abonos das ocorrências de faltas/atrasos e demais
relatórios de absenteísmo e gerenciais;
q) realizar, executar e emitir as informações de RAIS, DIRF e Informe de Rendimentos,
cumprindo prazo legal;
r) expedição de carteira funcional;
s) promover análise nos processos e requerimentos dos empregados, emitindo pareceres
com fundamento na legislação, nas normas internas e no Regulamento de Pessoal;
t) preparar relatórios das despesas dos empregados cedidos para outros órgãos, para efeito
de ressarcimento à CMB;
u) controlar afastamentos e retorno dos empregados em benefício/INSS, analisando quando
a perda de férias e registro na ficha de empregados;
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v) proceder ao atendimento à fiscalização, representando a CMB no tocante a
documentação a ser fiscalizada;
x) realizar toda atividade que envolve admissões e demissões de empregados, estagiários,
menor estagiário, atuando na palestra de integração.
36. Seção de Remuneração - SERM
361. À Seção de Remuneração - SERM, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinado
à Divisão de Gestão de Pessoas - DVGP, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) planejar, coordenar, elaborar, implantar e manter o Plano de Cargos e Salários;
b) executar os trabalhos de desenvolvimento, implantação e manutenção do Plano de
Carreiras e Sucessão;
c) assessorar as áreas no dimensionamento do quadro base de lotação, especificando os
cargos e o número de integrantes para cada cargo;
d) efetuar auditoria de cargos e salários, verificando a utilização adequada dos recursos
humanos em termos quantitativos e qualitativos;
e) coordenar e acompanhar a elaboração e atualização das descrições de cargos e das
respectivas grades de competência;
f) manter atualizado o Manual de Cargos e Salários;
g) analisar e controlar a movimentação salarial e funcional, garantindo o cumprimento da
administração salarial e legislação vigente;
h) proceder a análise, acompanhamento e cumprimento das Leis e Regulamentos referentes
à Política Salarial;
i) desenvolver e participar de pesquisas salariais, a fim de manter a CMB informada sobre
sua posição em relação ao Mercado de Trabalho;
j) assessorar as áreas nos processos de promoções, transferências, alteração de cargos,
substituições e funções comissionadas;
k) elaborar relatórios estatísticos inerentes à movimentação de pessoal e salarial;
l) manter atualizado o histórico funcional, registrando e controlando todas as
movimentações de pessoal (promoções, transferências e alterações salariais);
m)coordenar, acompanhar e manter atualizado o Sistema de Funções Comissionadas;
n) assegurar o recebimento e a guarda das Declarações de Bens e Rendas dos Dirigentes e
empregados que exercem funções de chefia/comissionadas.
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DEGEP/DVBN
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Benefícios - DVBN.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Benefícios - DVBN é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao
Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP, incumbido das funções de administração de
contratos e convênios inerentes a benefícios que compreendem: fiscalizar e controlar todas as
atividades desenvolvidas pelos prestadores dos serviços de Restaurante, Creche, Lavanderia, de
Manutenção de Equipamentos de Raio X e equipamentos Odontológicos, Serviço Médico, Plano de
Saúde e Perícias Médicas e outros benefícios concedidos pela Empresa, tais como: fornecimento de
medicamentos aos empregados, órtese e prótese; verificar a manutenção dos equipamentos e a
qualidade dos serviços prestados; efetuar periodicamente a avaliação dos serviços prestados;
elaborar e emitir relatórios estatísticos e gerenciais e, ainda, a execução orientação, coordenação e
controle das questões relativas à assistência social aos empregados, cuja execução se faz por
intermédio da Seção a seguir relacionada:
a) Seção de Serviço Social - SESS
3. ATRIBUIÇÕES
31. À Seção de Serviço Social - SESS, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à
Divisão de Benefícios - DVBN, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) promover e coordenar programas de apoio social ao empregado;
b) proceder ao acompanhamento junto às famílias dos empregados, visando atendimento e
bem-estar de suas necessidades sociais, e, realizar atendimentos individuais sempre que
necessário;
c) promover ação de readaptação profissional e re-alocação médico-social;
d) proceder ao acompanhamento social aos acidentados no trabalho;
e) desenvolver os procedimentos para concessão de benefícios aos empregados (auxílio doença
em convênio com o INSS, abono permanência, pagamento dos acidentados, aposentadoria e
salário educação);
f) gerir os contratos e convênios diretamente vinculados ao Serviço Social;
g) administrar o Fundo Assistencial FA-DEGEP.
DEGEP/DVDP
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas- DVDP.
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2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Desenvolvimento de Pessoas - DVDP é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP, incumbido das funções
de administração, execução, orientação, coordenação e controle das questões relativas à capacitação
e desenvolvimento de recursos humanos, avaliação de desempenho e competência, guarda e
disponibilização do acervo técnico da biblioteca, cuja execução se faz por intermédio das Seções a
seguir relacionadas:
a) Seção de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - SECD
b) Seção de Gestão do Desempenho e Competência – SEDC
c) Seção de Biblioteca – SEBI
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas – SECD
311. À Seção de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - SECD, órgão de 3º nível de
gestão, diretamente subordinado à Divisão de Desenvolvimento de Pessoas - DVDP, compete,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) formular propostas de políticas, diretrizes, estratégias, procedimentos, planos, programas e
projetos relacionados à Capacitação e Desenvolvimento Profissional;
b) planejar, elaborar, executar e acompanhar as atividades de Capacitação e Desenvolvimento;
c) executar, acompanhar e avaliar os eventos previstos no Programa de Capacitação
Profissional;
d) formar facilitadores internos;
e) planejar, coordenar e ministrar treinamentos internos;
f) realizar as inscrições e promover o pagamento de treinamentos internos eexternos;
g) elaborar relatórios gerenciais sobre as atividades de treinamento;
h) coordenar programas de incentivo à educação;
i) planejar executar e acompanhar o Programa de Formação do Termo de Cooperação
SENAI/CMB;
j) coordenar o Programa Jovem Aprendiz Cotista.
32. Seção de Gestão do Desempenho e Competência - SEDC
3.2.1. À Seção de Gestão do Desempenho e Competência - SEDC, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Desenvolvimento de Pessoas - DVDP compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) manter o alinhamento do desempenho humano na CMB, vinculado ao planejamento
organizacional, por meio da implementação e monitoramento de Modelo Sistêmico de
Gerenciamento do Desempenho e Competências;
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b) monitorar junto aos órgãos da empresa as etapas de planejamento, acompanhamento e
avaliação de desempenho humano, bem como assessorá-los na preparação e
desenvolvimento gerencial para a devida condução do processo;
c) possibilitar o planejamento de ações para melhoria do desempenho humano/
organizacional (transferências, remanejamentos, orientação, desenvolvimento e
capacitação profissional, ação social, etc.);
d) assessorar na definição e monitoramento de indicadores de desempenho humano/
organizacional;
e) viabilizar, em conjunto com as gerências da Empresa, o alinhamento das competências
individuais às estratégias setoriais e organizacionais;
f) assessorar as gerências no desenvolvimento de competências que agreguem valor
profissional aos negócios da Empresa;
g) definir e mensurar o grau de contribuição de cada empregado para os resultados da
empresa;
h) subsidiar o plano de cargos, carreira e remuneração;
i) formular propostas de políticas, diretrizes, estratégias e procedimentos, planos,
programas e projetos, relacionados à gestão de desempenho e competências.
33. Seção de Biblioteca - SEBI
331. À Seção de Biblioteca - SEBI, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinado à
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DVDP compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) receber e centralizar todos os pedidos para compra de material bibliográfico, bem
como de outros documentos de caráter informativo educacional, em qualquer tipo de
suporte de informação, providenciando junto à Seção de Compras Nacional - SECP,
mediante emissão de Requisição de Material – RQM, a aquisição dos mesmos, que serão,
obrigatoriamente, inseridos no acervo da Biblioteca;
b) controlar as atividades referentes à pesquisa, seleção e controle de toda a
documentação técnica especializada inerente às atividades da Empresa;
c) propiciar aos usuários informações documentais voltadas aos interesses de sua área de
atuação;
d) analisar, sistematicamente, a documentação, antecipando a informação adequada à
necessidade do usuário;
e) providenciar o atendimento à solicitação de reprodução de artigos, trechos de livros e
periódicos sobre assuntos de interesse de vários órgãos da CMB;
f) ordenar e guardar documentos doutrinários, jurídicos e técnicos e os relatórios,
emanados da CMB para fins de estudos e pesquisas;
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g) efetuar o empréstimo de publicações aos empregados da CMB;
h) obter informações dos diversos catálogos de Bibliotecas, para fins de padronização do
catálogo de assuntos;
i)

coordenar os serviços de tradução e/ou versão de idiomas;

j) promover a filiação da CMB junto às Associações Técnicas inerentes às atividades
desenvolvidas pela CMB;
k) registrar, catalogar e classificar o acervo de documentos especiais tais como:
documentos técnicos gerados pela CMB, manuais de operação e manutenção, normas
técnicas, relatórios de viagem, mídias eletrônicas e digitais, filmes, fotografias, leiautes,
cromalins e outros;
l) controlar e normalizar as entradas por autor, assunto e nº de classificação de
documentos de acordo com os códigos existentes;
m) realizar a circulação dirigida de periódicos e publicações de interesse, seguindo
critérios estabelecidos, entre os técnicos da Empresa;
n) responsabilizar-se pela liberação de documentos, seja para consulta e/ou empréstimo
entre os usuários internos e externos;
o) responsabilizar-se pela guarda e movimentação dos objetos de segurança, recebidos ou
gerados pela CMB, utilizados em projetos de produtos.

1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Segurança Corporativa DESEC, e define suas atribuições.
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2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Segurança Corporativa - DESEC é um órgão de 1º nível de gestão, com
subordinação à Diretoria de Administração e Finanças- DIRAD e responsável pelas atividades
referentes ao macro processo de segurança e pela implantação e manutenção da política de
segurança da CMB e demais atividades orientadas para ações de segurança corporativa orgânica,
física e lógica visando à manutenção dos ativos da Empresa, exercidas internamente e no seu
entorno.
.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Segurança Corporativa - DESEC está estruturado nos órgãos a seguir
relacionados:
a) Divisão de Operações de Segurança - DVOS
Seção de Vigilância e Segurança Operacional – SEVO
Seção de Segurança Eletrônica – SEEL
Seção de Operações Especiais - SEOE
b) Divisão de Planejamento e Gestão da Segurança – DVPS
Seção de Pesquisa Biográfica e Cadastro – SEPB
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Segurança Corporativa - DESEC tem a seu cargo o planejamento,
normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos
órgãos que lhe são subordinados com atribuições definidas em Normas próprias e, também, as
seguintes:
a) garantir o funcionamento, proteger as instalações, os empregados e demais pessoas nos casos
de ações que venham ameaçar a CMB, entre outras as seguintes: tentativas e/ou consumação de
atos de invasão, vandalismo, roubo, furto, sabotagem, terrorismo, ameaças, princípios ou
consumação de incêndios, explosões, inundações, desabamentos e outros sinistros;
b) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a projetos,
processos e sistema da qualidade;
c) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
d) iniciar, recomendar ou providenciar solução por meio dos canais designados;
e) verificar a implementação das soluções e controlar o posterior processamento, entrega ou
instalação do produto não conforme até que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido
corrigida;
f) formar grupo de trabalho de composição matricial ou não, visando:
- à elaboração de estudos/projetos com objetivos, entre outros, os de identificar os recursos
de segurança e a sua melhor distribuição estratégica, estabelecer as configurações de
atuação, com relação ao comando, ao controle e a articulação das ações de segurança
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corporativa na manutenção da ordem na defesa e da garantia da gestão dos ativos
estratégicos da CMB;
- participar da gestão administrativa dos contratos de serviços terceirizados em conjunto
com as áreas de gestão operacional nomeadas pelo DESEC;
- à administração dos recursos e da disponibilidade de utilização da academia de ginástica
e do estande de tiro;
- o apoio à normatização e padronização das atividades para as quais for convocado o
DESEC;
- realizar o inventário dos equipamentos, armamento e munições sob a guarda do DESEC.
g) realizar a análise de dados e informações visando identificar, acompanhar e avaliar as
ameaças reais que possam por em risco a segurança dos dirigentes, dos empregados, dos ativos
e do patrimônio da CMB, propondo soluções que servirão para orientar a decisão superior no
estabelecimento de ações repressivas/neutralizadoras.
DESEC/DVOS
1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização da Divisão de Operações de Segurança DVOS.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Operações de Segurança - DVOS é um órgão de 2º nível de gestão, com
subordinação direta ao Departamento de Segurança Corporativa - DESEC, incumbida das funções
de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à garantia da segurança nas
instalações físicas e patrimoniais da CMB, entre outras, o acesso e trânsito de pessoas e veículos e o
transporte de valores e, ainda, na prevenção e combate ao princípio ou consumação de incêndios,
explosões, inundações e desabamentos e outros sinistros, cuja execução se fará por intermédio das
Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Vigilância e Segurança Operacional - SEVO
b) Seção de Segurança Eletrônica - SEEL
c) Seção de Operações Especiais - SEOE
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Vigilância e Segurança Operacional - SEVO
311. À Seção de Vigilância e Segurança Operacional – SEVO órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinado à Divisão de Operações de Segurança – DVOS, compete, entre outras,
as seguintes atribuições:
a) executar e controlar atividades de vigilância e segurança operacional das instalações e
transporte de valores;
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b) estabelecer, coordenar, comandar, executar e controlar os serviços de ronda de
segurança armada e de postos fixos, inclusive o atendimento de portarias, por vinte e
quatro horas diárias;
c) guardar, controlar, distribuir e recolher o armamento e as munições, bem como aqueles
necessários durante o desempenho das atividades diárias de segurança armada e, ainda,
promover e/ou executar as suas manutenções;
d) fiscalizar a utilização e promover a manutenção corretiva dos veículos usados nas
atividades de vigilância e segurança;
e) participar, quando solicitado, em escoltas de valores, entre outras;
f) comunicar às autoridades de controle aéreo o sobrevôo de aeronaves não autorizadas no
espaço restrito da CMB;
g) fiscalizar o acesso e trânsito de pessoas, veículos, materiais e produtos, segundo as
Normas da CMB;
h) registrar as ocorrências de qualquer anormalidade que estejam em desacordo com as
rotinas e as Normas da CMB, analisá-las e apresentar sugestões visando a sua eliminação;
i) executar revistas e inspeções, controle de entrada e saída de material e acompanhamento
de carregamentos no interior da CMB;
j) orientar ao visitante sobre a rota que deverá ser tomada para acesso ao local de destino e
acompanhá-lo quando se destinar ao Perímetro de Segurança;
k) elaborar escalas de serviços e promover a manutenção da disciplina do grupo;
l) receber as ocorrências procedentes das áreas de segurança,
m) executar os serviços de confecção de chaves, manutenção e abertura de fechaduras.
32. Seção de Vigilância Eletrônica - SEEL
321. À Seção de Vigilância Eletrônica - SEEL órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinado à Divisão de Operações de Segurança – DVOS, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) executar ações de segurança eletrônica para preservar e garantir o patrimônio da CMB;
b) registrar e informar as ocorrências de anormalidades que possam contrariar as normas
de segurança da CMB e dar apoio às operações de segurança operacional;
c) operar e manter o sistema informatizado de segurança e o sistema de circuito fechado de
TV para apoio às operações de segurança;
d) liberar o acesso de visitantes e empregados da CMB e das empresas contratadas;
e) controlar o sistema eletrônico de acesso e trânsito de pessoas e veículos e apoiar o
DEGEP em relação ao controle de frequência de pessoal;
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f) realizar as atividades de comunicação interna e externa à CMB no que se refere às ações
de segurança;
g) operar e manter o sistema de sonorização ambiente e de comunicação interna e externa e
o sistema de central telefônica controlando os serviços de telefonia;
h) executar as atividades referentes à instalação e reparos de aparelhos telefônicos,
manutenção da mesa e seus periféricos, circuito fechado de TV, sistema automatizado de
segurança, rádios de comunicação, detectores de metais e sistema de sonorização ambiente.
33. Seção de Operações Especiais - SEOE
331. À Seção de Operações Especiais - SEOE órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinado à Divisão de Operações de Segurança – DVOS, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) executar e controlar as atividades referentes à prevenção e ao combate a incêndio e
outros sinistros;
b) inspecionar os equipamentos e instalações da CMB visando à prevenção e o combate a
incêndio e outros sinistros;
c) participar da elaboração do Plano de Evacuação de Emergência - PAE e das ações, entre
outras, de salvamento e combate a incêndio nas situações de emergência;
d) participar do Plano de Auxílio Mútuo - PAM da zona industrial;
e) auxiliar ao Serviço Médico da CMB no socorro às pessoas acidentadas ou acometidas de
mal súbito;
f) realizar atividades de oficina e manutenção de equipamentos de prevenção e combate a
incêndio;
g) executar o acompanhamento da entrada de veículo transportando produtos perigosos nas
dependências da empresa, bem como, fiscalizar as condições de trânsito e de utilização dos
estacionamentos visando à prevenção de sinistros;
h) propor procedimentos preventivos de segurança para pedestres e veículos nos
estacionamentos da CMB;
i) executar e fiscalizar o acompanhamento preventivo a serviços com chamas aberta em
todos os pontos da CMB:
j) promover e/ou ministrar, entre outros, curso de Noções Básicas de Segurança – NBS,
módulos prevenção, combate a incêndio e ao pânico, primeiros socorros e de Proteção
Ambiental para todos os empregados da CMB;
k) elaborar procedimentos em conformidade com as normas vigentes da
ABNT/INMETRO, para execução dos serviços de manutenção técnica de extintores de
incêndio;
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l) participar da prevenção, controle e combate a vetores/pragas, em especial a proliferação
do mosquito AEDES AEGYPTI, transmissor da dengue;
m) executar medidas mitigadoras visando qualquer impacto ambiental no âmbito da CMB
e adjacências;
n) promover atualização e a manutenção da programação visual de todo Parque Industrial;
o) atuar na captura de animais nas dependências da empresa.
DESEC/DVPS
1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização da Divisão de Planejamento e Gestão da
Segurança - DVPS.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Planejamento e Gestão da Segurança - DVPS é um órgão de 2º nível de gestão,
com subordinação direta ao Departamento de Segurança Corporativa - DESEC, incumbida das
funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à informação,
cadastro e vigilância eletrônica e à elaboração de projetos de engenharia de sistemas de vigilância
eletrônica:
a) Seção de Pesquisa Biográfica e Cadastro – SEPB
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Pesquisa Biográfica e Cadastro - SEPB
311. À Seção de Pesquisa Biográfica e Cadastro - SEPB órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinado à Divisão de Planejamento e Gestão da Segurança – DVPS, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) produção, manuseio, consulta, difusão, manutenção, arquivo e salvaguarda da massa
documental e dos conhecimentos que possuem classificação sigilosa relativos à segurança
orgânica da empresa;
b) contatar as autoridades competentes com vistas às autorizações e/ou renovações da
documentação necessária ao funcionamento das atividades referentes às questões de
segurança e de fiscalização;
c) promover o registro a viabilização da movimentação e trânsito externo junto às
autoridades competentes do armamento e das munições;
d) realizar o levantamento de dados biográficos (LDB) dos candidatos aprovados em
concurso público, bem como da ficha cadastral/criminal de empregados pertencentes às
empresas prestadoras de serviços e de pessoas que venham solicitar o acesso à CMB;
e) protocolar e arquivar os documentos com entrada no DESEC entregues e/ou emitidos
nas portarias de acesso;
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f) realizar a especificação, controle e a distribuição de uniformes dos empregados lotados
no DESEC;
g) confeccionar a carteira funcional e os crachás dos empregados da CMB, como também,
os dos estagiários, dos menores assistidos e dos terceirizados;
h) cadastrar os veículos de empregados e a respectiva expedição da Autorização de
Tráfego de Veículos - ATV;
i) promover a realização das instruções de tiro externas e, junto ao DEGEP, os cursos de
formação, de reciclagem e de aperfeiçoamento/desenvolvimento profissional;
j) analisar e destinar as correspondências que são protocoladas na CMB sem destinatário
identificado.
k) administrar o Centro de Cadastro e de Certificação Digital;
l) realizar pesquisas e análise de notícias e dados sobre ações de grupos de criminosos, bem
como, aquelas relativas às questões de segurança que possam envolver a CMB, seus
dirigentes e empregados.

1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Serviços Corporativos DECOR, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Serviços Corporativos - DECOR é um órgão de 1º nível de gestão, com
subordinação à Diretoria de Administração e Finanças- DIRAD e responsável pelas atividades
referentes ao apoio logístico abordando o transporte de pessoas e cargas, gestão documental e do
acervo arquivístico, projetos de engenharia e de arquitetura e planejamento e fiscalização de obras.
.
3. ESTRUTURA
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31. O Departamento de Serviços Corporativos - DECOR está estruturado nos órgãos a seguir
relacionados:
a) Divisão de Logística Corporativa - DVLC
Seção de Gestão Documental – SEGD
Seção de Logística Corporativa – SELC
b) Divisão de Projetos, Obras e Serviços Corporativos – DVPO
Seção de Orçamento e Projeto – SEOP
Seção de Planejamento, Fiscalização e Serviços Corporativos - SEPF
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Serviços Corporativos - DECOR tem a seu cargo o planejamento,
normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos
órgãos que lhe são subordinados com atribuições definidas e em normas próprias e, também, as
seguintes:
a) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a projetos,
processos e sistema da qualidade;
b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
c) iniciar, recomendar ou providenciar solução por meio dos canais designados;
d) verificar a implementação das soluções
e) controlar o posterior processamento, a entrega ou instalação do produto não conforme até
que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DECOR/DVLC
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Logística Corporativa – DVLC.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Logística Corporativa - DVLC é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Serviços Corporativos - DECOR, incumbida das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à administração das operações
logísticas de transporte de pessoas, cargas e entrega de produtos, gestão documental e do Acervo
Arquivístico da CMB, reprografia e gestão dos contratos de serviços terceirizados correspondentes,
cuja execução se faz por intermédio das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Gestão Documental - SEGD
b) Seção de Logística Corporativa - SELC
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Gestão Documental - SEGD
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311. À Seção de Gestão Documental - SEGD, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Logística Corporativa - DVLC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) planejar, organizar de forma técnica e sistematizada a custódia dos itens documentais,
com vistas à rápida recuperação das informações e à preservação permanente, dos itens
documentais de valores legais enviados ao Arquivo Geral da CMB;
b) solicitar e acompanhar, quando necessário, a restauração de documentos, através de mão
de obra própria ou terceirizada, utilizando técnicas, materiais e conhecimentos específicos
para devolver-lhes as condições originais;
c) classificar e manter os itens documentais de acordo com seus prazos de arquivamento,
visando sua eliminação, segundo a Tabela de Temporalidade Documental – TTD e a
legislação em vigor;
d) adotar métodos e técnicas de gerenciamento de arquivo, observando a legislação em
vigor para a guarda das informações;
e) assegurar a custódia e o controle de acesso às informações consideradas

confidenciais;

f) atender às necessidades dos usuários relacionadas às reservas de passagens aéreas e
hospedagens, procedendo ao seu gerenciamento;
g) proceder à abertura, controle de tramitação e o arquivamento dos processos
administrativos da Empresa;
h) enviar para publicação e/ou divulgação externa, nas imprensas oficiais e em jornais de
grande circulação no país, matéria legal em conformidade com a legislação pertinente;
i) receber, tratar, enviar e controlar, correspondências externas oficiais, distribuindo-as aos
respectivos destinatários;
j) recolher correspondências e expedientes internos das áreas e executar sua distribuição;
k) enviar correspondência oficial da Empresa por meio do Telefax;
l) promover a reprodução de documentos gerados através dos equipamentos copiadores
disponibilizados no âmbito da CMB;
m) imprimir os formulários de uso interno da CMB e manter atualizado o arquivo de suas
respectivas chapas de impressão;
n) promover a contratação e gerir os contratos relacionados aos serviços de terceiros,
necessários ao desempenho das atividades da Seção;
o) enviar telegramas de solicitações oficiais oriundas das diversas áreas da CMB aos
destinatários, por meio do Sistema Eletrônico disponibilizado pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT.
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32. Seção de Logística Corporativa - SELC
321. À Seção de Logística Corporativa - SELC, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Logística Corporativa - DVLC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) programar e coordenar as operações e o uso dos veículos da frota própria e de terceiros
sob a gestão da CMB, mantendo o arquivamento dos registros de movimentação e o
cadastro dos mesmos;
b) promover a manutenção periódica dos veículos de propriedade da CMB, e assegurar que
os veículos das frotas contratadas estejam continuamente em perfeitas condições de
funcionamento;
c) promover o atendimento aos empregados e de terceiros que a CMB vier a autorizar, para
utilização do Serviço de Transporte Coletivo – TCE, contratado e da frota própria,
conjugando as necessidades de horário da empresa/usuário com seus respectivos
domicílios;
d) definir rotas e controlar as operações de transporte coletivo de empregados e de terceiros
que a CMB vier a autorizar, mantendo atualizado o cadastro dos usuários;
e) controlar as quilometragens percorridas pelos veículos da frota contratada propiciando a
exatidão das informações na conferência das faturas;
f) aplicar os critérios e procedimentos necessários à gestão do vale-transporte aos
empregados, estagiários e jovens aprendizes, conforme os procedimentos estabelecidos em
documentos normativos específicos em vigor;
g) fazer levantamento de abastecimento e controle de quilometragem dos veículos sob a
gestão da CMB, com o objetivo de controlar a quilometragem por litro e o custo com o
abastecimento;
h) programar e coordenar a movimentação de carga, dentro e fora do perímetro da
empresa, pelas modalidades existentes, através de meio de transporte próprio e de
terceirizados sob a gestão da CMB.
i) promover a contratação e garantir a administração dos serviços de terceiros para a CMB,
necessários às atividades da Seção.
j) promover o transporte de produtos, exceto os do meio circulante, utilizando-se dos
modais de transporte mais adequados a entrega aos clientes da CMB;
k) promover o atendimento de transporte aos empregados e de terceiros que a CMB vier a
autorizar, para as necessidades de serviço surgidas nos âmbito interno e externo da
empresa, disponibilizando os veículos das frotas próprias e contratadas.
DECOR/DVPO
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Projetos, Obras e Serviços Corporativos –
DVPO.
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2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Projetos, Obras e Serviços Corporativos – DVPO é um órgão de 2º nível de
gestão, diretamente subordinado ao Departamento de Serviços Corporativos - DECOR, incumbida
das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à administração
de projetos de engenharia e de arquitetura, assim como projeto, orçamento, planejamento e
fiscalização de obras e dos contratos de serviços corporativos terceirizados inerentes à Divisão, cuja
execução se fará por intermédio das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Orçamento e Projeto - SEOP
b) Seção de Planejamento, Fiscalização e Serviços Corporativos – SEPF
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Orçamento e Projeto - SEOP
311. À Seção de Orçamento e Projeto - SEOP, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Projetos, Obras e Serviços Corporativos – DVPO, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) elaborar projetos de layout da área administrativa e da área fabril;
b) elaborar especificações técnicas de materiais civil, de instalações (elétrica,
hidráulica/sanitária, pneumática e climatização) e de execução de serviços de ordem civil e
de instalações.
c) projetar e detalhar mobiliário, para confecção através da marcenaria interna ou externa
à CMB;
d) detalhar os projetos de layout da área fabril elaborados pelo DETEC;
e) elaborar orçamentos para obras a serem contratadas pela CMB;
f) apoiar, no que for necessário, a área responsável pela aquisição de mobiliário
administrativo da CMB;
g) elaborar projetos de urbanismo e paisagismo;
h) desenvolver estudos e projetos, nas áreas de engenharia elétrica, mecânica e civil,
conforme padrões e normas técnicas adotadas pela CMB;
i) projetar as modificações nos sistemas e equipamentos de utilidades, visando melhorar
as suas características funcionais e de manutenção;
j) apoiar as áreas de manutenção na execução das modificações nos sistemas e
equipamentos de utilidades;
k) atualizar plantas e arquivos técnicos;
l)

emitir parecer sobre solicitações de obras ou reformas nas diversas áreas da CMB;
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m) elaborar projetos de reforma de todo o parque industrial;
n) avaliar e promover a solicitação da contratação de serviços de terceiros de ordem civil
e de instalações.
32. Seção de Planejamento, Fiscalização e Serviços Corporativos – SEPF
321. À Seção de Planejamento, Fiscalização e Serviços Corporativos – SEPF, órgão de 3º nível
de gestão, diretamente subordinada à Divisão de Projetos, Obras e Serviços Corporativos –
DVPO, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) planejar, a partir de um projeto executivo, a execução de obras contratadas;
b) elaborar cronograma físico-financeiro de acompanhamento de obras contratadas;
c) avaliar e promover a solicitação de contratação de serviços de terceiros de ordem civil
e de instalações.
d) fiscalizar os serviços de ordem civil e de instalações executados por empresas
terceirizadas;
e) liberar medições dos serviços de ordem civil e de instalações já executados por
empresas terceirizadas de acordo com o cronograma físico-financeiro;
f) detalhar, quando necessário, projetos de arquitetura e de instalações, no canteiro de
obras contratadas;
g) inspecionar, para aprovação, os materiais a serem utilizados em obras contratadas e
verificar se os mesmo estão de acordo com o especificado, segundo as normas técnicas
vigentes;
h) acompanhar/administrar os contratos de obras civis e de instalações com empresas
terceirizadas;
i) proceder às inspeções periódicas nas instalações da CMB e solicitar reparos
necessários;
j)

dotar as áreas da CMB das condições de habitabilidade;

k) promover o atendimento das atividades ligadas a serviços gerais, tais como: higiene e
limpeza do ambiente, recolhimento de lixo, dedetização, descupinização, mudança de
mobiliário e manutenção de áreas verdes, utilizando mão-de-obra própria ou de terceiros;
l) promover a criação de áreas verdes de proteção ambiental e/ou paisagismo para CMB,
de acordo com as necessidades identificadas.
m) programar e coordenar as operações e o uso do(s) veículo(s) elétrico(s) terceirizado
sob a gestão da CMB, mantendo o arquivamento dos registros de movimentação e o
cadastro dos mesmos.
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Desenvolvimento
Empresarial – DESEM e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Desenvolvimento Empresarial – DESEM é um órgão de 1º nível de gestão,
diretamente subordinado à Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD e responsável pelas
atividades referentes à consolidação do planejamento estratégico da CMB e a integração das ações
de desenvolvimento empresarial, com a implantação de um modelo de gestão de processos com
foco na gestão de projetos e na sustentação do negócio.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Desenvolvimento Empresarial – DESEM está estruturado nos órgãos a
seguir relacionados:
a) Divisão de Planejamento Estratégico - DVPL
b) Divisão de Projetos e Processos – DVPP
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Desenvolvimento Empresarial – DESEM tem a seu cargo o planejamento,
normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos
órgãos que lhe são subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a projetos,
processos e sistema de qualidade;
b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
c) iniciar, recomendar ou providenciar solução por meio dos canais designados;
d) verificar a implementação das soluções;
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e) controlar o posterior processamento, a entrega ou instalação do produto não - conforme até
que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DESEM/DVPL
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Planejamento Estratégico - DVPL.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Planejamento Estratégico - DVPL é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Desenvolvimento Empresarial - DESEM, incumbido das funções
de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de formulação
das estratégias a serem adotadas pela CMB.
22. A Divisão de Planejamento Estratégico - DVPL poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de
suas atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu
desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Planejamento Estratégico - DVPL é integrada por colaboradores e orientada pelo
respectivo Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Planejamento Estratégico - DVPL compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) prospectar e disponibilizar cenários para o desenvolvimento empresarial;
b) planejar, controlar e coordenar as atividades referentes ao assessoramento da Diretoria
Executiva nas definições dos objetivos e desafios da CMB, na elaboração de diretrizes e
políticas inerentes, e na manutenção dos rumos da Empresa, atrelados a estas definições;
c) coordenar a elaboração do planejamento estratégico, monitorando os resultados obtidos, de
forma a promover as revisões do plano e o redirecionamento das ações sempre que necessário;
d) organizar o planejamento estratégico, os objetivos da CMB de maneira a propiciar perfeito
entendimento das ações de cada órgão;
e) comandar a elaboração do plano de ação para alcance dos objetivos estratégicos;
f) controlar as informações a serem prestadas aos Órgãos Governamentais com destaque para
aquelas referentes ao Plano Plurianual (PPA), ao Programa de Governo sob responsabilidade da
CMB, e suas ações orçamentárias de investimentos e não-orçamentárias;
g) elaborar relatórios obrigatórios para os Órgãos Governamentais, com destaque para o
relatório anual de gestão, e fornecer dados extraordinários quando requisitado.
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DESEM/DVPP
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Projetos e Processos - DVPP.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Projetos e Processos - DVPP é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Desenvolvimento Empresarial - DESEM, incumbido das funções
de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades do Escritório
Central de Projetos, tendo como princípio que o conhecimento, a documentação e o gerenciamento
dos processos de trabalho são a parte mais importante e fundamental para o êxito de qualquer
projeto.
22. A Divisão de Projetos e Processos - DVPP poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de suas
atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu
desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Projetos e Processos - DVPP é integrada por colaboradores e orientada pelo
respectivo Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Projetos e Processos - DVPP compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) disseminar a metodologia de projetos;
b) coordenar os órgãos da CMB na elaboração de seus projetos;
c) gerir o escritório central de projetos;
d) monitorar os projetos prioritários com o objetivo de melhorar a eficiência de seu
planejamento, da sua execução e de seu controle;
e) planejar, consolidar e manter atualizado o orçamento de investimentos e acompanhar sua
execução;
f) comandar o trabalho de conhecimento e documentação dos processos de trabalho da CMB.
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Cédulas - DECED, e
define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Cédulas - DECED é um órgão de 1º nível de gestão, com subordinação à
Diretoria de Produção - DIPRO e responsável pelas atividades referentes à garantia do atendimento
de pedidos de produção de cédulas, dentro de padrões de competitividade e eficiência requeridos
pelo mercado.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Cédulas - DECED está estruturado nos órgãos a seguir relacionados:
a) Divisão de Impressão de Cédulas - DVIC
Seção de Impressão Off-Set - SEOS
Seção de Impressão Calcográfica Reverso – SEIR
Seção de Impressão Calcográfica Anverso - SEIA
Seção de Apoio à Calcografia – SEAL
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b) Divisão de Acabamento - DVAC
Seção de Crítica - SECI
Seção de Numeração - SENU
Seção de Corte e Acabamento - SETO
c) Divisão Administrativa do Departamento de Cédulas - DVCD
Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção e de Insumos - SEPC
Seção de Valores de Cédulas – SEVC
Seção de Fiscalização e Serviços de Cédulas – SEFI
d) Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Cédulas - DVEC
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Cédulas - DECED tem a seu cargo o planejamento, normalização,
orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos órgãos que lhe são
subordinados, definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) planejar, controlar e coordenar as atividades referentes à fabricação de cédulas no tocante:
- ao planejamento e programação operacional;
- à capacitação fabril;
- à fiscalização.
b) avaliar resultados para assegurar condições que atendam aos interesses da Empresa,
principalmente, nos aspectos voltados à qualidade e produtividade;
c) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidade relativa a projetos,
processo e sistema da qualidade;
d) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
e) iniciar, recomendar ou providenciar solução através dos canais designados;
f) verificar a implementação das soluções;
g) controlar o posterior processamento, entrega ou instalação do produto não-conforme, até que
a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DECED/DVIC
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Impressão de Cédulas - DVIC.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Impressão de Cédulas - DVIC é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Cédulas - DECED, incumbido das funções de orientação,
coordenação, execução e controle das questões relativas à impressão de papel-moeda, observando
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as especificações técnicas requeridas e conforme padrões de qualidade e segurança exigidos, cuja
execução se faz por meio das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Impressão Off-Set - SEOS
b) Seção de Impressão Calcográfica Reverso - SEIR
c) Seção de Impressão Calcográfica Anverso - SEIA
d) Seção de Apoio à Calcografia - SEAL
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Impressão Off-Set - SEOS
311. À Seção de Impressão Off-Set - SEOS, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Impressão de Cédulas - DVIC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) preparar e operar as máquinas de impressão de off-set;
b) manter as especificações técnicas dos produtos impressos;
c) controlar a utilização dos equipamentos;
d) manter em capas apropriadas (com lacre) e em áreas específicas os produtos em elaboração;
e) efetuar crítica aleatória de estampas em máquina, marcando e separando as defeituosas.
32. Seção de Impressão Calcográfica Reverso- SEIR
321. À Seção de Impressão Calcográfica Reverso - SEIR, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Impressão de Cédulas - DVIC, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) preparar e operar as máquinas de impressão de calcografia reverso e serigrafia;
b) manter as especificações técnicas dos produtos impressos;
c) controlar a utilização dos equipamentos;
d) manter em contentores lacrados e em áreas específicas os produtos em elaboração;
e) efetuar crítica aleatória de estampas em máquina, marcando e separando as defeituosas.
33. Seção de Impressão Calcográfica Anverso– SEIA
331. À Seção de Impressão Calcográfica Anverso - SEIA, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Impressão de Cédulas - DVIC, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) preparar e operar as máquinas de impressão de calcografia anverso e a máquina de
aplicação de holograma;
b) manter as especificações técnicas dos produtos impressos;
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c) controlar a utilização dos equipamentos;
d) manter em contentores lacrados e em áreas específicas os produtos em elaboração;
e) efetuar crítica aleatória de estampas em máquina, marcando e separando as defeituosas.
34. Seção de Apoio à Calcografia - SEAL
341. À Seção de Apoio à Calcografia - SEAL, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Impressão de Cédulas - DVIC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) fabricar e recuperar os cilindros limpadores e entintadores empregados nas máquinas
calcográficas;
b) recortar, em pantógrafo, os cilindros entintadores empregados nas máquinas
calcográficas;
c) preparar, quando necessário, a solução de limpeza de chapas das máquinas impressoras
calcográficas, caso impedimento de tratamento na estação principal;
d) manter as especificações técnicas dos cilindros produzidos e das soluções de limpeza.
DECED/DVAC
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Acabamento - DVAC.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Acabamento - DVAC é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado
ao Departamento de Cédulas - DECED, incumbido das funções de orientação, coordenação,
execução e controle das questões relativas ao acabamento da produção de cédulas e outros produtos
de segurança, fazendo triagem dos produtos que não se enquadram nas especificações técnicas
requeridas, conforme padrões de qualidade e segurança exigidos, cuja execução se faz por meio das
Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Crítica - SECI
b) Seção de Numeração - SENU
c) Seção de Corte e Acabamento - SETO
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Crítica - SECI
311. À Seção de Crítica - SECI, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à Divisão
de Acabamento - DVAC, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) receber e conferir as estampas impressas;
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b) selecionar qualitativamente as estampas impressas, conforme padrões de controle
estabelecidos, considerando as informações registradas em documentos próprios, oriundas
das fases anteriores (DVIC e/ou outros órgãos) relativas aos desvios detectados no
processo;
c) proceder o fechamento dos lotes confrontando através de contagem mecânica ou manual
os quantitativos das estampas boas com as estampas parcialmente inúteis e as consideradas
inúteis, informando o resultado do fechamento a DVAC e/ou DVIC, realizando registro em
documento próprio;
d) encaminhar as estampas boas nas quantidades necessárias à fase seguinte, com a
informação do resultado do fechamento;
e) selecionar as estampas parcialmente inúteis, conforme critérios pré-estabelecidos,
enviando e acompanhando, as aproveitáveis, a fase seguinte com as informações
necessárias para o aproveitamento do produto conforme padrões estabelecidos;
f) contar, enviar, acompanhar e descaracterizar em conjunto com o SEFI/Fiscalização, as
estampas não conformes, inclusive o produto não conforme resultado do aproveitamento
enviado a fase seguinte (SENU). O produto não conforme resultado do aproveitamento
deverá ser inspecionado centena por centena no momento da sua descaracterização,
observando o item que determina a não conformidade. Esta operação deverá ser executada,
em conjunto com a Fiscalização/SEFI, por monitor designado pela Coordenadora da seção
de Crítica;
g) manter em gaiolas e/ou capuz apropriados e com lacre controlado em áreas específicas
os produtos de segurança sob a responsabilidade desta SECI;
h) manter todos os controles escriturais e/ou informatizados atualizados, informando ao
superior imediato (DVAC) qualquer desvio observado.
32. Seção de Numeração - SENU
321. À Seção de Numeração - SENU, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à
Divisão de Acabamento - DVAC, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) receber e conferir as estampas destinadas a:
- numeração e acabamento das estampas boas; e,
- numeração e acabamento das estampas aproveitáveis, fazendo a triagem dos produtos
não conformes previamente indicado pela fase anterior (SECI);
b) preparar e operar as máquinas impressoras e de acabamento;
c) efetuar a distribuição das estampas para a produção diária, conforme programação;
d) programar a numeração de série e a seqüencial, seguindo orientação da área de
programação (DVCD) observando os controles internos dos números impressos;
e) executar a impressão tipográfica e o acabamento automático de acordo com as
orientações descritas nas instruções de trabalho (ITR);
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f) proceder o respectivo fechamento das quantidades, informando o resultado diário ao
superior imediato (DVAC), registrando no sistema pertinente;
g) fazer a entrega do produto ao cofre na Seção de Guarda de Valores de Cédulas - SEVC;
h) manter em gaiolas e/ou capuz apropriados e com lacre controlado em áreas específicas
todos os produtos de segurança sob a responsabilidade desta Seção;
i) enviar, acompanhar e descaracterizar em conjunto com a SEFI/Fiscalização todos os
produtos não conformes, oriundos do processo de numeração e acabamento;
j) manter todos os controles escriturais e/ou informatizados atualizados, informando ao
superior imediato (DVAC) qualquer desvio observado.
33. Seção de Corte e Acabamento - SETO
331. À Seção de Corte e Acabamento - SETO, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Acabamento - DVAC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
Impressão Flexográfica
a) receber e conferir as estampas;
b) preparar e operar a máquina flexográfica;
c) envernizar as estampas;
d) manter as especificações técnicas do produto impresso;
e) manter em área específica o produto em elaboração;
f) enviar as estampas envernizadas para a Seção de Numeração – SENU.
Célula de Manufatura
a) receber estampas numeradas;
b) executar o corte/individualização dos produtos de acordo com os padrões estabelecidos;
c) realizar o exame final nas cédulas individualizadas e substituir as unidades defeituosas;
d) executar a separação, cintagem, contagem, embalagem e a identificação dos produtos;
e) entregar o produto acabado a SEVC;
f) enviar, acompanhar e descaracterizar em conjunto com a SEFI todos os produtos não
conformes, oriundos do processo de acabamento semi-automatizado;
g) manter em gaiolas e/ou capuz apropriados, com lacre controlado e, em áreas específicas,
todos os produtos de segurança sob responsabilidade desta Seção;
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h) manter todos os controles escriturais e/ou informatizados atualizados, informando ao
superior imediato (DVAC) qualquer desvio observado.
DECED/DVCD
4.

FINALIDADE

4.1. Esta Norma define as atribuições da Divisão Administrativa do Departamento de Cédulas DVCD.
5.

CARACTERIZAÇÃO

51. A Divisão Administrativa do Departamento de Cédulas - DVCD é um órgão de 2º nível de
gestão diretamente subordinado ao Departamento de Cédulas – DECED, incumbida das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à administração de pedidos de
fabricação de cédulas, planejamento, programação, gerenciamento de consumo dos estoques de
matérias-primas da produção, efetivação e gerenciamento contratual junto aos fornecedores dos
suprimentos, programação e controle de insumos, de treinamentos, controle e fiscalização da
produção, guarda de valores, administração e conservação da unidade fabril de cédulas, cuja
execução se faz por meio das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção e de Insumos - SEPC
b) Seção de Guarda de Valores de Cédulas - SEVC
c) Seção de Fiscalização e Serviços de Cédulas - SEFI
6.

ATRIBUIÇÕES

61. Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção e de Insumos - SEPC
611. À Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção e de Insumos - SEPC,
órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à Divisão Administrativa do
Departamento de Cédulas - DVCD, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) planejar, programar e controlar as atividades de fabricação de cédulas;
b) emitir, acompanhar e controlar as ordens de produção;
c) planejar, programar e controlar o consumo de matérias-primas e insumos de produção,
assim como os níveis de estoque, de aquisição e as quantidades entregues dos insumos
contratados;
d) controlar a disponibilização de matrizes;
e) identificar, classificar e codificar os itens de estoque;
f) promover a viabilização do calendário de manutenção preventiva e de reformas dos
equipamentos;
g) gerir os contratos de fornecimento de insumos nos aspectos operacionais, relativos a
prazos, quantidades e prioridades.
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32. Seção de Guarda de Valores de Cédulas – SEVC
321. À Seção de Guarda de Valores de Cédulas - SEVC, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão Administrativa do Departamento de Cédulas - DVCD,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) receber, armazenar, controlar e entregar os produtos acabados promovendo o
fechamento das ordens de produção;
b) proceder à contagem dos lotes de papel em branco (fiduciário) que entrarão no processo
produtivo;
c) emitir o faturamento e relatórios;
d) descartar resíduos recicláveis e lixo, efetuar a manutenção predial;
e) prever, controlar e distribuir toalhas industriais, roupeiros e uniformes;
f) receber e distribuir todos material e matérias-primas controlando as portas de acesso à
fábrica;
g) emitir o formulário “Autorização de Entrada e Saída de Material – AES”;
h) receber, controlar e promover a alienação dos equipamentos e mobiliários nos centros de
custos apropriados.
33. Seção de Fiscalização e Serviços de Cédulas – SEFI
321. À Seção de Fiscalização e Serviços de Cédulas - SEFI, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão Administrativa do Departamento de Cédulas - DVCD,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) efetuar a fiscalização do processo, acompanhando as ordens de produção do início ao
fechamento de acordo com sistema ERP;
b) realizar a contagem cíclica nos armazéns das Seções;
c) descaracterizar matrizes inúteis;
d) receber, conferir e descaracterizar produtos devolvidos pelos clientes;
e) receber, conferir e acompanhar a descaracterização de cédulas, estampas e matrizes
inservíveis ou não conformes ao processo;
f) levantar as necessidades de treinamento, organizando turmas e emitindo formulários
propícios;
g) informar os indicadores de desempenho operacionais e administrativos;
h) efetuar e acompanhar a descaracterização de produtos acabados, semi-acabados e
matrizes;
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i) receber, conferir e acompanhar a entrega do produto acabado ao cofre;
j) conferir e acompanhar a entrega do produto acabado ao cliente;
k) elaborar e emitir relatórios de controle diário e mensal de acompanhamento da
produção;
l) emitir o formulário “Termo de Ocorrência – TOC”, quando houver divergências ou
anormalidades no processo;
m) emitir o formulário “Trânsito de Objeto de Segurança – TOS”, quando for solicitado
qualquer produto de segurança;
n) conferir a retirada e devolução de amostras, para análise laboratorial.
DECED/DVEC
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de
Cédulas - DVEC.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Cédulas - DVEC é um órgão de 2º
nível de gestão diretamente subordinado ao Departamento de Cédulas - DECED, incumbida das
funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas aos processos de
fabricação do DECED, objetivando o acompanhamento, a identificação de necessidades e estudos
técnicos para a melhoria dos processos, com implantação de novas tecnologias e especificações para
aquisição de novos equipamentos.
22. A Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Cédulas – DVEC poderá ser
subdividida em Seções, se o vulto de suas atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento,
indicar a necessidade de seu desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Cédulas – DVEC é integrada por
colaboradores e orientada pelo respectivo Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Cédulas – DVEC compete as seguintes
atribuições:
a) elaborar especificações técnicas de equipamentos, acessórios e ferramentas, visando
subsidiar a elaboração de editais de contratação para aquisição;
b) definir o arranjo físico e elaborar projetos para instalação de novos equipamentos,
interagindo com os setores de produção e manutenção;
c) efetuar estudos de viabilidade técnica para subsidiar as aquisições de equipamentos;
Casa da Moeda do Brasil

Página 97

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

d) definir a capacidade de cada processo produtivo, considerando as limitações de cada
equipamento, tais capacidades servirão de referência para o projeto de novos produtos;
e) organizar, documentar e manter atualizado os procedimentos internos de engenharia;
f) coordenar e implantar estudos, quando solicitado, que visem a melhoria contínua dos
processos de produção e de tratamento de efluentes;
g) manter permanente monitoramento dos processos, providenciando, se necessário, mudanças
do arranjo físico industrial de forma a otimizar o fluxo de produção dos produtos;
h) analisar, sempre que solicitado pelos órgãos de PCP ou produção, os motivos de possíveis
alterações nas taxas de consumo de matérias-primas e insumos, propondo alterações nos
parâmetros originais, caso seja necessário;
i) projetar, desenhar e implementar gabaritos e acessórios para melhorar, facilitar e agilizar os
processos produtivos;
j) padronizar, descrever procedimentos e manter atualizados os métodos de acompanhamento e
controle dos processos produtivos, através de manuais descritivos dos mesmos;
k) acompanhar testes de produtos, insumos e matérias-primas, propondo correções ou
modificações para adequá-los aos processos produtivos do DECED, e participar na emissão dos
relatórios conclusivos;
m) acompanhar a rotina diária de produção, prestando apoio na identificação das causas de
possíveis não conformidades identificadas ao longo dos processos;
n) auxiliar as áreas responsáveis pelos estudos de desenvolvimento de fornecedores de
materiais, matérias-primas, insumos e equipamentos considerando como novas tecnologias,
objetivando seus credenciamentos técnicos;
o) fornecer e atualizar os dados para a formação dos preços dos produtos fabricados pelo
DECED, por meio de sistemas específicos de controle destas informações;
p) apoiar os órgãos comerciais no pós venda, sempre que solicitado, para dirimir dúvidas
técnicas, dos Clientes relativas à utilização dos produtos comercializados pelo DECED e/ou
participar de visitas às instalações dos Clientes, contribuindo na análise de eventuais não
conformidades, auxiliando e propondo soluções;
q) pesquisar soluções para problemas crônicos de engenharia das áreas do DECED;
r) avaliar e atestar, no ato da entrega, se os equipamentos, acessórios e ferramentas que serão
utilizados nas áreas, estão de acordo com as suas respectivas especificações técnicas
informando as áreas competentes o resultado da avaliação;
s) diligenciar aquisições de equipamentos referente aos investimentos do Departamento.

Casa da Moeda do Brasil

Página 98

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

1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Moedas e Medalhas DEMOM, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM é um órgão de 1º nível de gestão, com
subordinação à Diretoria de Produção - DIPRO e responsável pelas atividades referentes à garantia
do atendimento de pedidos de moedas, medalhas e de refino de metais nobres, e de
eletrorrevestimento de discos com cobre e suas ligas, dentro de padrões de competitividade e
eficiência requeridos pelo mercado.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM está estruturado nos órgãos a seguir
relacionados:
a) Divisão de Moedas e Medalhas - DVMM
Seção de Usinagem - SEUG
Seção de Cunhagem - SECN
Seção de Medalharia - SELH
b) Divisão de Eletrorrevestimento de Discos - DVED
Seção de Galvanoplastia - SEGV
Seção de Acabamento de Discos - SEAD
c) Divisão Administrativa do Departamento de Moedas - DVMD
Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção e de Insumos - SEPM
Seção de Guarda de Valores de Moedas - SEVM
Seção de Fiscalização e Serviços de Moedas - SEFM
d) Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Moedas e Medalhas - DVEM
4. ATRIBUIÇÕES
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41. O Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM tem a seu cargo o planejamento,
normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos
órgãos que lhe são subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a projetos,
processos e sistema da qualidade;
b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
c) iniciar, recomendar ou providenciar solução através dos canais designados;
d) verificar a implementação das soluções;
e) controlar o posterior processamento, entrega ou instalação do produto não-conforme, até que
a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida.
DEMOM/DVMM
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Moedas e Medalhas - DVMM.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Moedas e Medalhas - DVMM é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à fabricação de: moedas e
medalhas, ferramentais de cunhagem, moedas especiais e; fundição e refino de metais nobres, cujas
execuções se farão através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Usinagem - SEUG
b) Seção de Cunhagem - SECN
c) Seção de Medalharia - SELH
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Usinagem - SEUG
311. À Seção de Usinagem - SEUG, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à
Divisão de Produção de Moedas e Medalhas - DVMM, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) preparar e operar os equipamentos destinados à fabricação de matrizes, punções, cunhos
e virolas para moedas e medalhas especiais;
b) fabricar ferramentas para corte e orlagem de discos, para moedas e medalhas, e
ferramentais usados no processo de cunhagem;
c) manter as especificações técnicas dos produtos e dos materiais usados na produção de
moedas e medalhas;
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d) controlar a utilização dos equipamentos e materiais;
e) controlar qualitativa e quantitativamente a produção de matrizes, punções, cunhos,
virolas e ferramentais;
f) preparar produtos semi-acabados e intermediários, destinados à utilização na fabricação
de matrizes, punções, cunhos e virolas;
g) proceder tratamentos térmicos em cunhos, matrizes, punções, virolas, peças mecânicas e
outros ferramentais destinados à produção de produtos metalúrgicos.
32. Seção de Cunhagem - SECN
321. À Seção de Cunhagem - SECN, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à
Divisão de Moedas e Medalhas- DVMM, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) preparar e operar os equipamentos de cunhagem de moedas metálicas, em conformidade
com as especificações técnicas estabelecidas;
b) controlar a utilização dos equipamentos e materiais empregados na produção;
c) manter as especificações técnicas dos produtos e dos materiais;
d) conferir os produtos acabados em conformidade com os padrões de controle da
qualidade estabelecidos;
e) proceder a contagem das moedas produzidas, efetuando o fechamento diário da
produção;
f) embalar o produto acabado;
g) manter em contentores lacrados, lotes incompletos de moedas embaladas para entrega
ao cofre;
h) entregar o produto acabado ao cofre.
33. Seção de Medalharia - SELH
331. À Seção de Medalharia - SELH, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à
Divisão de Moedas e Medalhas - DVMM, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) preparar e operar os equipamentos destinados à produção de medalhas e moedas
especiais;
b) laminar barras, cortar discos, cunhar medalhas, moedas especiais e outros produtos
metalúrgicos, bem como, proceder a banhos de ouro e prata nos mesmos;
c) controlar quantitativamente a produção de medalhas, moedas especiais e outros produtos
metalúrgicos;
d) conferir os produtos e serviços realizados, em conformidade com os padrões de controle
da qualidade estabelecidos;
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e) controlar a utilização dos equipamentos e materiais empregados na produção;
f) manter as especificações técnicas dos produtos e serviços;
g) contar e embalar o produto acabado;
h) manter em cofre de segurança o material em processamento;
i) preparar e operar os equipamentos destinados à fundição, refino e preparação de ligas;
j) executar os serviços de fundição e refino de metais nobres, bem como, de preparação de
ligas;
k) fundir o material refinado, moldando-o em barras padronizadas e contrastar as barras
moldadas;
l) promover a entrega do produto acabado ao cofre/órgão de destino;
m) proceder à contagens cíclicas.
DEMOM/DVED
1.

FINALIDADE

11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Eletrorrevestimento de Discos – DVED.
2.

CARACTERIZAÇÃO

21. A Divisão de Eletrorrevestimento de Discos – DVED é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM, incumbido das
funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de
eletrorrevestimento de discos com metais não ferrosos para produção de moedas, cuja execução se
faz por intermédio das seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Galvanoplastia - SEGV
b) Seção de Acabamento de Discos – SEAD
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Galvanoplastia - SEGV
311. À Seção de Galvanoplastia - SEGV, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada
à Divisão de Eletrorrevestimento de Discos - DVED, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) receber os discos de aço do setorial;
b) preparar e operar os equipamentos destinados ao eletrorrevestimento dos discos;
c) preparar e operar os equipamentos de tratamento de sangria dos banhos;
d) preparar e operar o sistema de abastecimento de anodos de cobre;
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e) controlar, preparar e operar o sistema de utilidades dos tanque pulmão, tanques de
preparos de solução e sistema de filtração dos banhos;
f) controlar quantitativamente e qualitativamente os discos produzidos tendo como base, as
especificações técnicas dos produtos;
g) monitorar e ajustar os banhos galvânicos de acordo com as especificações de processo.
32. Seção de Acabamento de Discos - SEAD
321. À Seção de Acabamento de Discos - SEAD, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Eletrorrevestimento de Discos - DVED, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) preparar e operar os equipamentos destinados ao tratamento térmico dos discos
eletrorrevestidos;
b) preparar e operar os equipamentos relacionados ao processo de polimento dos discos;
c) preparar e operar os equipamentos dedicados à seleção dos discos;
d) controlar quantitativamente e qualitativamente os discos após os processos de
tratamento térmico, polimento e seleção final dos discos tendo como base, as
especificações de processo;
e) entregar o produto a Seção de Cunhagem - SECN.
DEMOM/DVMD
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão Administrativa do Departamento de Moedas DVMD.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão Administrativa do Departamento de Moedas - DVMD é um órgão de 2º nível de
gestão, diretamente subordinado ao Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM, incumbida
das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à administração
de pedidos de fabricação de moedas, formação de análise de preços de produtos em conjunto com
as áreas financeira e comercial, gerenciamento das aquisições e consumo dos estoques de matérias
primas, semi-acabados e produtos intermediários da produção, gerenciamento contratual junto aos
fornecedores dos suprimentos, treinamentos, investimentos, emissão de planilhas de receitas,
matérias primas e despesas administrativas, atividades relacionadas ao meio ambiente e segurança
do trabalho, administração e conservação da unidade fabril de moedas, fiscalização do processo
produtivo, guarda de valores, cuja execução se faz por meio das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção e de Insumos - SEPM
b) Seção de Guarda de Valores de Moedas – SEVM
c) Seção de Fiscalização e Serviços de Moedas - SEFM
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3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção e de Insumos - SEPM
311. À Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção e de Insumos - SEPM,
órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à Divisão Administrativa do
Departamento de Moedas - DVMD, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) planejar, programar e controlar o consumo de matérias-primas e insumos da produção,
assim como os níveis de estoque, de aquisição e as quantidades entregues dos insumos
contratados;
b) gerir os contratos de fornecimento de insumos nos aspectos operacionais, relativos a
prazos, quantidade e prioridades;
c) receber da área comercial confirmação de vendas, e analisar informações sobre
projeções de demandas;
d) analisar disponibilidade de recursos de mão-de-obra, equipamentos, e insumos, com
base em estruturas de engenharia ou de produção;
e) definir estratégias, simular o resultado e emitir plano referente à produção;
f) identificar, classificar e codificar os itens comprados, intermediários, semi-acabados e
finais;
g) emitir e liberar Ordem de Produção para produtos finais, intermediários, semi-acabados
e serviços, estabelecendo quantidade e prazo de entrega;
h) analisar recursos disponíveis de manutenção, promovendo a viabilização do calendário
de manutenção preventiva e de reformas de equipamentos;
i) programar a produção, acompanhando e controlando sua execução, promovendo
correções a partir da identificação de desvios;
j) emitir relatórios diários e mensais de acompanhamento da produção;
k) informar os indicadores de desempenho operacionais e administrativos.
32. Seção de Guarda de Valores de Moedas - SEVM
321. À Seção de Guarda de Valores de Moedas - SEVM, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão Administrativa do Departamento de Moedas - DVMD,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) receber, armazenar, controlar e entregar os produtos acabados, ferramentais (tarugo,
bico de cunho e cunho) e metais nobres, promovendo a movimentação e fechamento das
ordens de produção;
b) acompanhar a descaracterização de moedas, medalhas e ferramentais inservíveis ou não
conformes ao processo;
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c) emitir o faturamento de produtos acabados;
d) emitir relatórios gerenciais.
33. Seção de Fiscalização e Serviços de Moedas - SEFM
331. À Seção de Fiscalização e Serviços de Moedas - SEFM, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão Administrativa do Departamento de Moedas - DVMD,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) efetuar fiscalização do processo, acompanhando as ordens de produção do início ao
fechamento de acordo com o sistema ERP;
b) efetuar manutenção predial;
c) receber e distribuir material, controlando as portas de acesso a fábrica;
d) receber e distribuir material, controlando as portas de acesso a fabrica;
e) promover a retirada dos resíduos e materiais recicláveis;
f) promover a limpeza e higienização do departamento;
g) receber, controlar e promover a alienação dos equipamentos e mobiliários nos centros de
custo apropriados;
h) acompanhar a entrada de matérias-primas, a descaracterização de produtos acabados,
semi-acabados, ferramentais e moedas e, a entrega de produtos acabados;
i) planejar, controlar e distribuir uniformes aos empregados;
j) distribuir e controlar os armários dos empregados;
k) emitir o formulário de entrada e saída de material (AES);
l) controlar os modelos, amostras e testes dos produtos acabados e semi-acabados
solicitados por clientes e outras áreas;
m) emitir termo de ocorrência quando houver divergências ou anormalidades no processo;
n) controlar a logística de devolução das embalagens utilizadas no processo de logística
reversa.
DEMOM/DVEM
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de
Moedas e Medalhas - DVEM.
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2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Moedas e Medalhas - DVEM é um
órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao Departamento de Moedas e Medalhas DEMOM, incumbido das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões
relativas aos processos de fabricação do DEMOM, objetivando o acompanhamento, a identificação
de necessidades e estudos técnicos para a melhoria dos processos, com implantação de novas
tecnologias e especificações para aquisição de novos equipamentos.
22. A Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Moedas e Medalhas - DVEM poderá
ser subdividida em Seções, se o vulto de suas atribuições, nos diferentes estágios de
desenvolvimento, indicar a necessidade de seu desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Engenharia Industrial Metalúrgica - DVEM é integrada por colaboradores e
orientada pelo respectivo Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Moedas e Medalhas - DVEM
compete, as seguintes atribuições:
a) elaborar especificações técnicas de equipamentos, acessórios e ferramentas, visando
subsidiar a elaboração de editais de contratação para aquisição;
b) definir o arranjo físico e elaborar projetos para instalação de novos equipamentos,
interagindo com os setores de produção e manutenção;
c) efetuar estudos de viabilidade técnica para subsidiar as aquisições de equipamentos;
d) definir a capacidade de cada processo produtivo, considerando as limitações de cada
equipamento, tais capacidades servirão de referência para o projeto de novos produtos;
e) organizar, documentar e manter atualizados os procedimentos internos de engenharia;
f) coordenar e implantar estudos, quando solicitado, que visem à melhoria contínua dos
processos de produção e de tratamento de efluentes;
g) manter permanente monitoramento dos processos, providenciando, se necessário, mudanças
do arranjo físico industrial de forma a otimizar o fluxo de produção dos produtos;
h) analisar, sempre que solicitado pelos órgãos de PCP ou produção, os motivos de possíveis
alterações nas taxas de consumo de matérias-primas e insumos, propondo alterações nos
parâmetros originais, caso seja necessário;
i) projetar, desenhar e implementar gabaritos e acessórios para melhorar, facilitar e agilizar os
processos produtivos;
j) padronizar, descrever procedimentos e manter atualizados os métodos de acompanhamento e
controle dos processos produtivos, através de manuais descritivos dos mesmos;
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k) acompanhar testes de produtos, insumos e matérias-primas, propondo correções ou
modificações para adequá-los aos processos produtivos de cada departamento, e participar na
emissão dos relatórios conclusivos;
l) acompanhar os lotes piloto e os processos de produção, verificando o cumprimento dos
padrões estabelecidos, propondo soluções nos casos de divergências, bem como atualizando
novos dados;
m) acompanhar a rotina diária de produção, prestando apoio na identificação das causas de
possíveis não conformidades identificadas ao longo dos processos;
n) auxiliar as áreas responsáveis pelos estudos de desenvolvimento de fornecedores de
materiais, matérias-primas, insumos e equipamentos considerados como novas tecnologias,
objetivando seus credenciamentos técnicos;
o) fornecer e atualizar os dados para a formação dos preços dos produtos fabricados pela CMB,
por meio de sistemas específicos de controle destas informações;
p) apoiar os órgãos comerciais no pós venda, sempre que solicitado, para dirimir dúvidas
técnicas dos Clientes relativas à utilização dos produtos comercializados pela CMB e/ou
participar de visitas às instalações dos Clientes, contribuindo na análise de eventuais não
conformidades, auxiliando e propondo soluções;
q) pesquisar soluções para problemas crônicos de engenharia das áreas de produção
metalúrgica;
r) avaliar e atestar, no ato da entrega, se os equipamentos, acessórios e ferramentas que serão
utilizados nas áreas de produção metalúrgica, estão de acordo com as suas respectivas
especificações técnicas informando aos órgãos competentes o resultado da avaliação;
s) diligenciar aquisições de equipamentos referentes aos investimentos do Departamento.

1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gráfica Geral - DEGER,
e define suas atribuições.
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2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Gráfica Geral - DEGER é um órgão de 1º nível de gestão, com
subordinação à Diretoria de Produção - DIPRO e responsável pelas atividades referentes à garantia
do atendimento de pedidos de produtos gráficos de segurança, dentro dos padrões de
competitividade e eficiência requeridos pelo mercado.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Gráfica Geral - DEGER está estruturado nos órgãos a seguir relacionados:
a) Divisão de Impressão - DVIM
Seção de Impressão Off-Set - SEOF
Seção de Impressão Calcográfica - SECL
Seção de Impressão Rotativa - SERO
Seção de Codificação de Selos - SECS
Seção de Refile e Contagem - SERC
Seção de Apoio à Calcografia - SEAC
b) Divisão de Acabamento - DVAO
Seção de Fabricação de Cadernetas - SEFC
Seção de Acabamento - SEAB
Seção de Impressão Tipográfica - SEIT
Seção de Documentos Digitalizados - SEDD
c) Divisão de Fabricação de Cartões - DVFC
Seção de Galvanoplastia para Cartões - SEGC
Seção de Acabamento de Cartões - SEBC
Seção de Impressão de Cartões Telefônicos - SEIC
d) Divisão Administrativa do Departamento de Gráfica Geral - DVGG
Seção de Planejamento, Programação e Controle de Insumos - SEPI
Seção de Guarda de Valores da Gráfica Geral - SEVG
Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção - SEPG
Seção de Fiscalização e Serviços – SEFS
e) Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Gráfica Geral - DVEG
f) Divisão de Implantação e Acompanhamento de Projetos Especiais - DVAP
Seção de Operações e Instalações - SEOI
DEGER/DVIM
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Impressão - DVIM.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Impressão - DVIM é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao
Departamento de Gráfica Geral - DEGER, incumbido das funções de orientação, coordenação,
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execução e controle das questões relativas à requisição de materiais, preparação e contagem de
papéis para produção, à impressão de papéis em off-set e talho-doce e apoio à calcografia, bem
como, à impressão rotativa de bilhetes magnetizados, selos ordinários e codificação de selos,
observando as especificações técnicas requeridas e conforme padrões de qualidade e segurança
exigidos, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Impressão Off-Set - SEOF
b) Seção de Impressão Calcográfica - SECL
c) Seção de Impressão Rotativa - SERO
d) Seção de Codificação de Selos - SECS
e) Seção de Refile e Contagem - SERC
f) Seção de Apoio à Calcografia - SEAC
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Impressão Off-Set - SEOF
311. À Seção de Impressão Off-Set - SEOF, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Impressão - DVIM, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) requisitar e controlar os insumos para produção;
b) operar os equipamentos destinados à impressão em off-set;
c) manter as especificações técnicas do produto impresso;
d) controlar a utilização dos equipamentos e materiais;
e) acompanhar a contagem dos lotes de produção;
f) efetuar crítica aleatória dos impressos em máquina, marcando e/ou separando os
defeituosos;
g) manter em segurança os produtos em elaboração;
h) proceder à guarda e movimentação de produtos em processo e inúteis.
32. Seção de Impressão Calcográfica - SECL
321. À Seção de Impressão Calcográfica - SECL, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Impressão - DVIM, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) requisitar e controlar os insumos para produção;
b) operar os equipamentos destinados à impressão em talho-doce;
c) controlar a utilização dos equipamentos e materiais;
d) proceder à contagem da produção dos lotes de semi-acabados de selo de cigarro
rastreável;
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e) efetuar crítica de estampas em máquina (auto-controle), marcando e separando as
defeituosas;
f) providenciar o deságue das soluções de limpeza utilizadas nas impressoras;
g) manter as especificações técnicas dos produtos impressos;
h) manter em segurança o produto em elaboração.
33. Seção de Impressão Rotativa - SERO
331. À Seção de Impressão Rotativa - SERO, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Impressão - DVIM, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) requisitar e controlar os insumos para produção;
b) preparar e operar os equipamentos de impressão de bilhetes magnetizados e selos
postais ordinários;
c) controlar a utilização de equipamentos e materiais;
d) manter as especificações técnicas dos produtos;
e) refilar e cortar estampas, individualizando-as em unidades, nas dimensões especificadas;
f) selecionar qualitativamente e quantitativamente as estampas impressas, conforme
padrões de controle estabelecidos;
g) proceder à contagem dos lotes de produção;
h) fracionar as estampas em tiras;
i) proceder o acabamento de bilhetes magnetizados e de selos postais ordinários;
j) executar a embalagem final dos impressos;
k) entregar o produto acabado ao cofre;
l) proceder à guarda, movimentação e a contagem de produtos em processo e inúteis.
34. Seção de Codificação de Selos - SECS
341. À Seção de Codificação de Selos - SECS, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Impressão - DVIM, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) requisitar e controlar os insumos para produção;
b) requisitar as folhas impressas do cofre de semi acabado;
c) preparar o papel para ser cortado através de arrumação das resmas;
d) cortar as resmas em quatro partes formando 4 estampas por folha;
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e) contar cada maço após corte para controle e transferência para a codificação;
f) entregar os selos para a codificação;
g) receber os selos codificados, embalados e acondicionados em caixas;
h) lacrar as caixas que contém o produto codificado;
i) entregar o produto acabado ao cofre;
j) controlar as quantidades de selos para encerramento da ordem de produção;
k) acompanhar e analisar as causas de perdas e metas não atingidas, gerando ações
corretivas.
35. Seção de Refile e Contagem - SERC
351. À Seção de Refile e Contagem - SERC, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Impressão - DVIM, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) operar os equipamentos destinados a contagem e corte de papéis;
b) controlar a utilização dos equipamentos de contagem e corte;
c) efetuar a requisição de papéis de segurança para cumprimento das ordens de produção;
d) disponibilizar os papéis à produção de segurança para cumprimento das ordens de
produção;
e) controlar o quantitativo de papéis entregues para impressão;
f) controlar o quantitativo de saída dos produtos para o acabamento.
36. Seção de Apoio à Calcografia - SEAC
361. À Seção de Apoio à Calcografia - SEAC, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Impressão - DVIM, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) requisitar e controlar os insumos para produção;
b) formular produtos químicos para fabricar e recuperar os cilindros limpadores e
entintadores empregados nas máquinas calcográficas;
c) recortar os cilindros entintadores empregados nas máquinas calcográficas;
d) preparar a solução de limpeza de chapas das máquinas impressoras calcográficas;
e) manter as especificações técnicas dos cilindros produzidos e das soluções de limpeza;
f) armazenar efluentes gerados pela SECL e transferir para o sistema de tratamento.
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DEGER/DVAO
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Acabamento - DVAO.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Acabamento - DVAO é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado
ao Departamento de Gráfica Geral - DEGER, incumbido das funções de orientação, coordenação,
execução e controle das questões relativas à impressão de papéis em tipografia, processo laser,
impressão ink-jet, impressão por termo transferência e ao acabamento dos impressos e triagem
daqueles que não se enquadram nas especificações técnicas requeridas, conforme padrão de
qualidade e segurança exigidos, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Fabricação de Cadernetas - SEFC
b) Seção de Acabamento - SEAB
c) Seção de Impressão Tipográfica - SEIT
d) Seção de Documentos Digitalizados - SEDD
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Fabricação de Cadernetas - SEFC
311. À Seção de Fabricação de Cadernetas - SEFC, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Acabamento - DVAO, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) requisitar e controlar os insumos para produção;
b) receber semi-acabados impressos;
c) cortar, individualizando os semi-acabados miolo I/II;
d) criticar estampas de semi-acabados impressos;
e) contar maços criticados;
f) cortar no formato de cadernos;
g) alcear e costurar os cadernos;
h) colar as capas nos cadernos;
i) imprimir HOT STAMPING, individualizar cadernos, vincar, dobrar e cortar
trilateralmente, numerar tipograficamente e perfurar mecanicamente;
j) numerar na INK JET, perfurar a laser e inspecionar o CHIP;
k) revisar as cadernetas e substituir as defeituosas;
l) contar as cadernetas;
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m) embalar as cadernetas;
n) expedir as cadernetas boas;
o) encerrar as ordens de produção;
p) triturar as cadernetas inúteis.
32. Seção de Acabamento - SEAB
321. À Seção de Acabamento - SEAB, órgão de 3º nível de gestão, diretamente subordinada à
Divisão de Acabamento - DVAO, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) requisitar e controlar insumos para produção;
b) receber semi acabado impresso;
c) criticar folhas impressas para verificação dos produtos conformes e não conformes;
d) contar e conferir os maços a serem processados ou entregues ao cofre;
e) picotar folhas de selos comemorativos;
f) serrilhar folhas de produtos diversos;
g) numerar pelo processo INK JET, as estampas de produtos diversos;
h) cortar folhas impressas em estampas para serem processadas ou entregues ao cofre;
i) criticar os produtos acabados, substituindo os produtos defeituosos, para entrega ao
cofre;
j) embalar os produtos acabados;
k) expedir os produtos acabados;
l) realizar o processo de fechamento das ordens de produção, triturando os produtos
inúteis.
33. Seção de Impressão Tipográfica – SEIT
331. À Seção de Impressão Tipográfica - SEIT, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Acabamento - DVAO, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) requisitar e controlar insumos para produção;
b) receber semi-acabados impressos;
c) imprimir e controlar a numeração tipográfica em produtos diversos;
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d) imprimir e controlar a HOT STAMPING em produtos diversos;
e) aplicar alto relevo seco (alto relevo) em produtos diversos;
f) aplicar verniz UV em produtos diversos;
g) realizar corte, semi-corte, vinco e serrilha em produtos diversos;
h) realizar processo de fechamento das ordens de produção, transferindo o material para a
Seção de Acabamento - SEAB.
34. Seção de Documentos Digitalizados - SEDD
341. À Seção de Documentos Digitalizados - SEDD, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Acabamento - DVAO, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
Passaporte Digitalizado
a) controlar a produção/recepção de passaportes;
b) requisitar e controlar insumos para a produção de passaportes;
c) receber os semi-acabados e registrar no sistema;
d) distribuir lotes e liberar passaportes para impressão;
e) fazer estatística, registrar e controlar as perdas;
f) imprimir e laminar os passaportes;
g) analisar e preparar a produção de passaportes;
h) imprimir, criticar e validar a impressão;
i) laminar, criticar e validar a laminação;
j) encerrar, contar, montar e liberar o lote para verificação;
k) analisar e criticar os passaportes;
l) montar e liberar os lotes para controle de qualidade;
m) analisar e criticar os passaportes pelo controle de qualidade;
n) montar e liberar os lotes para expedição;
o) receber e distribuir nos escaninhos os passaportes;
p) analisar e criticar os passaportes, contar, conferir e embalar os passaportes conforme
local de entrega, data, prioridade e quantidade, imprimir rótulo de aviso de recebimento e
relatório de conteúdo de cada embalagem;
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q) expedir documentos;
r) entregar embalagens ao cofre.
Documentos Diversos Digitalizados
(carteiras de registro profissional, funcionais, autoridade pública etc.)
a) requisitar e controlar insumos para produção;
b) receber, contar e conferir lotes lógicos e lotes físicos;
c) importar os arquivos lógicos em sistema apropriado;
d) confrontar lotes lógicos e lotes biométricos;
e) digitalizar, recortar e tratar imagens;
f) imprimir, criticar e validar informações;
g) plastificar e criticar;
h) laminar e criticar;
i) cortar e criticar;
j) dobrar e acondicionar;
k) conferir e contar documentos contra relatório;
l) embalar e expedir documentos;
m) fazer estatística, registrar e controlar perdas.
Selos Anatel / CIC-SP / JUCEB / MRE
a) requisitar e controlar insumos para a produção;
b) receber semi-acabado;
c) selecionar lotes a serem impressos;
d) imprimir dados no semi-acabado;
e) criticar impressão e, se necessário, proceder à reimpressão;
f) expedir lotes impressos ao setor responsável;
g) fazer estatística, registrar e controlar perdas.
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DEGER/DVFC
1.FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Fabricação de Cartões - DVFC.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Fabricação de Cartões - DVFC é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Gráfica Geral - DEGER, incumbido das funções de orientação,
coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de fabricação de cartões
indutivos e cartões com chips, observando as especificações técnicas requeridas e conforme padrões
de qualidade e segurança exigidos, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Galvanoplastia para Cartões - SEGC
b) Seção de Acabamento de Cartões – SEBC
c) Seção de Impressão de Cartões Telefônicos - SEIC
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Galvanoplastia para Cartões - SEGC
311. À Seção de Galvanoplastia para Cartões - SEGC, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Fabricação de Cartões - DVFC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) requisitar e controlar insumos para produção;
b) preparar e operar os equipamentos destinados à selagem, metalização, eletrodeposição e
refile das chapas seladas;
c) manter as especificações técnicas dos produtos e dos materiais químicos, utilizados na
produção dos cartões;
d) controlar a utilização dos equipamentos e materiais;
e) proceder à contagem dos lotes de produção;
f) conferir os produtos fabricados, de acordo com os padrões de controle de qualidade
estabelecidos;
g) proceder à guarda e movimentação de produtos em processo e inúteis;
h) transferência interna do produto para outra seção;
i) efetuar o tratamento dos efluentes químicos na ETEGC, obedecendo aos procedimentos
estabelecidos e as normas vigentes;
j) controlar a utilização dos equipamentos e materiais;
k) conferir os produtos fabricados, de acordo com os padrões de controle de qualidade
estabelecido;
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l) acompanhar e analisar as causas de perdas e metas não atingidas, gerando ações
corretivas;
m) realizar o processo de fechamento das ordens de produção, triturando os produtos
inúteis.
32. Seção de Acabamento de Cartões - SEBC
321. À Seção de Acabamento de Cartões - SEBC, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Fabricação de Cartões - DVFC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) requisitar e controlar insumos para produção;
b) receber, contar e criticar produto acabado em chapas do cartão indutivo;
c) preparar e operar os equipamentos destinados ao corte de individualização do cartão
indutivo;
d) proceder a teste elétrico em 100% dos cartões indutivos;
e) imprimir em ink- jet a numeração, controlar a quantidade e embalar os lotes produzidos;
f) proceder à guarda e movimentação de produtos em processo e inúteis;
g) entregar o produto acabado ao cofre DEGER;
h) manter as especificações técnicas dos produtos e dos materiais usados no processo de
acabamento de cartões indutivos;
i) controlar a utilização dos equipamentos e materiais;
j) conferir os produtos fabricados, de acordo com os padrões de controle de qualidade
estabelecidos;
k) proceder ao acabamento dos cartões, de acordo com as especificações técnicas
estabelecidas;
l) acompanhar e analisar as causas de perdas e metas não atingidas, gerando ações
corretivas;
m) realizar o processo de fechamento das ordens de produção, triturando os produtos
inúteis.
Cartões com e sem Chip
a) requisitar e controlar insumos para produção;
b) receber e contar semiacabado;
c) selecionar cartões a serem impressos;
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d) imprimir a laser ou ink-jet os dados variáveis no semiacabado;
e) monitorar impressão e gravação do chip e, se necessário, proceder à reimpressão;
f) conferir com relatório de impressão, embalar e entregar o produto acabado ao cofre
DEGER;
g) proceder à guarda e movimentação de produtos em processo e inúteis;
h) controlar a utilização dos equipamentos e materiais;
i) conferir os produtos fabricados, de acordo com os padrões de controle de qualidade
estabelecidos;
j) proceder ao acabamento dos cartões, de acordo com as especificações técnicas
estabelecidas;
k) acompanhar e analisar as causas de perdas e metas não atingidas, gerando ações
corretivas;
l) realizar o processo de fechamento das ordens de produção, triturando os produtos
inúteis.
33. Seção de Impressão de Cartões Telefônicos - SEIC
331. À Seção de Impressão de Carões Telefônicos - SEIC, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Fabricação de Cartões - DVFC, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) requisitar e controlar insumos para produção;
b) realizar a impressão serigráfica com tinta catalítica;
c) fazer movimentação de entrada e retirada no cofre de semiacabado;
d) preparar e operar os equipamentos de impressão;
e) imprimir em offset;
f) impressão de vernizes e tintas pelo processo serigráfico;
g) imprimir verniz de acabamento em calandra;
h) proceder à guarda e movimentação de produtos em processo e inúteis;
i) controlar a utilização dos equipamentos e materiais;
j) conferir os produtos fabricados, de acordo com os padrões de controle de qualidade
estabelecido;
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k) acompanhar e analisar as causas de perdas e metas não atingidas, gerando ações
corretivas;
l) realizar o processo de fechamento das ordens de produção, triturando os inúteis e
devolução de tintas, chapas ao cofre.
DEGER/DVGG
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão Administrativa do DEGER - DVGG.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão Administrativa do DEGER - DVGG é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Gráfica Geral - DEGER, incumbido das funções de orientação,
coordenação, execução e controle das questões relativas ao planejamento, programação, controle e
fiscalização da produção, planejamento, programação, e controle de insumos, guarda de valores, e
dos serviços gerais de apoio ao Departamento, cuja execução se faz pelas Seções a seguir
relacionadas:
a) Seção de Planejamento, Programação e Controle de Insumos - SEPI
b) Seção de Guarda de Valores da Gráfica Geral - SEVG
c) Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção - SEPG
d) Seção de Fiscalização e Serviços - SEFS
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Planejamento, Programação e Controle de Insumos - SEPI
311. À Seção de Planejamento, Programação e Controle de Insumos - SEPI, órgão de 3º nível
de gestão, diretamente subordinada à Divisão Administrativa do DEGER - DVGG, compete,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) planejar o suprimento dos insumos comprados;
b) elaborar plano para aquisição de insumos;
c) emitir pedidos de insumos aos fornecedores contratados;
d) emitir solicitações de compras para itens sem contrato de fornecimento;
e) diligenciar as solicitações de compras e pedidos de insumos até sua efetiva entrega;
f) controlar e sanear os estoques de insumos;
g) atualizar os parâmetros de estoques;
h) gerir os contratos de fornecimento de insumos.
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32. Seção de Guarda de Valores da Gráfica Geral - SEVG
321. À Seção de Guarda de Valores da Gráfica Geral - SEVG, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão Administrativa do DEGER - DVGG, compete, entre outras,
as seguintes atribuições:
a) receber, conferir, armazenar e expedir produtos acabados, semi acabados, matrizes e
modelos;
b) emitir notas fiscais de passaportes;
c) realizar a contagem cíclica nos armazéns da Seção;
d) receber, conferir, estocar e descaracterizar produtos devolvidos pelos clientes;
e) controlar os segredos do cofre e providenciar a manutenção dos acessos;
f) descaracterizar matrizes inúteis.
33. Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção – SEPG
331. À Seção de Planejamento, Programação e Controle da Produção – SEPG, órgão de 3º
nível de gestão, diretamente subordinada à Divisão Administrativa do DEGER - DVGG,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) receber e analisar e emitir parecer sobre projeções de demandas de vendas;
b) analisar a disponibilidade de recursos com base nas estruturas de engenharia;
c) definir estratégias de produção;
d) emitir plano de produção, plano de consumo de matéria prima e ordens de produção;
e) elaborar planilhas de programação e controle de produção;
f) emitir relatórios de controle com o comparativo entre o planejado e o realizado;
g) gerenciar e emitir relatórios de controle diário e mensal de acompanhamento da
produção.
34. Seção de Fiscalização e Serviços - SEFS
341. À Seção de Fiscalização e Serviços - SEFS, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão Administrativa do DEGER - DVGG, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) acompanhar a contagem de substratos para a produção;
b) acompanhar a descaracterização de produtos;
c) conferir e recolher produtos inúteis;
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d) controlar a produção na SERO;
e) controlar as ordens de produção;
f) acompanhar a contagem cíclica e a movimentação de itens nos armazéns da SEVG;
g) supervisionar os serviços terceirizados de limpeza e conservação e providenciar a
manutenção predial;
h) controlar e distribuir toalhas industriais, roupeiros e uniformes;
i) realizar a movimentação interna de materiais com empilhadeiras;
j) descartar resíduos recicláveis e lixo;
k) transportar cilindros descaracterizados para o DEMAT.
DEGER/DVEG
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de
Gráfica Geral - DVEG.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Gráfica Geral - DVEG é um órgão de
2º nível de gestão, diretamente subordinado ao Departamento de Gráfica Geral - DEGER,
incumbido das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas aos
processos de fabricação do DEGER, objetivando o acompanhamento, a identificação de
necessidades e estudos técnicos para a melhoria desses processos, com implantação de novas
tecnologias e especificações para aquisição de novos equipamentos.
22. A Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Gráfica Geral - DVEG poderá ser
subdividida em Seções, se o vulto de suas atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento,
indicar a necessidade de seu desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Gráfica Geral - DVEG é integrada por
colaboradores e orientada pelo respectivo Gerente Executivo, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Engenharia Industrial do Departamento de Gráfica Geral - DVEG compete, as
seguintes atribuições:
a) elaborar especificações técnicas de equipamentos, acessórios e ferramentas, visando
subsidiar a elaboração de editais de contratação para aquisição;
b) definir o arranjo físico e elaborar projetos para instalação de novos equipamentos,
interagindo com os setores de produção e manutenção;
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c) efetuar estudos de viabilidade técnica para subsidiar as aquisições de equipamentos;
d) definir a capacidade de cada processo produtivo, considerando as limitações de cada
equipamento, tais capacidades servirão de referência para o projeto de novos produtos;
e) organizar, documentar e manter atualizados os procedimentos internos de engenharia;
f) coordenar e implantar estudos, quando solicitado, que visem à melhoria contínua dos
processos de produção e de tratamento de efluentes;
g) manter permanente monitoramento dos processos, providenciando, se necessário, mudanças
do arranjo físico industrial de forma a otimizar o fluxo de produção dos produtos;
h) analisar, sempre que solicitado pelos órgãos de PCP ou produção, os motivos de possíveis
alterações nas taxas de consumo de matérias-primas e insumos, propondo alterações nos
parâmetros originais, caso seja necessário;
i) projetar, desenhar e implementar gabaritos e acessórios para melhorar, facilitar e agilizar os
processos produtivos;
j) padronizar, descrever procedimentos e manter atualizados os métodos de acompanhamento e
controle dos processos produtivos, através de manuais descritivos dos mesmos;
k) acompanhar testes de produtos, insumos e matérias-primas, propondo correções ou
modificações para adequá-los aos processos produtivos de cada departamento, e participar na
emissão dos relatórios conclusivos;
l) acompanhar os lotes piloto e os processos de produção, verificando o cumprimento dos
padrões estabelecidos, propondo soluções nos casos de divergências, bem como atualizando
novos dados;
m) acompanhar a rotina diária de produção, prestando apoio na identificação das causas de
possíveis não conformidades identificadas ao longo dos processos;
n) auxiliar as áreas responsáveis pelos estudos de desenvolvimento de fornecedores de
materiais, matérias-primas, insumos e equipamentos considerados como novas tecnologias,
objetivando seus credenciamentos técnicos;
o) fornecer e atualizar os dados para a formação dos preços dos produtos fabricados pela CMB,
por meio de sistemas específicos de controle destas informações;
p) apoiar os órgãos comerciais no pós venda, sempre que solicitado, para dirimir dúvidas
técnicas dos Clientes relativas à utilização dos produtos comercializados pela CMB e/ou
participar de visitas às instalações dos Clientes, contribuindo na análise de eventuais não
conformidades, auxiliando e propondo soluções;
q) proceder às pesquisas constantes do ambiente externo à CMB, buscando novas técnicas,
sistemas e tecnologias de interesse a partir de solicitações da área de comercialização e
marketing; geração interna de técnicas, sistemas e tecnologias alternativas; situações
específicas que envolvam tecnologias não dominadas e solicitações das áreas de produção;
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r) pesquisar soluções para problemas crônicos de engenharia das áreas de produção gráfica;
s) avaliar e atestar, no ato da entrega, se os equipamentos, acessórios e ferramentas que serão
utilizados nas áreas de produção gráfica, estão de acordo com as suas respectivas
especificações técnicas informando aos órgãos competentes o resultado da avaliação;
t) implementar, quando necessário, máscaras de personalização de dados nos equipamentos e
sistemas de personalização existentes na CMB.
DEGER/DVAP
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Implantação e Acompanhamento de Projetos
Especiais - DVAP.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Implantação e Acompanhamento de Projetos Especiais - DVAP é um órgão de 2º
nível de gestão, diretamente subordinado ao Departamento de Gráfica Geral - DEGER, incumbida
das funções de orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas aos projetos
relacionados a negócios estratégicos da CMB e que possuam como características principais o foco
em prestação de serviços, utilização de tecnologia inovadora no serviço prestado e parceria com
fornecedores para complementar a atuação da CMB, cuja execução se faz através da Seção a seguir
relacionada:
a) Seção de Operações e Instalações - SEOI
3. ATRIBUIÇÕES
31. A Divisão de Implantação e Acompanhamento de Projetos Especiais - DVAP tem a seu cargo o
planejamento, normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades
desenvolvidas pelos órgãos que lhe são subordinados e definidas nesta Norma e, também, as
seguintes:
a) definir junto ao cliente o escopo e os requisitos dos projetos que se caracterizem como de sua
responsabilidade;
b) aplicar na gestão dos projetos sob sua responsabilidade as boas práticas de mercado;
c) elaborar e acompanhar o cronograma do projeto;
d) selecionar a tecnologia adequada ao correto atendimento ao escopo do projeto e aos
interesses da CMB;
e) selecionar fornecedores com expertise tecnológica e capacidade técnica para complementar a
atuação da CMB, quando necessário;
f) subsidiar a definição do posicionamento institucional da CMB frente aos projetos
relacionados a negócios estratégicos, delimitando o escopo da atuação da CMB;
g) interagir matricialmente com outras áreas da CMB envolvidas nos projetos;
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h) coordenar a implementação dos projetos relacionados a negócios estratégicos da CMB
garantindo a conformidade ao escopo definido;
i) gerenciar o atendimento das necessidades do cliente face aos resultados obtidos, assim como
novas necessidades que surgirem;
j) definir indicadores de desempenho dos projetos relacionados a negócios estratégicos da
CMB;
k) definir os aspectos relativos à segurança, a guarda e disponibilidade das informações, dados
e sistemas gerados;
l) gerenciar contratos garantindo seu fiel cumprimento;
m) gerenciar a utilização dos equipamentos necessários, garantindo sua adequação e
atualização tecnológica.
311. Seção de Operações e Instalações – SEOI
À Seção de Operações e Instalações – SEOI, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Implantação e Acompanhamento de Projetos Especiais- DVAP
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) definir e acompanhar o cronograma de instalação;
b) gerenciar as atividades e equipes necessárias para o cumprimento do cronograma;
c) definir os requisitos necessários para a instalação;
d) garantir a entrega da instalação ao cliente segundo os requisitos definidos;
e) efetuar o treinamento dos usuários e clientes;
f) elaborar e aprovar a documentação necessária;
g) definir e acompanhar o plano de manutenção;
h) acompanhar o funcionamento da solução instalada segundo os indicadores de
desempenho definidos, emitindo periodicamente relatórios gerenciais;
i) gerenciar as atividades necessárias à garantia da continuidade do funcionamento da
solução segundo os requisitos definidos;
j) realizar auditorias técnicas periódicas nos fornecedores e nos locais de instalação;
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1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Manutenção - DEMAN,
e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento de Manutenção - DEMAN é um órgão de 1º nível de gestão, com subordinação
à Diretoria de Produção - DIPRO e responsável pelas atividades referentes à garantia da
disponibilidade dos equipamentos fabris e de utilidades da CMB.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento de Manutenção - DEMAN está estruturado nos órgãos a seguir relacionados:
a) Divisão de Manutenção e Operação de Utilidades - DVMU
Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Civis - SEUC
Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Mecânicas - SEUM
Seção de Engenharia de Manutenção - SEEM
Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Elétricas - SEUE
b) Divisão de Manutenção Fabril - DVMF
Seção de Manutenção da Fábrica de Cédulas - SEMC
Seção de Manutenção da Fábrica de Moedas - SEMM
Seção de Manutenção da Gráfica Geral - SEMG
Seção de Manutenção da Fábrica de Matrizes - SEMA
Seção de Manutenção da Fábrica de Cartões Indutivos - SEMI
Seção de Manutenção de Recursos Eletrônicos - SERE
c) Divisão de Programação e Controle - DVPC
Seção de Materiais de Reposição - SEMR
Seção de Programação de Preventiva - SEPP
Seção de Administração da Manutenção - SEAM
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4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento de Manutenção - DEMAN tem a seu cargo o planejamento, normalização,
orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos órgãos que lhe são
subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) preservar, atualizar as tecnologias dos equipamentos de produção e utilidades para garantir
as capacidades produtivas e qualidades originais;
b) elaborar propostas dos planos anuais de manutenção preventiva dos equipamentos de
produção e de utilidades, com base nos programas de produção e rotinas administrativas;
c) administrar os custos diretos da manutenção;
d) elaborar e acompanhar a execução do orçamento anual da manutenção;
e) implementar medidas corretivas e preventivas baseadas na análise dos relatórios gerenciais;
f) gerenciar materiais de manutenção e peças de reposição, conforme estabelecido na Norma
4120-NA-1-02;
g) avaliar o desempenho profissional dos empregados das equipes, provendo recursos e
condições de aprimorarem e acompanharem o desenvolvimento tecnológico de interesse da
CMB;
h) planejar as contratações de forma a evitar repetições no mesmo exercício;
i) implementar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a
projetos, processos e sistema da qualidade;
j) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
k) iniciar recomendar ou providenciar solução por intermédio dos canais designados;
l) verificar a implementação das soluções;
m) controlar o posterior processamento, entrega ou instalação do produto não-conforme até que
a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida;
n) conservar as instalações prediais das fábricas e da administração;
o) apurar o grau de satisfação dos órgãos da CMB, visando atender os programas de produção e
a ergonomia do trabalho;
p) providenciar e gerenciar os contratos de assistência técnica dos equipamentos, quando
houver detentores das tecnologias integradas ou quando de exigências legais aplicáveis.
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DEMAN/DVMU
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Manutenção e Operação de Utilidades - DVMU.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Manutenção e Operação de Utilidades - DVMU é um órgão de 2º nível de gestão,
diretamente subordinado ao Departamento de Manutenção - DEMAN, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à manutenção e operação dos
sistemas de utilidades, bem como, projetar e acompanhar a execução de modificações nos
equipamentos de produção, visando à melhoria das suas características operacionais e de
manutenção, cuja execução se faz por intermédio das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Civis - SEUC
b) Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Mecânicas - SEUM
c) Seção de Engenharia de Manutenção - SEEM
d) Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Elétricas - SEUE
22. De forma possibilitar o melhor desempenho da DVMU no cumprimento das suas funções,
ficam-lhe diretamente afetas as seguintes atribuições:
a) supervisionar as manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos dos sistemas de
utilidades;
b) analisar as solicitações de contratação de serviços de terceiros e encaminhar ao
Departamento para aprovação;
c) supervisionar as atividades de apoio executadas pelas Seções;
d) avaliar o desempenho profissional dos empregados das equipes, provendo recursos e
condições de se aprimorarem e acompanharem o desenvolvimento tecnológico do interesse da
CMB;
e) implementar medidas corretivas e preventivas baseando-se na análise dos relatórios
gerenciais;
f) coordenar a operação dos sistemas de utilidades nas áreas de climatização e ar condicionado,
energia elétrica, hidráulica e geração e fornecimento de vapor;
g) elaborar e acompanhar a execução do orçamento anual de manutenção;
h) supervisionar o controle dos consumos de energia elétrica, água potável e combustível das
caldeiras e do gerador de emergência;
i) fornecer parecer técnico, mediante solicitação, quanto à alienação de bens da CMB;
j) elaborar o plano anual de manutenção preventiva.
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3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Civis - SEUC
311. À Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Civis - SEUC, órgão de 3º nível de
gestão, diretamente subordinada à Divisão de Manutenção e Operação de Utilidades - DVMU,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) executar os serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, dos
equipamentos e sistemas de utilidades civis da CMB;
b) executar obras e reformas nas instalações prediais e industriais;
c) apoiar a CMB em suas necessidades de serviços de marcenaria, serralheria, pintura,
hidráulica e alvenaria;
d) avaliar e promover a solicitação de contratação de serviços de terceiros;
e) fiscalizar e atestar a execução dos serviços de manutenção realizados por terceiros;
f)

receber e atender as ordens de serviços oriundas de solicitações dos usuários;

g) programar, executar e supervisionar as atividades de apoio realizadas por suas
oficinas;
h) identificar, especificar e controlar o consumo de materiais e peças de reposição de
manutenção dos sistemas e equipamentos de utilidades civis;
i)

participar na elaboração do plano de manutenção preventiva anual;

j) operar os sistemas hidráulicos, constando das redes de distribuição de água potável,
esgoto, incêndio, elevatória de águas pluviais e lagoa de aeração de esgoto;
k) manter contatos periódicos com a concessionária de fornecimento de água/esgoto
(CEDAE), assim como controlar o consumo desse insumo.
32. Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Mecânicas - SEUM
321. À Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Mecânicas - SEUM, órgão de 3º nível
de gestão, diretamente subordinada à Divisão de Manutenção e Operação de Utilidades DVMU, compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) executar os serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, dos
equipamentos, sistemas de utilidades mecânicas e veículos da CMB;
b) executar reformas nas instalações mecânicas do Parque Industrial;
c) apoiar a CMB em suas necessidades de climatização/refrigeração e geração de vapor;
d) avaliar e promover a solicitação de contratação de serviços de terceiros;
e) fiscalizar e atestar a execução dos serviços de manutenção realizados por terceiros;
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f)

receber e atender as ordens de serviços oriundas de solicitações dos usuários;

g) programar, executar e supervisionar as atividades de apoio realizadas por suas
oficinas;
h) identificar, especificar controlar o consumo de materiais e peças de reposição de
manutenção dos sistemas e equipamentos de utilidades mecânicas;
i)

participar na elaboração do plano de manutenção preventiva anual;

j) operar os sistemas de geração de vapor, ar comprimido e climatização/ventilação de
todo Parque Industrial;
k) manter contatos periódicos com a concessionária de fornecimento de gás (CEG), assim
como controlar o consumo deste insumo.
33. Seção de Engenharia de Manutenção - SEEM
331. À Seção de Engenharia de Manutenção - SEEM, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Manutenção e Operação de Utilidades - DVMU, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) elaborar projetos visando à melhoria da manutenção dos equipamentos de produção;
b) elaborar especificações técnicas de materiais, ferramental e equipamentos de
manutenção;
c) desenvolver estudos para nacionalização de equipamentos e componentes;
d) dar suporte técnico de engenharia às áreas de manutenção residente nas fábricas.
34. Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Elétricas - SEUE
341. À Seção de Manutenção e Operação de Utilidades Elétricas - SEUE, órgão de 3º nível de
gestão, diretamente subordinada à Divisão de Manutenção e Operação de Utilidades - DVMU,
compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) executar os serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, dos
equipamentos e sistemas de utilidades elétricas da CMB;
b) executar reformas nas instalações elétricas do Parque Industrial;
c) apoiar a CMB em suas necessidades de garantia de fornecimento de energia elétrica
em alta, média e baixa tensão;
d) avaliar e promover a solicitação de contratação de serviços de terceiros;
e) fiscalizar e atestar a execução dos serviços de manutenção realizados por terceiros;
f)

receber e atender as ordens de serviços oriundas de solicitações dos usuários;
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g) programar, executar e supervisionar as atividades de apoio realizadas por suas
oficinas;
h) identificar, especificar controlar o consumo de materiais e peças de reposição de
manutenção dos sistemas e equipamentos de utilidades elétricas;
i)

participar na elaboração do plano de manutenção preventiva anual;

j) operar os sistemas de alta, média e baixa tensão, de distribuição de força e iluminação,
além das subestações unitárias das fábricas e da subestação mestra do Parque Industrial;
k) manter contatos periódicos com a concessionária de fornecimento de energia elétrica
(LIGHT), assim como controlar o consumo deste insumo.
DEMAN/DVMF
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Manutenção Fabril - DVMF.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Manutenção Fabril - DVMF é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Manutenção - DEMAN, incumbido das funções de orientação,
coordenação, execução e controle das questões relativas à manutenção mecânica, elétrica e
eletrônica, preventiva e corretiva, dos equipamentos industriais dos Departamentos de produção da
CMB, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Manutenção da Fábrica de Cédulas - SEMC
b) Seção de Manutenção da Fábrica de Moedas - SEMM
c) Seção de Manutenção da Gráfica Geral - SEMG
d) Seção de Manutenção da Fábrica de Matrizes - SEMA
e) Seção de Manutenção da Fábrica de Cartões Indutivos - SEMI
f) Seção de Manutenção de Recursos Eletrônicos - SERE
22. De forma a possibilitar o melhor desempenho da Divisão de Manutenção Fabril - DVMF no
cumprimento das suas funções ficam-lhe diretamente afetas as seguintes atribuições:
a) supervisionar as manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos da área fabril;
b) analisar as solicitações de contratação e encaminhar ao Departamento para aprovação;
c) coordenar as modificações nos equipamentos de produção, aprovadas previamente pela área
de engenharia industrial, visando melhorar as suas características produtivas e de manutenção;
d) avaliar o desempenho profissional dos empregados das equipes, provendo recursos e
condições de se aprimorarem e acompanharem o desenvolvimento tecnológico de interesse da
CMB;
e) implementar medidas corretivas e preventivas baseando-se na análise dos relatórios
gerenciais;
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f) coordenar a execução da transferência de equipamentos das áreas fabris;
g) elaborar e acompanhar a execução do orçamento anual de manutenção dos equipamentos
das áreas de produção;
h) fornecer parecer técnico, mediante solicitação quanto à alienação de bens da CMB;
i) elaborar o plano anual de manutenção preventiva.
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Manutenção da Fábrica de Cédulas - SEMC
311. À Seção de Manutenção da Fábrica de Cédulas - SEMC, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Manutenção Fabril - DVMF, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) administrar e executar os serviços de instalação e manutenção, preventiva e corretiva, dos
equipamentos da fábrica de cédulas;
b) avaliar e promover a solicitação da contratação de serviços de terceiros;
c) fiscalizar e atestar a execução dos serviços de manutenção realizados por terceiros;
d) identificar e especificar materiais e peças de reposição de manutenção de equipamentos;
e) participar da implantação de novos equipamentos;
f) efetuar transferências de equipamentos na área fabril;
g) manter os arquivos técnicos;
h) proceder inspeções periódicas nos equipamentos da fábrica de cédulas;
i) receber e atender as ordens de serviços oriundas de solicitações dos usuários;
j) apoiar a área de engenharia industrial nos projetos de instalação e modificação nos
equipamentos;
k) participar da elaboração do plano anual de manutenção preventiva.
32. Seção de Manutenção da Fábrica de Moedas - SEMM
321. À Seção de Manutenção da Fábrica de Moedas - SEMM, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Manutenção Fabril - DVMF, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) administrar e executar os serviços de instalação e manutenção, preventiva e corretiva,
dos equipamentos da fábrica de moedas;
b) avaliar e promover a solicitação da contratação de serviços de terceiros;
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c) fiscalizar e atestar a execução dos serviços de manutenção realizados por terceiros;
d) identificar e especificar materiais e peças de reposição de manutenção de equipamentos;
e) participar da implantação de novos equipamentos;
f) efetuar transferências de equipamentos na área fabril;
g) manter os arquivos técnicos;
h) proceder inspeções periódicas nos equipamentos da fábrica de moedas;
i) receber e atender as ordens de serviços oriundas de solicitações dos usuários;
j) apoiar a área de engenharia industrial nos projetos de instalação e modificação nos
equipamentos.
k) participar da elaboração do plano anual de manutenção preventiva.
33. Seção de Manutenção da Gráfica Geral - SEMG
331. À Seção de Manutenção da Gráfica Geral - SEMG, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Manutenção Fabril - DVMF, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) administrar e executar os serviços de instalação e manutenção, preventiva e corretiva,
dos equipamentos da fábrica de gráfica geral;
b) avaliar e promover a solicitação da contratação de serviços de terceiros;
c) fiscalizar e atestar a execução dos serviços de manutenção realizados por terceiros;
d) identificar e especificar materiais e peças de reposição de manutenção de equipamentos;
e) participar da implantação de novos equipamentos;
f) efetuar transferências de equipamentos na área fabril;
g) manter os arquivos técnicos;
h) proceder inspeções periódicas nos equipamentos da fábrica de gráfica geral;
i) receber e atender as ordens de serviços oriundas de solicitações dos usuários;
j) apoiar a área de engenharia industrial nos projetos de instalação e modificação nos
equipamentos;
k) participar da elaboração do plano anual de manutenção preventiva.
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34. Seção de Manutenção da Fábrica de Matrizes - SEMA
341. À Seção de Manutenção da Fábrica de Matrizes - SEMA, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Manutenção Fabril - DVMF, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) administrar e executar os serviços de instalação e manutenção, preventiva e corretiva,
dos equipamentos da unidade de fabricação de matrizes;
b) avaliar e promover a solicitação da contratação de serviços de terceiros;
c) fiscalizar e atestar a execução dos serviços de manutenção realizados por terceiros;
d) identificar e especificar materiais e peças de reposição de manutenção de equipamentos;
e) participar da implantação de novos equipamentos;
f) efetuar transferências de equipamentos na área fabril;
g) manter os arquivos técnicos;
h) proceder inspeções periódicas nos equipamentos da unidade de fabricação de matrizes;
i) receber e atender as ordens de serviços oriundas de solicitações dos usuários;
j) apoiar a área de engenharia industrial nos projetos de instalação e modificação nos
equipamentos;
k) participar da elaboração do plano anual de manutenção preventiva.
35. Seção de Manutenção da Fábrica de Cartões Indutivos - SEMI
351. À Seção de Manutenção da Fábrica de Cartões Indutivos - SEMI, órgão de 3º nível de
gestão, diretamente subordinada à Divisão de Manutenção Fabril - DVMF, compete, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) administrar e executar os serviços de instalação e manutenção, preventiva e corretiva,
dos equipamentos da fábrica de cartões indutivos;
b) avaliar e promover a solicitação da contratação de serviços de terceiros;
c) fiscalizar e atestar a execução dos serviços de manutenção realizados por terceiros;
d) identificar e especificar materiais e peças de reposição de manutenção de equipamentos;
e) participar da implantação de novos equipamentos;
f) efetuar transferências de equipamentos na área fabril;
g) manter os arquivos técnicos;
h) proceder inspeções periódicas nos equipamentos da fábrica de cartões indutivos;
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i) receber e atender as ordens de serviços oriundas de solicitações dos usuários;
j) apoiar a área de engenharia industrial nos projetos de instalação e modificação nos
equipamentos;
k) participar da elaboração do plano anual de manutenção preventiva.
36. Seção de Manutenção de Recursos Eletrônicos - SERE
361. À Seção de Manutenção de Recursos Eletrônicos - SERE, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Manutenção Fabril - DVMF, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) participar nas compras de novos equipamentos de produção, desde a especificação até
a aceitação dos mesmos;
b) definir cláusulas relativas a treinamento, documentação e providenciar a pré
qualificação para os empregados que receberão o treinamento de contrato;
c) desenvolver jigas de teste que simulem o funcionamento de módulos de equipamentos
de produção / utilidades, visando diagnóstico rápido e reparo de componentes defeituosos;
d) desenvolver recursos de automação, visando aumento de produtividade e atender os
princípios de ergonomia do trabalho nos equipamentos de produção;
e) providenciar atualização tecnológica relativas a componentes e a programas de
equipamentos de produção / utilidades, com o objetivo de evitar paralisações extensas por
descontinuidade;
f) manter arquivo organizado e atualizado das documentações e dos programas dos
equipamentos de produção / utilidades;
g) executar as calibrações dos instrumentos dos equipamentos de produção / utilidades
que controlam os processos produtivos;
h) nacionalizar componentes eletro-eletrônicos.
DEMAN/DVPC
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Programação e Controle - DVPC.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Programação e Controle - DVPC é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento de Manutenção - DEMAN, incumbido das funções de orientação,
coordenação, execução e controle das questões relativas à manutenção dos equipamentos de
produção e equipamentos utilitários da Casa da Moeda do Brasil – CMB, usando recursos
administrativos e computacionais, cuja execução se faz através das Seções a seguir relacionadas:
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a) Seção de Materiais de Reposição - SEMR
b) Seção de Programação de Preventivas - SEPP
d) Seção de Administração da Manutenção – SEAM
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Materiais de Reposição - SEMR
311. À Seção de Materiais de Reposição - SEMR, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Programação e Controle - DVPC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) elaborar pedidos de compra para atender as demandas de consumo dos insumos de
manutenção fabril e de utilidades;
b) realizar a inspeção, quando do recebimento, dos insumos de manutenção fabril e de
utilidades;
c) identificar no mercado novas tecnologias para componentes, equipamentos e insumos
de manutenção, visando a nacionalização dos produtos;
32. Seção de Programação de Preventiva - SEPP
321. À Seção de Programação de Preventiva - SEPP, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Programação e Controle - DVPC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) acompanhar e controlar a execução do planejamento anual de manutenção preventiva
por meio dos registros das SLA´s, SMA´s, OMP´s e SPV´s nos sistemas informatizados do
DEMAN;
b) elaborar e divulgar (na Intranet) o relatório mensal das atividades do Departamento de
Manutenção – DEMAN;
c) controlar a acuracidade dos registros operacionais das atividades de manutenção;
d) manter atualizado o histórico das manutenções.
33. Seção de Administração da Manutenção - SEAM
331. À Seção de Administração da Manutenção - SEAM, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Programação e Controle - DVPC, compete, entre outras,
as seguintes atribuições:
a) emitir o calendário anual de manutenção preventiva;
b) apurar e emitir planilhas de custos da manutenção;
c) acompanhar a evolução do consumo de água potável e energia elétrica, emitindo os
respectivos relatórios;
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d) controlar e emitir os memorandos de manutenção preventiva dos equipamentos de
produção;
e) acompanhar a execução dos contratos do DEMAN, controlando o cronograma físicofinanceiro e emitindo os respectivos relatórios;
f)

acompanhar o trâmite das SOI´s emitindo as respectivas planilhas de controle;

g) administrar a execução dos cronogramas de treinamento e capacitação profissional.

DIREM/DEPAM
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Pesquisa e Análise de
Mercado - DEPAM e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. O Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado - DEPAM é um órgão de 1º nível de
gestão, diretamente subordinado à Diretoria de Relações com o Mercado - DIREM responsável por
proporcionar suporte econômico aos processos relevantes de compra e venda, avaliação dos riscos
de novos negócios, benchmarking para o estudo de novas parcerias, inclusive participações
societárias.
3. ATRIBUIÇÕES
3.1. Ao Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado - DEPAM compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) analisar e elaborar parecer técnico sobre os processos relevantes de compras, considerando
análises dos seus respectivos mercados, escolhas da modalidade e necessidade,
obrigatoriamente nos casos de inexigibilidade e mercado restrito;
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b) realizar prospecção de mercado para manutenção de bases atualizadas de insumos e de
fornecedores;
c) avaliar projetos de investimento quando envolverem valores importantes, a serem
definidos pela Diretoria Executiva;
d) analisar o desempenho operacional com relação à matriz de custos dos produtos e serviços;
e) analisar e elaborar parecer técnico sobre os planos de negócios em mercados não
exclusivos, ou seja, aqueles obrigatórios por lei, ou quase exclusivos, como o de passaportes,
considerando as margens esperadas, a relevância, a sustentabilidade, entre outros;
f) analisar e elaborar parecer técnico sobre os negócios propostos para os mercados
internacionais;
g) propor modelos de parcerias, tanto nos mercados relevantes de compra de insumos, quanto
nos mercados de venda;
h) analisar projetos de parcerias societárias nacionais e internacionais;
i) solicitar estudos de natureza tecnológica para o desenvolvimento de fornecedores em
segmentos onde existam poucos ofertantes e onde forem percebidas oportunidades de novos
negócios;
j)

prover assessoria econômica à Diretoria Executiva, quando demandada;

k) acompanhar e dar suporte à gestão de riscos dos negócios de compra de insumos e venda
de produtos e serviços da Casa da Moeda do Brasil.

1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento Comercial/Marketing DECOM, e define suas atribuições.
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2. CARACTERIZAÇÃO
21. O Departamento Comercial/Marketing - DECOM é um órgão de 1º nível de gestão, com
subordinação direta à Diretoria de Relações com o Mercado - DIREM, atuando exclusivamente no
mercado nacional, é responsável pelas atividades referentes a marketing e vendas, análise de
ambiente externo, identificação de mercados alternativos, colaboração de planos de aproximação
com o mercado, contatos com os clientes potenciais, avaliação de demanda, projeção da imagem da
CMB e negociação, em coordenação com as áreas de produção, de contratos com novos clientes
e/ou de novos produtos e serviços, de acordo com a política de comercialização da Empresa.
3. ESTRUTURA
31. O Departamento Comercial/Marketing- DECOM está estruturado nos órgãos a seguir
relacionados, sendo ainda, integrado por uma unidade funcional de apoio, que não se constitui em
órgão:
311. Órgãos
a) Divisão de Vendas Nacionais - DVVN
Seção de Planejamento e Controle de Vendas - SEPV
Seção de Vendas Nacionais - SEVE
b) Divisão de Gestão de Clientes - DVGC
Seção de Atendimento de Cédulas - SECE
Seção de Atendimento de Moedas - SEMO
Seção de Atendimento da Gráfica Geral - SEGR
c) Divisão de Responsabilidade Social e Patrocínios - DVRP
Clube da Medalha do Brasil - CMEB
d) Divisão de Exportação - DVEX
e) Divisão de Relações Governamentais - DVRG
312. Unidade Funcional de Apoio
a) Núcleo de Marketing
4. ATRIBUIÇÕES
41. O Departamento Comercial/Marketing - DECOM tem a seu cargo o planejamento,
normalização, orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos
órgãos que lhe são subordinados e definidas em Normas próprias e, também, as seguintes:
a) iniciar ação para prevenir a ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas a
projetos, processos e sistema da qualidade;
b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao seu produto, processo e sistema da
qualidade;
c) iniciar recomendar ou providenciar solução por meio dos canais designados;
d) verificar a implementação das soluções; e, controlar o posterior processamento, entrega ou
instalação do produto não-conforme até que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido
corrigida.
42. Ao Núcleo de Marketing, que não se constitui em órgão, e que está diretamente subordinado ao
Departamento Comercial/Marketing - DECOM compete, entre outras, as seguintes atribuições:
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a) pesquisar e mapear o mercado de produtos, serviços e soluções de segurança de acordo
com a definição da visão, objetivos e foco de atuação de competência da CMB, compreendendo
a identificação dos seus respectivos mercados: quem são, tamanho, demanda, valor e
quantidade;
b) pesquisar e mapear:
- Concorrentes: quem são, tamanho (faturamento, percentual do mercado em valor e
quantidade); universo de produtos/serviços/soluções de segurança que fornecem;
- Clientes: quem são, tamanho (faturamento, percentual do mercado em valor e
quantidade); universo de produtos/serviços/soluções de segurança que adquirem;
c) consolidar Plano de Marketing realizando pesquisas de marketing, acompanhando
alterações nos mercados alvo da CMB, identificando e evidenciando aspectos de quaisquer
naturezas, sejam eles internos ou externos, que possam contribuir positiva ou negativamente
com o planejamento estratégico da CMB e/ou plano de marketing da empresa;
d) consolidar orçamento do Núcleo de Marketing, incluindo informações relativas a visitas a
clientes e fornecedores, organização/participação em eventos, tais como: feiras, congressos,
seminários e similares, treinamento dos membros da equipe, alinhado com seus respectivos
objetivos e atribuições; mobiliário; demais bens e utensílios, etc.;
e) gerenciar e promover a divulgação comercial da Casa da Moeda do Brasil, através de
meios de divulgações que se façam necessária, visando prestar suporte à área de vendas;
f) gerenciar as informações de cunho comercial, do site da CMB, incluindo contatos
comerciais promovidos por meio deste, adotando ações com vistas a manter altos padrões de
acessibilidade e navegabilidade, bem como atualizar as notícias de relações com o mercado;
g) desenvolver e prover todo material de divulgação comercial da empresa, dentre os quais:
agendas temáticas, folders, perfis, revistas, anúncios comerciais, banners e outros;
h) desenvolver e gerenciar política comercial de patrocínio de acordo com o planejamento
estratégico da CMB e do plano de marketing;
i) prover brindes, tais como: agendas, cartões de natal entre outros, a serem disponibilizados
a tempo hábil aos órgãos da empresa que deles se utilizam;
j) prestar suporte à área de Vendas sempre que ocorrer a participação da CMB em eventos
com relação ao mercado;
k) elaborar especificações para subsidiar editais de licitação de aquisições de produtos e
serviços comerciais;
l) acompanhar a tramitação administrativa dos processos, relacionado com a atividade do
DECOM;
m) promover ações objetivando identificar novos mercados e elaborar relatório mensal de
perspectivas de negócios.
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DECOM/DVVN
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Vendas Nacionais - DVVN.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Vendas Nacionais - DVVN é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento Comercial/Marketing - DECOM, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas a expansão da presença da
CMB no mercado interno e efetivação de novos negócios, bem como, a manutenção da
comercialização de produtos e serviços produzidos pela Empresa, cuja execução se faz através das
seções a seguir relacionadas:
a) Seção de Planejamento e Controle de Vendas - SEPV
b) Seção de Vendas Nacionais - SEVE
3. ATRIBUIÇÕES
31. A Divisão de Vendas Nacionais – DVVN tem a seu cargo o planejamento, normalização,
orientação, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas pelos órgãos que lhe são
subordinados e, também, as seguintes:
a) acompanhar as projeções de vendas, efetuando ajustes necessários devido às alterações de
demanda;
b) realizar a análise crítica do contrato;
c) elaborar propostas comerciais de produtos monopolizados e produtos de linha, assim como
renovação de contrato;
d) acompanhar a tramitação administrativa de assinatura do contrato;
e) providenciar junto às áreas competentes os recursos para o atendimento do contrato;
f) analisar editais de licitação para subsidiar a Divisão de Gestão de Clientes - DVGC, quanto à
participação nas licitações;
g) acompanhar a elaboração e execução dos contratos comerciais, analisando as cláusulas
contratuais quanto às condições de vendas pré-estabelecidas;
h) realizar visitas, visando através do atendimento pessoal e personalizado, a busca pela
fidelização do cliente e a mensuração da satisfação do mesmo em relação aos serviços e
produtos da CMB.
32. Seção de Planejamento e Controle de Vendas – SEPV
321. À Seção de Planejamento e Controle de Vendas – SEPV, órgão de 3º grau divisional,
diretamente subordinada à Divisão de Vendas Nacionais – DVVN, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
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a) definir o planejamento das vendas nacionais, estabelecendo metas compostas de
quantidade, valores, prazos, lucratividade e, conseqüentemente, fornecer informações
adequadas às áreas: financeira, suprimento, planejamento e controle de produção;
b) estabelecer política comercial, definindo estratégia de atuação da CMB para cada
mercado;
c) analisar o faturamento comparando com metas estabelecidas, por produto e participação
no mercado;
d) avaliar constantemente as premissas utilizadas para o plano de vendas visando possíveis
correções;
e) acompanhar a evolução de projetos de venda de produtos já existentes;
f) promover ações objetivando identificar mercados com baixo retorno assim como
recuperar e prospectar novos mercados;
g) acompanhar a manutenção dos mercados já existentes;
h) efetuar tratamento estatístico do histórico das licitações, com preços, descrição do objeto
e condições dos concorrentes;
i) efetuar previsão de licitações por produto e mercado;
j) monitorar a concorrência visando identificar sua forma de atuação;
k) prospectar clientes potenciais e acompanhar as negociações;
l) estabelecer sistema de premiação e incentivo para a equipe de vendas;
m) promover junto às áreas de garantia de qualidade e técnica, bem como junto aos
clientes, a definição dos padrões de qualidade requeridos para os produtos;
n) acompanhar a evolução do mercado, visando projetar tendências e fornecer uma base
sólida de informações para projetos presentes e futuros;
o) identificar potencialidades do mercado e ameaças internas e externas relativas a
produtos, serviços, clientes e concorrentes, para subsidiar o planejamento de marketing e
estratégico;
p) elaborar análise de produtos descontinuados, bem como, de utilização de matériasprimas em estoque para novos produtos, visando à criação de reserva estratégica (potencial
x capacidade produtiva);
q) acompanhar as instalações de novas tecnologias na CMB, bem como, a evolução da
capacidade produtiva instalada objetivando subsidiar o planejamento de vendas;
r) desenvolver Projetos, que ainda não estejam em nosso portfólio, desde a pesquisa de
mercado, passando pela descrição do produto (especificações, custos, importância
comercial), protótipo, projeto básico até o Projeto Executivo.
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32. Seção de Vendas Nacionais – SEVE
321. À Seção de Vendas Nacionais – SEVE, órgão de 3º grau divisional, diretamente
subordinada à Divisão de Vendas Nacionais – DVVN, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) acompanhar a elaboração do orçamento de preços de produtos contratados e
monopolizados e encaminhamento à área de atendimento a clientes, que passará a ser o
gestor do contrato;
b) participar e acompanhar as concorrências no mercado;
c) analisar editais de licitação quanto à participação nas licitações;
d) analisar a documentação exigida nos editais;
e) manter atualizadas as documentações, atestados e declarações;
f) organizar as amostra de produtos para visitas externas, assim como subsidiar a produção;
g) participar conjuntamente com as unidades comerciais das fábricas no acompanhamento
da capacidade produtiva, formação e análise de custo;
h) elaborar propostas comerciais no que tange a preço, condições de pagamento e logística
de entrega;
i) avaliar os diversos componentes de preço e definir cronograma de entrega;
j) manter as áreas informadas quanto aos dados básicos para delineamento do produto;
k) quantificar a demanda dos clientes;
l) promover assistência técnica junto aos clientes objetivando analisar o desempenho dos
produtos da CMB;
m) vender linha de produtos já existente;
n) manter atualizado o cadastro de clientes;
o) freqüentar as reuniões de vendas e convenções;
p) estabelecer políticas de preço e custos;
q) elaboração de relatórios de visitas;
r) elaborar relatório de negócios fechados e perdidos;
s) avaliar o desempenho dos representantes e da equipe de vendas baseado em indicadores
estabelecidos;
t) negociar as atualizações de preços;
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u) observar as oportunidades do mercado sob os aspectos técnicos, recursos fabris e
financeiros;
v) manter contato com os principais clientes, sugerindo inovações tecnológicas;
w) prospectar novos clientes de acordo com a estratégia de mercado definida pela direção;
x) construir um histórico do trabalho efetuado em cada cliente;
y) interpretar os produtos para os clientes explicando as diretrizes da empresa, no que
tange preço, condições de pagamento e sistema de entrega, sempre que necessário.
DECOM/DVGC
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Gestão de Clientes - DVGC.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Gestão de Clientes - DVGC é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento Comercial/Marketing - DECOM, incumbido das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas à administração dos contratos
firmados com os clientes das áreas fabris da empresa, cuja execução se fará pelas Seções a seguir
relacionadas:
a) Seção de Atendimento de Cédulas - SECE
b) Seção de Atendimento de Moedas - SEMO
c) Seção de Atendimento da Gráfica Geral - SEGR
3. ATRIBUIÇÕES
31. Seção de Atendimento de Cédulas - SECE
311. À Seção de Atendimento de Cédulas - SECE, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Gestão de Clientes - DVGC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) garantir o atendimento ao cliente;
b) administrar os contratos e os correspondentes pedidos de fabricação, através da
negociação direta com o cliente;
c) receber, conferir, guardar e expedir os produtos acabados, modelos e provas;
d) receber, conferir e estocar as devoluções dos clientes;
e) participar, em conjunto com a área financeira, da formação e análise dos preços de
produtos contratados, bem como, das matérias-primas, que impactam no custo do produto
acabado;
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f) acompanhar a execução dos contratos de fornecimento nos aspectos
administrativos/financeiros, inclusive no cumprimento das cláusulas correspondentes;
g) acompanhar as projeções de faturamento, efetuando ajustes necessários devido às
alterações de demanda;
h) analisar contratos;
i) participar, em conjunto com a área financeira, da análise do reajuste do preço de
produtos contratados;
j) negociar com o cliente as cláusulas de renovação de contrato;
k) acompanhar a tramitação administrativa de assinatura do contrato;
l) providenciar junto às áreas competentes os recursos para o atendimento do contrato;
m) analisar editais de licitação para subsidiar a Divisão de Vendas Nacionais – DVVN,
quanto à participação nas licitações;
n) acompanhar a elaboração e execução dos contratos comerciais, analisando as cláusulas
contratuais quanto às condições de vendas pré-estabelecidas;
o) realizar visitas, visando através do atendimento pessoal e personalizado, a busca pela
fidelização do cliente, medindo sua satisfação.
32. Seção de Atendimento de Moedas - SEMO
321. À Seção de Atendimento de Moedas - SEMO, órgão de 3º nível de gestão, diretamente
subordinada à Divisão de Gestão de Clientes - DVGC, compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) orientar e controlar o planejamento e a previsão de faturamento, em parceria com a área
de marketing e vendas;
b) atender aos clientes e administrar os contratos formalizados;
c) interpretar e propor a demanda técnica e artística dos produtos;
d) administrar os pedidos de fabricação de moedas, medalhas e refino de metais nobres,
através de negociação direta com o cliente;
e) negociar com os clientes a gestão dos contratos de fornecimento;
f) receber, conferir, guardar e expedir moedas, medalhas e metais nobres;
g) receber, conferir e estocar as devoluções do cliente;
h) manter informações detalhadas quanto aos desvios observados na qualidade dos
produtos;

Casa da Moeda do Brasil

Página 144

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

i) acompanhar as projeções de faturamento, efetuando ajustes necessários devido às
alterações de demanda;
j) analisar contratos;
k) participar, em conjunto com a área financeira, da análise do reajuste do preço de
produtos contratados;
l) negociar com o cliente as cláusulas de renovação de contrato;
m) acompanhar a tramitação administrativa de assinatura do contrato;
n) providenciar junto às áreas competentes os recursos para o atendimento do contrato;
o) analisar editais de licitação para subsidiar a Divisão de Vendas Nacionais – DVVN,
quanto à participação nas licitações;
p) acompanhar a elaboração e execução dos contratos comerciais, analisando as cláusulas
contratuais quanto às condições de vendas pré-estabelecidas;
q) realizar visitas, visando através do atendimento pessoal e personalizado, a busca pela
fidelização do cliente, medindo sua satisfação.
33. Seção de Atendimento da Gráfica Geral - SEGR
331. À Seção de Atendimento da Gráfica Geral - SEGR, órgão de 3º nível de gestão,
diretamente subordinada à Divisão de Gestão de Clientes - DVGC, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) orientar e controlar o planejamento e a previsão de faturamento, em parceria com a área
de marketing e vendas;
b) atender aos clientes e administrar os contratos formalizados;
c) interpretar e propor a demanda técnica e artística dos produtos;
d) identificar, classificar e cadastrar os clientes e seus respectivos produtos;
e) administrar os pedidos de fabricação da gráfica geral, através de negociação direta com
o cliente;
f) negociar com os clientes a gestão dos contratos de fornecimento;
g) receber, conferir e expedir os modelos e provas da gráfica geral;
h) manter informações detalhadas quanto aos desvios observados na qualidade dos
produtos;
i) acompanhar as projeções de faturamento, efetuando ajustes necessários devido às
alterações de demanda;
j) analisar contratos;
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k) participar, em conjunto com a área financeira, da análise do reajuste do preço de
produtos contratados;
l) negociar com o cliente as cláusulas de renovação de contrato;
m) acompanhar a tramitação administrativa de assinatura do contrato;
n) providenciar junto às áreas competentes os recursos para o atendimento do contrato;
o) analisar editais de licitação para subsidiar a Divisão de Vendas Nacionais – DVVN,
quanto à participação nas licitações;
p) acompanhar a elaboração e execução dos contratos comerciais, analisando as cláusulas
contratuais quanto às condições de vendas pré-estabelecidas;
q) realizar visitas, visando através do atendimento pessoal e personalizado, a busca pela
fidelização do cliente, medindo sua satisfação.
DECOM/DVEX
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Exportação - DVEX.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Exportação - DVEX é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado ao
Departamento de Comercial/Marketing - DECOM, incumbido das funções de orientação,
coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de análise dos editais para
participação de licitação internacional, informar as áreas envolvidas no processo de avaliação da
oportunidade, dar suporte para as demais áreas da CMB envolvidas no processo de concretização da
venda e exportação de produtos, visando a participação da CMB nas licitações, acompanhar o
andamento dos processos, até sua finalização, seja com a participação ou não da CMB no certame e
manter atualizado o histórico de licitações ocorridas.
22. A Divisão de Exportação - DVEX poderá ser subdividida em Seções, se o vulto de suas
atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu
desmembramento.
3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Exportação - DVEX é orientada pelo respectivo Gerente Executivo e integrada por
analistas e assistentes técnicos administrativos, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Exportação - DVEX compete, entre outras, as seguintes atribuições:
a) interagir junto com os Representantes Comerciais estrangeiros, dando todo o suporte
necessário para uma melhor participação da CMB nas licitações internacionais;
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b) analisar e acompanhar os editais para participação em licitações internacionais;
c) agendar e coordenar reunião, junto às áreas da CMB para apresentação do edital contendo
oportunidade de negócios no exterior, visando conhecer sobre a capacidade técnica e produtiva
de participação no certame;
d) elaborar propostas comerciais para participação da CMB em licitações internacionais;
e) preparar toda a documentação necessária à logística para envio dos produtos fabricados para
os clientes internacionais;
f) acompanhar o faturamento e as operações de câmbio objetivando o ingresso de divisas e
remessas de comissão de agente;
g) acompanhar, junto às fábricas, a produção dos produtos a serem enviados aos clientes
internacionais;
h) coordenar e acompanhar todo o processo operativo e logístico junto aos órgãos da CMB,
quais sejam, fábricas, área de segurança e área de serviços corporativos, quando da exportação
de produtos a serem enviados aos clientes internacionais;
i) coordenar e acompanhar as empresas contratadas para o transporte e embarque dos produtos
a serem enviados aos clientes internacionais, desde a CMB até o local estabelecido para entrega
final;
j) subsidiar a área de contratos quando da licitação de empresas de transportes terrestres e
marítimos para prestação de serviço de exportação.
DECOM/DVRG
1. FINALIDADE
11. Esta Norma define as atribuições da Divisão de Relações Governamentais - DVRG.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Divisão de Relações Governamentais - DVRG é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinado ao Departamento Comercial/Marketing - DECOM, incumbida das funções de
orientação, coordenação, execução e controle das questões relativas às atividades de pesquisa junto
ao Ministério das Relações Exteriores – MRE, Embaixadas e demais órgãos públicos competentes,
no sentido de adequar acordos de cooperação técnica e comercial, com o propósito de subsidiar a
atuação da CMB junto aos países que compõem a América Latina, África, Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, Caribe, além daqueles que compõem a América Central e nos demais, onde
houver demanda de mercado, bem como, pesquisar as necessidades junto as Instituições Públicas e
Privadas no que se refere a produtos e serviços de segurança, considerando a expertise da CMB.
22. A Divisão de Relações Governamentais - DVRG poderá ser subdividida em Seções, se o vulto
de suas atribuições, nos diferentes estágios de desenvolvimento, indicar a necessidade de seu
desmembramento.
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3. ESTRUTURA
31. A Divisão de Relações Governamentais - DVRG é orientada pelo respectivo Gerente Executivo
e integrada por colaboradores, sem subdivisão em órgãos.
4. ATRIBUIÇÕES
41. À Divisão de Relações Governamentais - DVRG compete, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) assessorar o DECOM no desenvolvimento de novos mercados e novas oportunidades de
negócios;
b) interagir junto aos órgãos governamentais, no sentido de criar acordos de cooperação técnica
e comercial;
c) projetar a imagem da CMB em âmbito internacional;
d) atuar junto às Instituições Privadas, visando conhecer e/ou suprir as necessidades no que se
refere a produtos e serviços de segurança, levando-se em consideração a expertise da marca
CMB;
e) propor ao DECOM, a aproximação sempre que possível, de missões estrangeiras às
instalações da Casa da Moeda do Brasil;
f) interagir junto às Embaixadas e Consulados, realizando visitas, com o intuito de propor
acordos de cooperação conjunta, para venda direta dos produtos da CMB;
g) pesquisar junto às Embaixadas e demais órgãos diplomáticos, oportunidades de
comercialização de produtos e serviços de segurança;
h) interagir junto a potenciais fornecedores de papel fiduciário, tintas de segurança e discos
metálicos, no sentido de buscar melhores ofertas de preços desses materiais, para subsidiar
matriz de custo e oportunidade de melhor comercialização do produto final a ser exportado;
i) acompanhar o calendário de congressos, feiras e exposições internacionais, participando
daquelas que julgar conveniente, visando estreitar relacionamentos e contatos em busca de
novos mercados para comercialização;
j) manter informações atualizadas, em termos do comércio mundial, visando verificar a
evolução do mercado com o propósito de prospectar novas oportunidades;
k) coordenar os processos de representações comerciais internacionais.
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PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CASA DA MOEDA DO BRASIL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO II

Informações Contábeis
Ref.: ITEM 11 da PARTE A
do ANEXO II da DN TCU Nº
119/2012
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Anexo II –
11. Informações Contábeis:
11.1. Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
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11.2. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações
Contábeis:

11.3. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e
pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008: Não se Aplica.
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11.4. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº
6.404/1976.
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11.5. Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os
principais acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição
da entidade como detentora de investimento permanente em outras sociedades
(investidora):
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11.6. Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a
legislação dispuser a respeito.
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