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ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
AUDIT – Auditoria Interna da Casa da Moeda do Brasil
BCB – Banco Central do Brasil
CEITEC - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada
CGPC – Conselho de Gestão da Previdência Complementar
CMB – Casa da Moeda do Brasil
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
COPAD – Coordenadoria de Processos e Ações Disciplinares
COPPETEC – Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos/UFRJ
CORREG – Corregedoria da CMB
CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil
COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
DECED – Departamento de Cédulas da CMB
DECOR – Departamento de Serviços Corporativos da CMB
DEGCS – Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos da CMB
DEGEP – Departamento de Gestão de Pessoas da CMB
DEGER – Departamento de Gráfica Geral da CMB
DEJUR – Departamento Jurídico da CMB
DEMAN – Departamento de Manutenção da CMB
DEMOM – Departamento de Moedas e Medalhas da CMB
DEPAC – Departamento de Controle e Conformidade da CMB
DEPGQ – Departamento de Gestão da Qualidade da CMB
DESEC – Departamento de Segurança Corporativa da CMB
DESEM – Departamento de Desenvolvimento Empresarial da CMB
DESMS – Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional
DIPRO – Diretoria de Produção da CMB
DIRAD – Diretoria de Administração da CMB
DIREM – Diretoria de Relação com o Mercado da CMB
DITEC - Diretoria de Tecnologia da CMB
DN – Decisão Normativa
DVAE - Divisão de Acervo e Eventos
DVDC - Divisão de Divulgação, Comunicação Visual e Redação
DVGQ – Divisão da Gestão da Qualidade
DVPL – Divisão de Planejamento Estratégico
DVPP – Divisão de Projetos e Processos
EBITDA – Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
ECT – Empresa de Correios e Telégrafos
ERP - Enterprise Resource Planning
FGV – Fundação Getúlio Vargas
GABIN – Gabinete da Presidência da CMB
Página 8



































GRC – Governança, Risco e Conformidade
IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
ICP – Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor
ISBET – Instituto Brasileiro Pró – Educação, Trabalho e Desenvolvimento
ISO – International Organization for Standardization
LOA – Lei Orçamentária Anual
OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OCI – Órgão de Controle Interno
OUVID – Ouvidoria da CMB
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento
PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PDG – Programa de Dispêndios Globais
PDTI – Programa Diretor de Tecnologia da Informação
PGA – Plano de Gestão Ambiental
PPA – Plano Plurianual
PRONAC – Programa Nacional de apoio à Cultura
RH – Recursos Humanos
SCORPIOS – Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros
SECET – Secretaria executiva da Comissão de Ética da CMB
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SEQA – Seção de qualidade Assegurada
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIC – Coordenadoria do Serviço de Informação ao Cidadão
SICOBE – Sistema de Controle de Produção de Bebidas
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal
SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
SISAC – Sistema de Controle de Ações de Comunicação
SRFB – Secretaria da Receita Federal do Brasil
TCU – Tribunal de Contas da União
UJ – Unidade Jurisdicionada.
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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 2013, o Relatório de Gestão da CMB retrata a continuidade de um ciclo de
reestruturação organizacional voltada à adoção de práticas mais sólidas de Governança, melhoria
contínua dos processos internos e conformidade com as normas internas e externas.
Houve o fortalecimento da atuação do Departamento de Controle e Conformidade (DEPAC), da
Ouvidoria (OUVID), da Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar (COAD), cuja
denominação foi modificada para Corregedoria (CORREG), acompanhada da necessária
estruturação organizacional.
Cabe destacar que, a partir da modernização do parque fabril, da intensificação das ações de
controle e conformidade, bem assim, da revisão de procedimentos e processos de trabalho
relacionados aos principais objetivos institucionais, a CMB apurou em 2013 resultados
financeiros ainda maiores que no exercício anterior e se posiciona, cada vez mais, como
fornecedora qualificada de produtos e serviços de segurança para os mercados interno e externo.
Sem prejuízo de notas pontuais quanto às perspectivas futuras, as ações e resultados de 2013
foram retratados no presente Relatório de Gestão, observando-se as disposições da IN TCU
nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU
nº 175/2013, e contempla os tópicos da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 127/2013.
Também foram incluídas as informações referentes ao item 33 da Parte B do Anexo II da DN
TCU nº 127/2013, voltado às Unidades Jurisdicionadas patrocinadoras de entidade fechada de
previdência complementar.
Quanto à sua elaboração, consideram-se as disposições contidas na Instrução Normativa TCU
nº 63, de 1° de setembro de 2010, IN TCU nº 72/2013, de 15 de maio de 2013, Decisão
Normativa TCU nº 127, de 15 de maio de 2013 e da Portaria TCU n°175, de 9 de julho de 2013,
e contempla todos os itens da Parte A e o 33 da Parte B, que se refere a Unidade Jurisdicionada
patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar, ressalvados os itens 2.2.a.i/
2.2.a.ii/2.2.a.iii; item 4- Tópicos Especiais de Execução Orçamentaria e Financeira e Quadros
A.5.1.4.1; A.5.1.4.2;A.5.2.1; A.5.2.2 e item 6.2, inaplicáveis à Casa da Moeda do Brasil.
Dando cumprimento à legislação em vigor, repise-se que o Relatório de Gestão da Casa da
Moeda do Brasil tem por propósito informar anualmente os aspectos específicos e as
competências institucionais da CMB, demonstrando com objetividade, clareza e fidedignidade as
diversas dimensões da gestão e a contextualização dos resultados obtidos no exercício de 2013
que serão apresentados ao Tribunal de Contas da União em 2014. O referido documento
transparece uma visão realista do desempenho institucional, proporcionando a materialização de
um instrumento prestador de contas, não só à sociedade, mas, também aos órgãos controladores
da CMB.
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ITEM 1 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE CUJA GESTÃO COMPÕE O
RELATÓRIO
1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada
Quadro 1: Quadro A.1.1.1 – Identificação da CMB – 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: 23.565-200, 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 das Demonstrações Contábeis da CMB no D.O.U n° 80, de 29/04/2014, bem como do Relatório de
Administração e das Demonstrações Contábeis da CMB no jornal Valor Econômico, em 14/05/2014.
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
Unidades Orçamentárias Abrangidas
Não se aplica.
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais da unidade jurisdicionada definidas na
Constituição Federal – CF, em leis infraconstitucionais e em normas regimentais,
identificando cada instância
A Casa da Moeda do Brasil – CMB foi criada no dia 08 de março de 1694 para fundir e cunhar o
ouro extraído do Brasil durante o período colonial. São mais de três séculos de existência,
confundindo-se com a história do país. Iniciou suas atividades em Salvador e, em 1698, foi
transferida para o Rio de Janeiro. Quase 200 anos depois, ganhou uma sede ampla, na Praça da
República, no centro da cidade. Funcionou neste local até 1982, quando foi instalada uma
moderna fábrica de cédulas, moedas e papéis de segurança em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de
Janeiro, onde funciona até hoje.
A Lei nº 5.895, de 19 de julho de 1973 estabeleceu que a Casa da Moeda do Brasil – CMB é uma
empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade jurídica
de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, nos termos do art. 1º da
sua lei de criação e do art. 1º do Anexo do Decreto nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997.
Segundo o artigo 4º, inciso I, do Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre
a organização da Administração Federal, a CMB está compreendida entre as entidades dotadas
de personalidade jurídica própria da Administração Pública Indireta Federal e é uma estatal não
dependente.
O artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000 -, esclarece que para efeitos dessa lei, entende-se como empresa estatal dependente a
empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de
despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles
provenientes de aumento de participação acionária. Ente controlador deve ser entendido como o
ente da Federação que, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto (art. 2º, I, da LRF), que, em relação à CMB é inteiramente subscrito pela União, na forma
do art. 6º do Anexo do Decreto nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997.
Interpretando-se a contrario sensu a definição legal de empresa estatal dependente, chega-se a
conclusão de que a CMB nela não se enquadra, eis que os recursos financeiros para pagamento
de despesas com pessoal, de custeio em geral e de capital lhes são próprios. A CMB, portanto,
encontra-se no grupo de empresas estatais federais com orçamento de investimento, conforme
relação disponibilizada no portal do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG1.
Desse contexto, exsurge competência legal singular ao Presidente da Casa da Moeda do Brasil,
consubstanciada no poder de autorizar:
i) a realização de acordos ou transações, em juízo, para terminar o litígio, nas causas de valor
superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
ii) a não propositura de ações e a não-interposição de recursos, assim como o requerimento de
extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança
de créditos, atualizados, de valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em que interessadas

1

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/estatistica/131024_Empresas
_Orcamento_Investimento.pdf.
Página 12

essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, necessitando apenas, para
ambas as situações, de sua prévia e expressa autorização para tanto.
O artigo 1º combinado com o seu parágrafo 1º parte final e artigo 1º-B combinado com seu
parágrafo único, todos da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, preveem essa faculdade ao
dirigente máximo de empresa pública federal não dependente.
Outrossim, como entidade da Administração Indireta, a CMB faz jus a direitos e obrigações
previstos na Constituição Federal – CF. O artigo 37 da CF determina, além de obediência aos
princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência), que a investidura em emprego público dependa de aprovação em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração (inciso II); que a contratação de obras, serviços, compras e alienações se
dê mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes (Inciso XXI).
Com relação ao concurso público para investidura em emprego público esclarece-se que embora
o Decreto-Lei nº 200/67 já previsse tal exigência para provimento em cargos públicos na
Administração Direta ou em Autarquia (art. 99, § 5º), com o advento da Constituição Federal em
1988 essa obrigatoriedade foi estendida para todas as entidades da Administração Indireta de
todos os entes da Federação após definição pelo STF. O mesmo pode se dizer da licitação, que
após adquirir status de norma constitucional passou a ser regulamentada de modo geral pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, para os casos de aquisição de bens e serviços comuns, a Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (modalidade de licitação denominada pregão).
Quanto ao regime de pessoal da Casa da Moeda do Brasil, a Lei nº 5.895/73, artigo 7º, estabelece
a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT como a norma regulamentadora, podendo, de
acordo com o parágrafo único do artigo 32 do Regulamento de Pessoal, a CMB
excepcionalmente contratar pessoal para serviços temporários, nas modalidades e nos casos
previstos em lei.
Contudo, embora o regime jurídico do pessoal da CMB seja o da legislação trabalhista, o
regulamento interno de pessoal sofre forte influência da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas Federais, pois, foi nela inspirado.
Vale observar que a Lei nº 5.893/73 autorizou a transformação da CMB de autarquia em empresa
pública e somente a partir de então a CMB passou a ter quadro próprio de empregados públicos
regidos pela CLT. Anteriormente, o pessoal era formado por servidores públicos cedidos do
Ministério da Fazenda, terceirizados, bolsistas e outros.
No que toca à questão tributária, a CMB recentemente passou a ter reconhecida sua vocação
como prestadora de serviço público, por deter a exclusividade na fabricação de papel moeda e
moeda metálica, impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal,
logrando êxito no Supremo Tribunal Federal com relação ao seu pedido de reconhecimento da
imunidade tributária.
As decisões proferidas nos Recursos Extraordinários nº 610.517, da lavra do Ministro Celso de
Mello e nº 592.752, da lavra do Ministro Roberto Barroso, somada à decisão liminar na Ação
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Civil Originária nº 2179, proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, sedimentaram o
entendimento segundo o qual a CMB faz jus à imunidade tributária recíproca, prevista no artigo
150, inciso VI, alínea “a”, combinada com o parágrafo 2º do artigo 150, da Constituição Federal.
Ou seja, reconheceu-se a vedação à cobrança de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços
da CMB que estejam vinculados à atividade fim da empresa.
Nesse contexto, também é oportuno ressaltar o artigo 11 da Lei nº 5.895/73 que já conferia
isenção de tributos federais à CMB no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços
vinculados às atividades monopolizadas ou delas decorrentes.
Corroborando o entendimento da CMB, com fulcro no dispositivo supra, concluiu a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN no Parecer PGFN/CAT/Nº 1409/2009, em complementação
ao Parecer PGFN/CAT/Nº 228/2007, pela manutenção da isenção dos demais tributos federais
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas atividades
monopolizadas ou delas decorrentes.
No ensejo, destaque-se que os Pareceres da PGFN ainda pendiam de aprovação pela Receita
Federal do Brasil – RFB ou pelo Ministro de Estado da Fazenda, porquanto autoridades
competentes para a prática de atos administrativos na esfera tributária.
Cumpre salientar, ainda, que a atual gestão da CMB procedeu consulta à Receita Federal do
Brasil – RFB, por meio do Processo Administrativo nº 10166.720204/2014-35, suscitando um
posicionamento formal e definitivo acerca do alcance e da abrangência da isenção tributária
prevista no art. 11 da Lei nº 5.895/73, na data de 14/01/2014.
Em resposta à consulta da CMB, a Receita Federal do Brasil – RFB concluiu que:
“a) A imunidade recíproca a impostos de que trata o art.
150, VI, “a”, da Constituição Federal aplica-se ao
patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às
atividades essenciais da empresa pública federal
prestadora de serviço público;
b) As ditas atividades essenciais são consideradas isentas
aos demais tributos em decorrência de sua lei de criação;
c) As demais atividades desenvolvidas não são
consideradas finalísticas da consulente e, portanto, não
estão abrangidas pela imunidade recíproca nem pela
isenção de tributos, salvo se forem exercidas em
monopólio; e
d) As atividades não finalísticas que sejam exercidas em
regime de monopólio legal estão abrangidas pela isenção
a tributos de que trata a lei de criação da empresa
pública, com exceção do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), tendo em vista a derrogação do art. 5º da
Lei nº 6.264, de 1975.”
Com relação à atividade fim da CMB decorre, como já salientado, de sua finalidade, que é a
fabricação de papel moeda e moeda metálica, impressão de selos postais e fiscais federais e
títulos da dívida pública federal, em caráter de exclusividade, sem prejuízo do exercício de
outras atividades compatíveis com suas atividades industriais, conforme previsão expressa no
artigo 2º de sua lei de criação e no artigo 5º de seu Estatuto Social. O caráter de exclusividade
conferido por lei a essa atividade e a atribuição da execução dela à CMB materializa a Casa da
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Moeda como prestadora de serviço público por meio de delegação da União Federal, que é a
competente nos termos dos artigos 21, incisos VIII e X e 22, inciso V e VI, ambos da
Constituição Federal, os quais, dentre outros temas versam sobre a competência da União para
emitir moedas e manter o serviço postal e o correio aéreo nacional e a competência privativa da
União para legislar sobre o serviço postal e o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias
dos metais.
A atividade exclusiva de impressão de selos postais e fiscais federais revela outra faceta da Casa
da Moeda do Brasil, que é a vocação para produzir soluções de segurança. Além desses, a CMB
produz, em nítido caráter de serviço público, outros produtos de segurança tais como selos
cartoriais, passaportes, carteiras de trabalho e os selos fiscais (inteligente e digital). Hoje
realidade na Casa da Moeda do Brasil, os referidos selos surgiram com o advento das Leis
nº
11.488, de 15 de junho de 2007 e nº 11.827 de 20 de novembro de 2008, respectivamente, com a
finalidade de controlar a produção de cigarros e bebidas no interior dos estabelecimentos
industriais dos fabricantes.
Esse controle é feito em todo o território nacional através de dois sistemas informatizados
desenvolvidos com a participação da CMB, sendo o SCORPIOS, previsto nos artigos 27 a 30 da
Lei nº 11.488/2007, destinado ao controle de cigarros e o SICOBE, previsto no art. 58-T, da Lei
nº 11.827/2008, ao controle de bebidas, cujos sistemas são compostos por equipamentos
contadores de produção, bem assim, de aparelhos para o controle, registro, gravação e
transmissão dos quantitativos medidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, com o
fim de identificar a legítima origem e reprimir a produção e importação ilegais, bem como a
comercialização de contrafações.
Assim, uma vez expostas a finalidade da Casa da Moeda do Brasil e suas competências
institucionais previstas no ordenamento jurídico, conclui-se que a CMB é empresa pública
federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade jurídica de direito privado,
prestadora de serviço público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, não
dependente do Tesouro Nacional, compreendida entre as entidades da Administração Pública
Indireta Federal e imune a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços
vinculados a sua atividade fim, qual seja a fabricação de papel moeda e moeda metálica,
impressão de selos postais e fiscais federais – incluídos os selos decorrentes dos sistemas de
controle SCORPIOS e SICOBE - e títulos da dívida pública federal, em caráter de exclusividade,
sem prejuízo do exercício de outras atividades compatíveis com suas atividades industriais.

1.3 Organograma Funcional
Apresentamos, a seguir, o organograma funcional da empresa, salientando que as Competências
e Atribuições das áreas estão descritas no ANEXO I do presente, tendo sua última atualização
sido realizada em 08/11/2013, conforme Resolução de Diretoria – RSD.PRESI nº 014/2013.
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1.4 Macroprocessos Finalísticos
A revisão do Planejamento Estratégico, tratada administrativamente por meio do Processo
nº 1240/2013 – Contratação de serviços para elaboração do Planejamento Estratégico da
CMB, de 16/04/2013, adotou como premissa básica a elaboração do Plano até novembro de
2013. No entanto, a complexidade do tema e o alto grau de interesse despertado pelo objeto
do certame, comprovado pela participação de 10 (dez) empresas qualificadas, incluindo
organizações de consagrada atuação no setor, fizeram com que o torneio licitatório ocorresse
em novembro de 2013, conforme constatado a partir da Ata de Abertura, no conjunto de
evidências apensado ao referido processo.
Seguindo os preceitos inerentes aos procedimentos licitatórios realizados no âmbito da
administração pública, a CMB, cumprindo todas as etapas necessárias, procedeu à análise de
recursos administrativos interpostos por 4 (quatro) licitantes julgadas inabilitadas na fase
inicial do referido certame, trazendo, por consequência, impacto temporal relacionado à
contratação dos serviços.
Desta forma, a contratação da consultoria especializada deverá ocorrer em 2014, e a
expectativa é de que a elaboração do novo plano para o quadriênio 2014/2018 se desenvolva
no 2º semestre de 2014.
A construção/revisitação a ser realizada a partir da documentação existente do mapa
estratégico pela empresa a ser contratada permitirá a revisão da cadeia de valor da empresa e
identificação dos macroprocessos atualizados.
Tendo em vista a postergação da elaboração do novo plano estratégico para 2014, fica
mantido o registro dos trabalhos realizados pela fundação COPPETEC, por meio do
Laboratório de Sistemas Avançados de Gestão de Produção – SAGE, concluído em agosto
de 2009, porque ainda contemplam os principais processos referentes aos produtos
oferecidos aos cidadãos e clientes da CMB.
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Vale destacar que o atual Plano Estratégico, no qual estão contemplados os Direcionadores
Estratégicos da CMB, com vigência prevista para o período de 2013/2014, obteve sua
aprovação na 9ª RD realizada em 05/03/2013, decisão referendada por intermédio de
Resolução de Conselho de Administração nº 11 em 25/03/2013.
No entanto, considerando que os ambientes de negócio sofrem constantes transformações
econômicas, políticas e tecnológicas, e que as empresas devem ser ágeis para enfrentar os
desafios e aproveitar as oportunidades que aparecem no seu nicho de mercado, torna-se
necessário rever constantemente as estratégias estabelecidas nas organizações.
Nesse contexto, a Direção da CMB, paralelamente às medidas relacionadas à contratação
sobredita, realizou no início de 2014 oficinas estratégicas conduzidas por profissional
especializado com o objetivo de revisar os fundamentos estratégicos que norteiam os
caminhos empresariais da organização para o exercício de 2014, com o fito de proporcionar
uma base de sustentação melhor alinhada com a realidade organizacional para o
desenvolvimento do novo ciclo de planejamento para o período 2015/2018.
As oficinas contaram com a participação da Diretoria Executiva, Superintendentes,
Assessores e o apoio técnico do Departamento de Desenvolvimento Empresarial – DESEM.
A partir delas, foram avaliados pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, bem assim,
redefinidos missão, visão, direcionadores estratégicos, mapa estratégico, objetivos
estratégicos e os indicadores a eles relacionados, cabendo ressaltar que a atual proposta está
em fase de apreciação pela Diretoria da CMB.
Diante do exposto, fica evidenciado que a revisão da cadeia de valor e a atualização dos
macroprocessos da CMB serão efetivadas no exercício de 2014, em conformidade com a
especificação dos serviços, consubstanciado no ANEXO I do sobredito Processo
nº 1240/2013.
Feitas as ressalvas pertinentes, os principais macroprocessos produtivos finalísticos da CMB
continuam a ser representados pelos fluxogramas a seguir (a representação gráfica data de
agosto de 2009).
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Fluxograma 1 Produção de Cédulas - BACEN

Fonte: COPPETEC/SAGE
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Fluxograma 2 Produção de Moedas - BACEN

Fonte: COPPETEC/SAGE
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Fluxograma 3 Produção de Selos de Cigarros Rastreáveis - RFB

Fonte: COPPETEC/SAGE

Página 20

Fluxograma 4 Passaporte Mercosul - DPF

Fonte: COPPETEC/SAGE
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Fluxograma 5 Passaporte Comum - DPF

Fonte: COPPETEC/SAGE
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Em complemento aos macroprocessos finalísticos desenvolvidos a partir dos trabalhos
realizados pela COPPE em 2009, apresentamos macroprocesso referente ao Sistema de
Controle de Produção Bebidas Frias – SICOBE, por se tratar de fluxo técnico de um
processo desenvolvido posteriormente à época mencionada e que hoje representa um
dos principais processos da CMB.
O Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE, instituído pelo art. 58-T da
Lei Federal n. 10.883/2003, foi instalado pela Casa da Moeda do Brasil nos
estabelecimentos industriais envasadores de cervejas, refrigerantes e águas, mediante
supervisão da Receita Federal e observância de seus requisitos de segurança e controle
fiscal. O Sistema permite à Receita Federal controlar, em tempo real, todo o processo
produtivo de bebidas frias no país.
A utilização do Sistema de Medição de Vazão e a obrigatoriedade da Nota Fiscal
Eletrônica são iniciativas que contam com o apoio e a colaboração dos setores
envolvidos, possibilitando à Receita Federal tornar mais efetivo o controle, a
fiscalização e o combate à sonegação no segmento de fabricação de cigarros e bebidas,
eliminando a concorrência desleal e protegendo as empresas que cumprem regularmente
suas obrigações tributárias.
A implantação de tal sistema proporcionou à CMB desenvolver, em conjunto com a
RFB, solução de controle altamente especializada cujos resultados repercutiram em
ganhos expressivos, contribuindo, desta forma, para a continuidade dos negócios da
empresa e a modernização do parque fabril.
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Fluxograma 6 Macroprocessos do SICOBE – Visão CMB

Fonte e Método: DEGER/DVAP
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1.5 Principais Macroprocessos de Apoio das Competências e Finalidades
Conforme referenciado no item anterior, a Casa da Moeda do Brasil atualizou sua cadeia
de valor em agosto de 2009, definindo os macroprocessos finalísticos dos módulos de
Estratégia, Gestão e Negócios por meio de consultoria especializada, sendo cada um
deles retratado por uma representação gráfica. Os módulos de Estratégia e Gestão – pela
metodologia adotada, também conteriam os macroprocessos de apoio, entretanto, estes
não foram desdobrados, em função de, naquele momento, não serem prioritários, o que
deverá ocorrer a partir da conclusão do certame já mencionado.
Portanto, feitas as ressalvas pertinentes, os módulos de apoio podem ser representados da
seguinte forma:

1.6 Principais parceiros:

A CMB - Casa da Moeda do Brasil e a CEITEC - Centro Nacional de Tecnologia
Avançada S.A., empresa pública federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, celebraram em 14 de setembro de 2012 um Convênio de Cooperação Técnica
que tem por finalidade o desenvolvimento de solução a ser utilizada em passaportes
(desenvolvimento de circuito integrado, hardware e sistema operacional) com o objetivo
de desenvolver um chip nacional para o passaporte eletrônico brasileiro.
A execução das atividades previstas será precedida de um ou mais Programas de
Trabalho, definidos e previamente ajustados, onde constem todas as diretrizes, os quais
ficarão fazendo parte integrante deste convênio, sendo o mesmo conduzido por um gestor
da CMB e um da CIETEC.
A propriedade intelectual (industrial e autoral) das invenções ou inovações técnicas
resultantes deste programa, independentemente de ser ou não privilegiável ou registrável
em termos de prioridade intelectual, será definida em acordão específico.
Em 2013, essa parceria obteve como resultado dos seus trabalhos um protótipo do chip,
cuja funcionalidade encontra-se prevista para ocorrer no exercício de 2014, e permitirá à
CMB o controle estratégico de toda a cadeia produtiva do passaporte eletrônico
brasileiro.
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ITEM 2 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS:
2.1 Planejamento da unidade
a.

Descrição sintética dos planos estratégico, tático, e operacional que
orientam a atuação da unidade

- O Plano Estratégico da CMB previsto para o período de 2013 / 2014 foi elaborado por
intermédio de reuniões realizadas em 01/11 e 07/12 de 2012, com a presença da Diretoria
Executiva, Superintendentes, Assessores e o apoio técnico do Departamento de
Desenvolvimento Empresarial – DESEM. Sua aprovação foi obtida na 9ª Reunião de
Diretoria realizada em 05/03/2013 e referendada pelo Conselho de Administração –
CONSAD da CMB, por meio da Resolução RS/CONSAD nº 011, de 25/03/2013.
Tal instrumento se traduz numa ferramenta essencial para a gestão que se pretenda
estratégica, na medida em que, entre outros, fortalece o vínculo com os objetivos da
organização, permitindo à alta administração da empresa direcionar o foco gerencial às
decisões efetivamente estratégicas, visando enfrentar ameaças e aproveitar as
oportunidades encontradas em seu ambiente de atuação.
Os direcionadores estratégicos revelam o vínculo direto com as atribuições institucionais
e refletem a busca da excelência no desempenho das atividades, conforme demonstrado a
seguir:
MISSÃO
Atender as expectativas da sociedade, assegurando-lhe o fornecimento de cédulas,
moedas, outros meios de pagamento, selos postais e fiscais, utilizando boas práticas
empresariais e ambientais.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 2013 / 2014
VISÃO
Ser reconhecida pela excelência de seus produtos e serviços, por contemplarem
inovação tecnológica, credibilidade, segurança e qualidade, com sustentabilidade.
VALORES
Excelência, Sustentabilidade, Credibilidade, Ética, Transparência e Orgulho de ser
Moedeiro.
CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES
Contribuir para o alcance das políticas públicas, buscando excelência em seus
produtos e serviços, atuando com qualidade, eficiência e segurança, promovendo e
estimulando a sustentabilidade econômica, social e ambiental, demonstrando
credibilidade, ética e transparência junto à sociedade e trazendo aos nossos
empregados o orgulho de ser moedeiro.
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- O Plano Tático da CMB para o exercício de 2013 foi originado a partir do
desdobramento dos objetivos estratégicos exarados no Plano Estratégico da empresa para
o período 2013/2014. No referido Plano estão registradas as ações a serem realizadas para
o alcance dos objetivos estratégicos, contendo as seguintes informações:








Título;
Prazo de Início e Término;
Resultado Esperado;
Dispêndio 2013;
Prioridade da ação;
Responsável; e
Indicador.

Sob o prisma das modernas premissas administrativas, a definição e a gestão das
estratégias permitem à Diretoria da CMB conduzir com maior efetividade a aplicação de
recursos, avaliando e mensurando de maneira mais clara e precisa os dispêndios previstos
para o conjunto de ações (Atividades/Projetos) destinadas ao alcance das metas
organizacionais.
Outrossim, proporciona maior visibilidade no que tange aos rumos previstos pela
administração, uma vez que se torna possível avaliar se os caminhos estabelecidos para o
alcance dos objetivos estratégicos da organização estão efetivamente produzindo os
resultados esperados. Além disso, tal medida possibilita a identificação rápida e apurada
de eventuais desvios, permitindo o realinhamento de metas, ações e objetivos, caso
necessário, e contribuindo para a redução de riscos e retrabalhos.
O acompanhamento e monitoramento das estratégias adotadas pela empresa para alcançar
os objetivos estratégicos definidos para o exercício é realizado por meio de reuniões
bimestrais promovidas pelo Departamento de Desenvolvimento Empresarial – DESEM
com a participação da alta administração da CMB.
Nas reuniões referenciadas são apresentados o desempenho das estratégias e o
detalhamento dos resultados obtidos na execução das ações (Atividades/Projetos)
classificadas como prioritárias, registrando e divulgando as dificuldades encontradas,
subsidiando a Diretoria na tomada de decisões quanto aos ajustes necessários, o que
contribui para a melhoria contínua do desempenho empresarial da CMB.
No que concerne às ações identificadas como projeto de investimento, cumpre salientar a
criação dos normativos internos 4900-NA-1-01 e 4900-NA-2-01-01 que estabelecem
diretrizes e procedimentos a serem observados no gerenciamento de projetos de tal
natureza.
A iniciativa representa a materialização metodológica do Escritório de Projetos da CMB
e visa proporcionar à organização, entre outros, os seguintes benefícios, de acordo com os
termos da Norma de Administração – 4900-NA-1-01, publicada na intranet da empresa:
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Padronização de procedimentos e práticas;
Criação de linguagem comum;
Melhoria da qualidade dos produtos e serviços;
Diminuição de custos e aumento de produtividade;
Redução de riscos operacionais; e
Maior grau de assertividade para novos projetos que poderão se beneficiar das
experiências produzidas a partir de projetos anteriores.

Percebe-se claramente o fortalecimento da governança corporativa enquanto conjunto de
processos, dispositivos normativos, instituições e valores que norteiam a administração
da empresa, primando pela eficiência administrativa e a sustentabilidade do negócio
CMB.
- O Plano Operacional da CMB previsto para o exercício de 2013 contemplou as metas
produtivas, incluindo previsões em perspectiva física e financeira, que foram
identificadas pelos Departamentos de Cédulas, Moedas, Gráfica Geral e Comercial, com
base nas informações obtidas junto aos clientes e/ou resultantes de projeções elaboradas
pelas áreas internas de negócio.
Em consonância com as premissas consagradas no campo de conhecimento voltado para
a estratégia empresarial, nota-se de modo marcante a integração do plano referenciado
com os demais instrumentos já mencionados, evidenciando a coerência na adoção de
medidas para a implantação das estratégias definidas para o período, observando-se todos
os níveis gerenciais da organização, bem assim, as características de cada unidade de
negócio da CMB.
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O quadro abaixo retrata as previsões relacionadas aos resultados alcançados referentes
aos principais produtos disponibilizados pela CMB ao mercado no exercício de 2013:
Quadro 2: Quadro A.2.2.1.1 – Faturamento 2013 (R$mil)
Fábrica

Produto

Cédulas Nacionais
Cédulas Estrangeiras
Total DECED
Moedas Nacionais
Moedas Comemorativas
Medalhas Diversas
DEMOM
Medalhas Clube
Outros DEMOM
Total DEMOM
Selos Ordinários (ECT)
Selos Comemorativos (ECT)
Blocos Comemorativos
Selos - Vinho (RFB)
Selos - Cigarro (RFB)
Selos - Uísque (RFB)
Selos - Bebidas (RFB)
Selos - Aguardente (RFB)
Bilhete Magnetizado
Certidões Registrais
Documentos de viagens (MRE)
DEGER
Passaportes (DPF)
Carteira de identidade RIC/AFIS
Carteira de Identificação (COFEN)
Cartões (CFM)
Selos de Certificação de Baterias (ANATEL)
Serviço de Rastreamento - Scorpios
Serviço de Rastreamento - Sicobe
Cartão Indutivo
Outros DEGER
Ajuste p/ Regime de Competência Scorpios/Sicobe
Total DEGER
CMB
Total CMB
DECED

Dezembro
2013 (B)
2012 (C)
647.729
506.334
8.802
64.760
656.531
571.094
581.332
323.155
414
2.984
112
401
1.925
495
286
283
584.069
327.318
6.345
4.135
1.057
1.133
402
153
6.502
8.133
26.876
32.681
778
791
4.391
8.362
370
4.524
4.651
5.452
5.571
5.571
23.689
22.598
101.508
92.912
0
586
733
1.473
1.814
105
6.505
147.017
174.618
1.534.730
1.391.527
2.716
11.370
14.214
(133.496)
49.635
1.743.925
1.828.206
2.984.524
2.726.618

B/C (%)
27,9
(86,4)
15,0
79,9
(86,1)
(72,1)
288,6
1,1
78,4
53,4
(6,6)
163,2
(14,7)
0,0
4,8
9,3
(20,1)
(98,4)
(15,8)
10,3
(100,0)
(20,0)
(369,0)
(4,6)
9,5

Fonte e Método: Elaborado pelo DECOF/DVOR, a partir dos Relatórios Mensais do DECOM

b.

Demonstração da vinculação do plano da unidade com suas competências
constitucionais, legais ou normativas e com o PPA

- A vinculação do Plano Estratégico da CMB às suas competências constitucionais, legais
e normativas se apresenta nitidamente quando observadas as informações lavradas no
item 2.1.a em conjunto com os termos estabelecidos na Lei nº 5.895/1973, de 19/06/1973
e no Decreto nº 2.122/1997, de 13/01/1997.
O primeiro dispositivo legal referenciado, entre outras providências, caracteriza a Casa da
Moeda do Brasil como empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia
administrativa, conforme preceitua o artigo 1º transcrito abaixo:
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“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transformar a autarquia
Casa da Moeda em empresa pública, sob a denominação de "Casa da
Moeda do Brasil," dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao
Ministério da Fazenda.”

Na mesma esteira, o Decreto sobredito, além de aprovar o Estatuto Social da CMB,
estabelece em seu artigo 5º:
“Art. 5º - A Casa da Moeda do Brasil tem por objetivo, em caráter de
exclusividade, a fabricação de papel-moeda e da moeda metálica
nacionais, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos
da dívida pública federal.
Parágrafo 1º - A Casa da Moeda do Brasil articular-se-á com os órgãos
responsáveis pelas encomendas dos produtos a que se refere este artigo,
para os estudos e a definição das respectivas características técnicas e
artísticas e para o atendimento quantitativo e qualitativo das
encomendas formuladas.
Parágrafo 2º - A Casa da Moeda do Brasil poderá produzir no Brasil e
comercializar no Brasil e no exterior outros materiais e serviços
compatíveis com as 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.”

- Demonstração da vinculação do plano da CMB com o Plano Plurianual (PPA) do
Governo Federal;
A Casa da Moeda do Brasil se vincula ao Plano Plurianual – PPA 2012/2015 do Governo
Federal, instituído pela Lei 12.593, de 18 de janeiro de 2012 por meio do Programa nº.
0807 – Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais,
contemplado no referido PPA.
Para execução do referido programa, a CMB tem a participação em 4 (quatro) ações com
os seguintes recursos orçamentários:

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - CMB 2013

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
3274 - R$ 190.000.000

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
4101 - R$ 50.000.000

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
4102 - R$ 10.000.000

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
4103 - R$ 30.000.000

Demonstramos a seguir, de forma sucinta, as ações das quais a CMB participou no
exercício de 2013, constantes do Programa nº. 0807 – Gestão e Manutenção de
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Infraestrutura de Empresas Estatais Federais, explicitando suas dotações orçamentárias
iniciais e reprogramadas, bem como suas finalidades e respectivas descrições:
 Ação 3274: Adequação e Modernização do Parque Industrial - (Projeto)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 190,0 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: 102,0 milhões
Finalidade: Substituir equipamentos obsoletos e implementar novas tecnologias
industriais compatíveis com as necessidades dos clientes.
Descrição: Introdução de novos processos e/ou aperfeiçoamento dos existentes,
no tocante às atividades industriais, de apoio e administrativas, com os objetivos de gerar
novos produtos, agregar valor aos produtos atuais e/ou ganhar produtividade.
 Ação 4101: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis (Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 50,0 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 33,3 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, 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$ 10,0 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 27,3 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.
Descrição: Realização de serviços de manutenção e adequação dos bens móveis,
veículos, máquinas e equipamentos de propriedade da empresa 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$ 8,5 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.
As informações pertinentes ao Orçamento de Investimentos – CMB 2013 são registradas
no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, alinhando suas realizações
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ao planejado na Lei Orçamentária Anual - LOA conforme normas e orientação técnicas
da Secretaria de Orçamento Federal - SOF.
Importante se faz destacar que o Plano Plurianual – PPA consiste num instrumento
previsto no Art. 165 da Constituição Federal e que se destina à materialização do
planejamento governamental, definindo diretrizes, objetivos, metas e orientando o
estabelecimento de prioridades, com os propósitos de viabilizar a ação pública
governamental de maneira ampla e a gestão das políticas públicas, e auxiliar na promoção
do desenvolvimento sustentável.
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c.

Principais objetivos estratégicos da unidade para o exercício de 2013 e as
estratégias adotadas para sua realização e para o tratamento dos riscos
envolvidos

A Casa da Moeda do Brasil estabeleceu para o exercício de 2013 os seguintes objetivos
estratégicos:
Objetivo Estratégico A
Aumentar o lucro e a lucratividade.
Objetivo Estratégico B
Aprimorar o atendimento aos clientes, garantindo eficiência, eficácia e
efetividade dos nossos produtos e serviços.
Objetivo Estratégico C
Aumentar o volume de vendas em conformidade com a política comercial
da CMB.
Objetivo Estratégico D
Ampliar o portifólio de produtos exclusivos.

Objetivo Estratégico E
Modernizar os processos produtivos e administrativos.
Objetivo Estratégico F

Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a garantir a
inclusão da responsabilidade ambiental.
Objetivo Estratégico G
Implementar as melhores práticas de governança corporativa, gestão de
riscos e conformidade.
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Objetivo Estratégico H
Internalizar o conhecimento tecnológico dos negócios estratégicos,
atualmente não dominados pela CMB
Objetivo Estratégico I
Valorizar os empregados da CMB e desenvolver instrumentos em gestão
de pessoas.

Objetivo Estratégico J
Incorporar as políticas governamentais referentes à diversidade nas
relações de trabalho da CMB.

c.1) Estratégias adotadas para realização dos objetivos estratégicos


Aquisição da 3ª linha de produção de cédulas

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
Continuidade do Processo de Modernização do Departamento de Cédulas – DECED, por
meio da aquisição de equipamentos de última geração para a implantação da 3ª Linha de
Produção de Cédulas, de modo a permitir que as cédulas impressas, principalmente as
nacionais, fossem dotadas de elementos de segurança de grau ainda maior de
complexidade em relação aos já adotados pela CMB, em sintonia com os mais altos
padrões praticados por empresas congêneres no cenário internacional.
É importante destacar o aspecto de sustentabilidade que revestiu tal medida. Os
equipamentos adquiridos são ambientalmente mais equilibrados e produzem quantidade
menor de efluentes, contribuindo para a redução do impacto ambiental da atividade fabril
da empresa.
Buscando a melhoria contínua de seus processos produtivos e em conformidade com as
demandas emanadas do Banco Central do Brasil, a CMB realizou estudos técnicos quanto
à viabilidade de adoção do controle de qualidade final de cédulas por equipamentos de
processamento automático, conforme Ofício BCB/MECIR/GABIN-2008 nº.01604, de
18/12/2008.
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Continuidade do Processo de Modernização e ampliação da capacidade
produtiva do Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
Atualização do processo produtivo referente à fabricação de moedas e medalhas de modo
a ampliar a capacidade de produção para que a CMB atendesse, prioritariamente, ao
programa de produção de moedas para o Banco Central do Brasil – BCB nos próximos
anos e com vistas à prospecção de novos clientes estratégicos no mercado.
A sustentabilidade ambiental também se fez presente nessa iniciativa. Os equipamentos
adquiridos produziram menor quantidade de efluentes, minimizando o impacto ambiental
gerado pela atividade fabril.
Tal projeto de modernização contemplou:
- Reconstrução e Recuperação da Divisão de Eletrorrevestimento de Discos –
DVED:
A Divisão integra a estrutura organizacional do DEMOM e representa importante etapa
no processo de fabricação de moedas pela CMB. Nesse sentido, cumpre salientar que a
reconstrução da Planta de Eletrorrevestimento de Discos, que teve suas instalações
parcialmente destruídas no incêndio ocorrido em dezembro de 2011, esteve em franco
andamento em 2013.
Tal medida foi essencial para a recuperação da capacidade produtiva do setor e o
suprimento da produção de moedas com discos eletrorrevestidos para cumprimento do
programa do Banco Central do Brasil.
- Expandir e atualizar o setor de Medalharia:
Ação adotada visando munir a CMB de maior capacidade produtiva e competitividade no
mercado de medalhas, segmento alavancado pelos eventos esportivos de grande
magnitude que ocorrerão no Brasil, como a ‘Copa do Mundo 2014’ e ‘Olímpiadas 2016’.


Implantação da Fábrica de Produtos com Chip

Objetivo Estratégico E – Modernizar os processos produtivos e administrativos.

A CMB concluiu, no ano de 2013, a instalação de uma unidade fabril para produzir
documentos em base polimérica, com o objetivo de atender o mercado.
Essa fábrica foi projetada para produzir diferentes tipos de cartões, cabendo destacar
aqueles com base em policarbonato ou PVC, com ou sem microprocessador,
operacionalizados por meio de contato direto ou mesmo sem contato, se capacitando,
desta forma, para atender aos diversos segmentos desse mercado, principalmente, nas
áreas de documentos de identificação, transporte, logística, acesso e mesmo bancária, a
partir de pequenos ajustes.
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Os equipamentos adquiridos para a montagem da linha produtiva são de última geração
tecnológica e permitem inclusive a combinação entre processos de personalização de
cartões em PVC e policarbonato, sendo alguns com tecnologia única no país até o
presente.
O funcionamento da fábrica em questão encontra-se em fase de obtenção da licença
ambiental, que permitirá a produção de um lote piloto das novas identificações funcionais
da CMB, com previsão para o final de maio de 2014.
A partir do licenciamento ambiental para funcionamento, será iniciado processo para
compra de insumos necessários para a fabricação integral de produtos voltados para o
cliente ANAC.
O nível tecnológico alcançado pela CMB, a partir da instalação da unidade fabril
mencionada, possibilitou o desenvolvimento de parcerias e a conquista de novos
mercados, principalmente no segmento de entidades de classe.
As próximas três ações trazem um ganho estratégico global para a empresa, seja pelo
montante do investimento ou pela estratégia da gestão propriamente dita, motivo pelo
qual é possível associá-las a vários objetivos estratégicos.


Recuperação das Vias Internas do Parque Industrial – 1ª Fase

Visa melhorar a mobilidade do transporte das matérias-primas, insumos e produtos
acabados pelas ruas do parque industrial da CMB, favorecendo o deslocamento mais
eficiente e seguro das áreas de armazenagem para as unidades fabris, contribuindo para o
ganho final de produtividade.
A 1ª fase do processo de recuperação das vias internas possibilitou, ainda, movimentação
mais célere das unidades de controle, resultando em maior efetividade na segurança
interna da empresa, além de melhorar as condições de trânsito dos empregados,
reduzindo riscos de ocorrência de acidentes de trabalho relacionados.
É importante considerar que tal ação terá desdobramentos nos próximos exercícios, em
que serão executadas as demais fases, até que os resultados esperados sejam
integralmente alcançados.


Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos;

Tendo por objetivo aprimorar os processos de fabricação de peças de manutenção e dotar
o setor de engenharia de ferramentas de software e hardware para desenvolvimento de
projetos, aperfeiçoando os recursos tecnológicos voltados à manutenção e adequação dos
bens mencionados, bem como prover os órgãos da CMB de mobiliário que observe
parâmetros ergonômicos, permitindo uma relação homem-máquina-ambiente de trabalho
mais salutar, objeto de intervenção da Ergonomia enquanto ciência multidisciplinar que
busca estudar e compreender essa relação, promovendo a adequação do trabalho ao
homem.
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Aquisição de imóvel localizado no bairro do Flamengo

Foi adquirido imóvel para viabilizar a transferência de parte das atividades
administrativas da CMB, passíveis de realização com maior ganho de produtividade,
qualidade e menor custo, propiciando fortalecimento do apoio institucional e da relação
com Órgãos de Controle e Governança, além de proporcionar a eliminação de despesas
com aluguéis de 2 (dois) imóveis na região central da cidade do Rio de Janeiro.
O imóvel possui localização estratégica para a CMB, especialmente por estar próximo
aos centros comercial e empresarial do Rio de Janeiro, favorecendo, entre outros, a
redução de custos e tempo de deslocamento de funcionários, autoridades e membros dos
Conselhos de Administração – CONSAD e Fiscal – CONFIS, além de aumentar a
eficiência administrativa no acompanhamento de ações judiciais e processos de interesse
da organização.


Estação de Tratamento de Efluentes

Objetivo Estratégico F - Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a
garantir a inclusão da responsabilidade ambiental.
Uma das iniciativas que revelam a observância pela CMB dos princípios da
sustentabilidade ambiental se apresenta na modernização do processo de Tratamento de
Efluentes, visando adequação aos padrões estabelecidos pela legislação ambiental
vigente.
Na mesma toada, merece destaque a implantação do sistema de reuso de solução de
limpeza utilizada no processo produtivo gráfico, denominado AQUASAVE. Vale
destacar que o referido sistema proporcionou uma economia de aproximadamente 90%
no consumo de água especificamente nesse processo.
No que tange ao tratamento dos efluentes oriundos das atividades administrativas e de
apoio à produção, cabe mencionar que está em desenvolvimento sistema de reuso de
parte da água utilizada, contemplando, entre outros, a ligação desse sistema à rede de
abastecimento de banheiros e jardins. Maior detalhamento das ações voltadas à
sustentabilidade ambiental será apresentado no Item 8 do presente, tendo em vista a
estruturação temática deste Relatório.


Implantação do Plano Diretor de Sistemas e Tecnologia da Informação
Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.

Com o fito de promover ações que garantissem a adequação dos recursos tecnológicos e
dos sistemas de TI necessários ao bom desempenho das atividades da CMB, prezando
pela sua renovação e evolução, a organização aprovou o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI) para o período 2013-2014, refletindo amadurecimento do nível de
governança na CMB, fruto da atuação do Comitê de Tecnologia da Informação e das
áreas finalísticas da empresa.
Em consonância com as melhores práticas institucionais, o PDTI foi construído em
harmonia com o Plano Estratégico da empresa para o período 2013-2014, com revisões
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previstas a cada 6 (seis) meses ou em função de mudanças ocasionadas no próprio Plano
Estratégico e contempla, dentre outros elementos relacionados à Tecnologia da
Informação: a metodologia aplicada na elaboração do documento; o inventário de
necessidades; os planos de metas e ações; de investimentos e de custeio; de gestão de
riscos; e a proposta orçamentária de TI.


Gestão por Metas

A iniciativa apresentou aderência à estratégia global da empresa e, além de primando pela
produtividade e a governança corporativa, razão pela qual não está vinculada a um
objetivo estratégico específico.
Com o objetivo de dinamizar a administração da Casa da Moeda, conduzindo-a para a
obtenção de resultados mais rápidos e de forma mais organizada, elevando os ganhos de
eficiência, qualidade e produtividade, o Presidente estabeleceu metas, com termos
quantitativos, para os Diretores e Superintendentes, que são as pessoas que detêm poder
dentro da organização, alocando recursos e dirigindo as atividades dos outros
funcionários dentro da empresa.
A política de gestão por metas foi estruturada em cinco vertentes: a primeira foi de um
pacto entre os dirigentes e o Presidente; a segunda vertente foi a da individualização,
vinculando a responsabilização dos dirigentes para com os resultados da empresa; a
terceira foi da transparência do acompanhamento e da realização da meta para todos os
funcionários da empresa, por meio da intranet, onde todos pudessem acompanhar a sua
execução; a quarta foi motivacional, pois todo dirigente que conseguia atingir a meta
recebia um diploma em um ato público e a quinta foi o do acompanhamento periódico da
execução de cada meta durante todo o ano de 2013.
Ao todo foram estabelecidas 50 metas e dessas, 85% atingiram seus objetivos, o que
podemos considerar um excelente resultado para o primeiro ano de gestão por metas.
A instituição das metas motivou o nível gerencial, proporcionando, por sua vez, em boa
parte, que a CMB pudesse obter, dentre outros resultados, o lucro mais alto de toda sua
história.



Programa de Humanização

O programa de humanização, criado em março de 2013, tem por objetivo a implantação
de projetos diretamente relacionados ao bem estar dos empregados.
Tais projetos caracterizam-se pelas melhorias ligadas à estética, conforto e funcionalidade
nos locais de trabalho e nas áreas comuns.
A seguir, são apresentados os projetos concluídos em 2013:
•
•

Retirada das cercas do perímetro de segurança;
Pintura das fachadas das fábricas e prédio da administração;
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•
•
•
•
•
•
•

Criação de uma área de descompressão no Departamento de Cédulas;
Criação de uma área de descompressão no Departamento de Gráfica Geral;
Criação de uma área de descompressão no Departamento de Moedas e Medalhas;
Nivelamento das ruas internas e recapeamento asfáltico;
Instalação de painéis para expor os produtos fabricados em cada fábrica;
Criação de lan house para uso dos empregados das fábricas; e
Construção de banheiros para cadeirantes nas três fábricas.

Paralelamente a esses projetos, houve diversas ações especificamente voltadas para
resgatar o projeto de paisagismo do parque industrial, de autoria de Burle Marx, não
implementado em sua totalidade e desvirtuado ao longo de anos.
O programa também incentivou a participação de todos os empregados para que
apresentassem sugestões ou votassem, quando fosse o caso.

c.1.1) Indicadores que colaboram para o alcance dos Objetivos Estratégicos
Ainda no que diz respeito às estratégias utilizadas para atingimento dos objetivos da
organização, os indicadores abaixo, mesmo revestidos de características mais genéricas,
colaboraram efetivamente para o alcance de tais objetivos, motivo pelo qual se encontram
destacados dos demais, que possuem características inerentes a áreas específicas.
Nesse sentido, cabe salientar que outros tipos de indicadores (desempenho, gestão e RH)
estão mencionados em diferentes itens ao longo do presente Relatório de Gestão, quais
sejam: item 3.6; item 5.1 – h; item 10.2.
Desta forma, apresentamos os indicadores a seguir, considerados estratégicos,
relacionando-os aos objetivos estratégicos da empresa.


Indicador da Qualidade de Fornecedores – IQF

Objetivo Estratégico C - Aumentar o volume de vendas em conformidade com a política
comercial da CMB.
 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 ano anterior: 94
 Valor em 2013: 95
 Meta: 95
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Gráfico 1 Qualidade dos Fornecedores

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DEPGQ/DVGQ/SEQA

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida.



Indicador de Não Conformidades

Objetivo Estratégico B – Aprimorar o atendimento aos clientes, garantindo eficiência,
eficácia e efetividade dos nossos produtos e serviços.
 Unidade de medida: Quantidade anual de não conformidades
 Critério / fórmula de cálculo: Quantidade de não conformidades relativas a
reclamações dos clientes, matérias-primas e processos de produção.
 Frequência de cálculo: Mensal
 Responsável: DEPGQ
 Fonte(s) de dado(s): Relatório SIGEM – Acompanhamento de pendências de
Não Conformidades
 Valor do ano anterior: 46
 Valor em 2013: 111 não conformidades registradas
 Meta: 60
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Gráfico 2 Não Conformidade

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DEPGQ/DVGQ/SEQA

Análise do acompanhamento do indicador: A meta não foi atendida. No ano de 2013 a
CMB, a CMB, por meio do Departamento de Gestão da Qualidade – DEPGQ, investiu
fortemente na formação de novos usuários no módulo “Controle de Não ConformidadesQNC” do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – SIGEM. Com isso, não
conformidades que eram tratadas pelos gestores através de outras ferramentas
administrativas passaram a ser registradas no respectivo módulo.
Além disso, novas categorias de não conformidades foram criadas para atender outras
demandas, como, por exemplo, no tocante a processos, serviços e equipamentos,
aumentando, desta forma, a incidência de ocorrências, o que não significa que a situação
tenha piorado.
Por conseguinte, as não conformidades passaram a ser tratadas de forma concentrada
neste instrumento de gestão, propiciando a melhoria contínua do Sistema de Gestão da
Qualidade da CMB.
A tendência é de que o as situações de não conformidades continuem a ser monitoradas e
cuidadas por meio do sistema de Gestão da Qualidade – SGQ. Por outro lado, o indicador
“Não Conformidade”, por não apresentar característica de indicador estratégico,
possivelmente será descontinuado no ano de 2014, o que será decidido em momento
oportuno.
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Indicador de Perdas no Processo Fabril

Objetivo Estratégico F – Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a
garantir a inclusão da responsabilidade ambiental.
 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 ano anterior: 3,79 %
 Valor em 2013: 2,8%
 Meta: 3,8%
Gráfico 3 Perdas no Processo Fabril

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do Sistema ERP

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida.
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Indicador da Evolução de preços de matérias-primas

Objetivo Estratégico C – Aumentar o volume de vendas em conformidade com a
política comercial da CMB.
 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).
 Frequência 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 ano anterior: 0,78%
 Valor em 2013: -16%
 Meta: 3%
Gráfico 4 Evolução de Preços de Matérias Primas

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DEGCS

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida.
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Indicador da Evolução de preços de serviços

Objetivo Estratégico C – Aumentar o volume de vendas em conformidade com a
política comercial da CMB.
 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).
 Frequência 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 ano anterior: -1,98%
 Valor em 2013: 0%
 Meta: 2%
Gráfico 5 Evolução de Preços de Serviços

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DEGCS

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida.
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c.2) Do Gerenciamento dos Riscos
A CMB, através do Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC, atua no
tratamento do risco em diferentes níveis hierárquicos, estratégico, tático e operacional,
tanto em processos produtivos e administrativos quanto em projetos, sendo sua atuação
proporcional a necessidade da avaliação.
Uma vez segregadas as funções dentro do DEPAC (análise de risco, conformidade dos
normativos e compliance jurídico), foram elaborados documentos para normatizar a
gestão de risco, como a Política de Gestão Integrada de Riscos, aprovada em 27/09/2013,
assim como os procedimentos necessários para a identificação, avaliação e tratamento
dos riscos.
Durante todo o ano de 2013, foram realizadas análises em todas as áreas dos
departamentos fabris da CMB: Departamento de Moedas (DEMOM), Departamento de
Cédulas (DECED), Departamento de Gráfica Geral (DEGER) e Departamento de Projeto
do Produto e Desenvolvimento de Matrizes (DEMAT). Estes trabalhos foram realizados
por meio de entrevistas e verificações in loco, abordando os 3 níveis hierárquicos,
estando os tópicos analisados e resumidos nos seguintes itens:






Elaboração dos fluxogramas de processos;
Levantamento dos normativos;
Verificação dos controles internos;
Identificação e avaliação de riscos; e
Proposição de tratamentos aos riscos, caso necessário.

No segundo semestre de 2013, foi solicitada, pela Presidência da CMB, uma análise de
todas as áreas da CMB, restrita ao nível estratégico. O trabalho foi realizado com a
aplicação de formulários para autoavaliação pelos gerentes das áreas, tendo os dados
tabulados e os resultados apresentados à Presidência da CMB.
Em paralelo, o DEPAC promove treinamentos para difundir a cultura de gerenciamento
de risco ao capacitar seus empregados para realizar análise de risco em suas atividades,
com foco em Identificar, Avaliar e Tratar Riscos (3º, 4º e 5º componentes do COSO),
respeitar os controles internos (6º componente) e manter as informações atualizadas
(7º componente).
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2.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

a.

Relação dos objetivos do Plano Plurianual que estiveram em 2013 na
responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no
relatório de gestão

No que cinge ao subitem 2.2.a. e seus constitutivos (i, ii e iii), acima referenciados, cabe
destacar que as unidades que integram o Programa de Gestão e Manutenção estão isentas
de informar o item 2.2.a e seus subitens constantes da Decisão Normativa – TCU nº 127,
de 15 de maio de 2013, conforme descrito às Fls. 42 da Portaria – TCU nº. 175 de 09 de
julho de 2013.
b.

Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram
na responsabilidade da unidade jurisdicionada

i)

a programação e a execução orçamentária e financeira

A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 12.798, de 4/4/2013, aprovou o Orçamento de
Investimentos da Casa da Moeda do Brasil para o exercício de 2013, autorizando um
aporte de R$ 280,0 milhões destinados a 4 (quatro) Ações Orçamentárias, das quais a
CMB tem sua participação no Programa 0807 – Gestão e Manutenção de Infraestrutura
de Empresas Estatais Federais.
Cumpre mencionar, todavia, que em razão das adequações de natureza técnica e
cronológica necessárias à implementação das contratações e consequentes realizações
orçamentárias, alguns investimentos foram postergados para o exercício seguinte, o que
levou a Diretoria Executiva da CMB a solicitar aos órgãos responsáveis a reprogramação
da dotação orçamentária inicialmente prevista, alterando-a de R$ 280 milhões para
aproximadamente R$ 171 milhões, conforme aprovação por intermédio do Decreto
Presidencial nº 8.174 de 26 de dezembro de 2013.
ii)

os resultados alcançados, tendo por parâmetro as metas físicas e financeiras
estabelecidas na LOA, demonstrando ainda os índices dos indicadores
utilizados para aferir o desempenho e a representatividade dos resultados da
ação em relação ao seu contexto

A CMB vem adotando medidas de gestão para aprimorar o monitoramento/desempenho
da realização do Programa de Investimento, conforme poderá ser observado no item c do
presente tema.
Demonstramos nos quadros a seguir os investimentos realizados pela CMB no exercício
de 2013, conforme a programação e execução orçamentária e financeira, bem como os
resultados alcançados, tendo por parâmetro as metas físicas e financeiras estabelecidas na
LOA, apresentando ainda os indicadores utilizados para aferir o desempenho e a
representatividade dos resultados das ações registrados no programa 0807 ao qual a CMB
encontra-se vinculada.
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Quadro 3: Quadro A.2.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento

Identificação da Ação
Código / Tipo

Código: 30.25211.22.662.0807.3274

Título

Adequação e Modernização do Parque Industrial.

Programa

Código: 0807 Tipo: Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais.

Unidade
Orçamentária

Casa da Moeda do Brasil

Ação
Prioritária

(

) Sim

Tipo: Projeto

( X ) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e
Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado

Realizado

190,0

102,0

23,9

100% da
dotação

%

100%

100%

23,4%

Identificação da Ação
Código / Tipo

Código: 30.25211.22.122.0807.4101

Título

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis.

Programa

Código: 0807 Tipo: Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais.

Unidade
Orçamentária

Casa da Moeda do Brasil

Ação
Prioritária

(

) Sim

Tipo: Atividade

( X ) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e
Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado

Realizado

50,0

33,3

19,3

100% da
dotação

%

100%

100%

58,0%
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Identificação da Ação
Código / Tipo

Código: 30.25211.22.122.0807.4102

Título

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas
e Equipamentos.

Programa

Código: 0807 Tipo: Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais.

Unidade
Orçamentária

Casa da Moeda do Brasil

Ação
Prioritária

(

) Sim

Tipo: Atividade

( X ) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e
Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado

Realizado

10,0

27,3

8,6

100% da
dotação

%

100%

100%

31,5%

Identificação da Ação
Código / Tipo

Código: 0.25211.22.126.0807.4103

Título

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

Programa

Código: 0807 Tipo: Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais.

Unidade
Orçamentária

Casa da Moeda do Brasil
(

Ação
Prioritária

) Sim

Tipo: Atividade

( X ) Não

Caso positivo: (

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e
Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado

Realizado

30,0

8,5

2,7

100% da
dotação

%

100%

100%

31,8%

Fonte: DESEM

Das quatro Ações Orçamentárias (investimentos) em que a Casa da Moeda do Brasil tem
sua participação, nos moldes do Programa 0807 – Programa de Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais Federais, 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
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23,4 % no exercício de 2013 em relação aos dispêndios orçamentários estabelecidos para
a referida Ação.
As demais Ações Orçamentárias das quais a CMB participa não possuem indicadores,
considerando que estão relacionadas a investimentos de manutenção classificados como
Atividades.
No que concerne à CMB, vale ressaltar que as ações sobreditas são realizadas com
recursos próprios da empresa, oriundos das suas disponibilidades de caixa e receitas
advindas das vendas dos seus produtos e serviços, uma demonstração da solidez da saúde
financeira da organização.
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O quadro, a seguir, contempla a execução dos Investimentos por Ação Orçamentária até
o mês de Dezembro/2013, cujo montante foi de R$ 54,5 milhões, o que representa um
percentual de realização de 31,9% sobre a Dotação Orçamentária Reformulada, de
R$ 171,0 milhões.

AÇÕES

3274

4101

4102

4103

Quadro 4: Quadro 2.2.3.5. – Execução dos Investimentos por Ação Orçamentária
PREVISTO EM
PREVISTO
REALIZADO ATÉ
DESCRIÇÃO
REFORMULAÇÃO
C/B % C/A %
INICIAL (A)
DEZEMBRO (C)
(B)
Adequação e
modernização do
parque industrial
Manutenção e
adequação de bens
imóveis
Manutenção e
adequação de bens
móveis, veículos,
máquinas e
equipamentos
Manutenção de
ativos de
informática,
informação e
teleprocessamento

PREVISTO 2014

R$ 190.000.000

R$ 101.989.047

R$ 23.784.848

23,32%

12,52%

R$ 229.101.442

R$ 50.000.000

R$ 33.318.258

R$ 19.535.147

58,63%

39,07%

R$ 44.263.967

R$ 10.000.000

R$ 27.278.895

R$ 8.540.298

31,31%

85,40%

R$ 8.552.979

R$ 30.000.000

R$ 8.499.290

R$ 2.718.775

31,99%

9,06%

R$ 15.920.000

CMB - INVESTIMENTOS
PREVISTOS / REALIZADOS R$ 280.000.000
(POSIÇÃO EM 17/03/2014)

R$ 171.085.490

R$ 54.579.068

31,90% 19,49% R$ 297.838.388

Fonte: DESEM
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c.

Fatores intervenientes que concorreram para os resultados de objetivo e
ou ação, detalhando, inclusive, os limites de empenho e de
movimentação financeira e os parâmetros utilizados para distribuição
interna de tais restrições entre as unidades orçamentárias, programas
ou ações

A atual Diretoria da CMB, visando à racionalização do programa de investimentos e
propostas que anualmente vêm sendo elaboradas de forma pontual, sem uma
coordenação mais estreita, criou mecanismos de proposição, aprovação e
acompanhamento dos investimentos a serem realizados, inclusive com a aprovação das
Normas 4900-NA-1-01 e 4900-NA-2-01.
A necessidade de aprimoramento técnico da gestão dos projetos de investimento, como
decorrência da aprovação da referida Norma, aliada ao fato de dificuldades nos
processos licitatórios, impactaram na efetivação dos investimentos.
Diante desse cenário, a Direção da CMB implantou outra medida para reduzir ou
atenuar os resultados desfavoráveis.
Nesse sentido, no intuito de viabilizar, em conjunto com os respectivos gestores, os dez
maiores projetos previstos no Orçamento de Investimentos, foi criado o Comitê de
Investimentos por meio da Portaria nº 360-A/2013, de 11/09/2013, tendo por objetivos:
proporcionar maior dinamismo aos processos de aquisição da empresa e garantir maior
agilidade na execução destes investimentos prioritários.
Cabe salientar que, mesmo diante de todos os esforços envidados pela CMB,
materializados, inclusive na criação do Comitê de Investimentos em Setembro de 2013,
uma recuperação efetiva no que tange à realização do Orçamento de Investimentos
reformulado não foi alcançada dentro do exercício de 2013.
Essas ações, entretanto, vêm permitindo realizar um monitoramento mais apurado, o
que permitirá que o orçamento projetado fique mais próximo da efetiva necessidade da
empresa.
Na página seguinte, serão apresentados Gráfico e Tabela alusivos à evolução do Ciclo
de Investimento da CMB.
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Gráfico 6: Evolução do Ciclo de Investimento
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Fonte: DESEM
Tabela 1: Evolução do Ciclo de Investimentos

Orçado
Realizado
% Realizado

2009
457,9
225,2
49,2%

2010
349,9
244,3
69,8%

Em R$ Milhões

2011
285,4
202,8
71,1%

2012
264,5
233,9
88,4%

2013
171,0
54,5
31,9%

Fonte: DESEM

2.3 Informações sobre outros resultados gerados pela gestão


Desempenho Operacional

Objetivo Estratégico C - Aumentar o volume de vendas em conformidade com a
política comercial da CMB.
O Programa de Produção e Vendas da CMB para o ano de 2013 contemplou, entre
outros, o fornecimento de 3.150.000 milheiros de Cédulas e 2.310.128 milheiros de
Moedas para Banco Central do Brasil – BACEN; de 51.295.471 milheiros do Serviço de
Controle de Produção de Bebidas Frias – SICOBE, e 4.647.392 milheiros do Serviço de
Rastreamento de Selos de Cigarros – Scorpios para Receita Federal do Brasil – RFB; de
2.143 milheiros de Passaportes digitalizados para o Departamento de Polícia Federal –
DPF e de 690.120 milheiros de cédulas para exportação. No conjunto, estes produtos e
serviços representam 96,2% da previsão de vendas para 2013.
Com relação ao acompanhamento do Programa Anual de Produção e Vendas para 2013,
os produtos e serviços descritos no parágrafo anterior, alcançaram, no exercício de
2013, índices de realização de:
 98,8% na linha de Cédulas Nacionais;
 100,0% na linha de Moedas Nacionais;
 99,7% na linha de Serviço Controle de Produção de Bebidas Frias - SICOBE;
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 82,1% na linha de Serviço de Rastreamento de Selos de Cigarros – SCORPIOS;
 98,7% na linha de Passaportes Digitalizados – DPF; e
 9,7% na linha de Cédulas para Exportação.
Do mesmo modo, comparativamente ao ano anterior, a realização do Programa Anual
de Produção e Vendas do exercício de 2013 registrou:
 Na linha de Cédulas para o BACEN: vendas de 3.111.171 milheiros de cédulas
nacionais, consignando um aumento de 9,5% em relação ao exercício anterior;
 Na linha de moedas para o BACEN: vendas de 2.310.128 milheiros de moedas,
consignando um aumento de 91,8% em relação ao exercício o anterior;
 Na linha de Serviços de Controle para a RFB foram fornecidos 51.157.678
milheiros do Serviço Controle de Produção de Bebidas Frias – SICOBE
consignando um aumento de 10,3% em relação ao exercício anterior;
 No Serviço de Rastreamento de Selos de Cigarros – SCORPIOS, foram contados
3.817.039 milheiros, consignando uma redução de 19,5%2 em relação ao exercício
anterior;
 Na linha de Passaportes para o DPF, foram fornecidos 2.115 milheiros de
passaportes, consignando um aumento de 9,3% em relação ao exercício anterior; e
 Na linha de Cédulas para exportação: vendas de 66.720 milheiros de cédulas
para exportação, consignando uma redução de 89,8% em relação ao exercício
anterior.
Cabe ressaltar que os contratos com a Receita Federal do Brasil e com o Departamento
de Polícia Federal são de longo prazo, cuja demanda é feita pontualmente pelos clientes,
independente da estratégia de vendas da CMB.
O SICOBE e SCORPIOS são atividades de administração fazendária suportadas por
serviço público prestado pela CMB e que devem observar nas negociações dos
contratos firmados com as empresas contratadas os parâmetros determinados nos atos
normativos da Receita Federal.
Em 2013, devido à significativa melhora das estratégias de negociação da CMB, após
uma renegociação do contrato do SICOBE, a CMB conseguiu manter o mesmo preço
do contrato anterior por mais 3 (três) anos, sendo beneficiada pelo ganho da inflação
acumulada.
___________________
2

A redução da produção controlada pelo sistema SCORPIOS está relacionada com a diminuição da
demanda das fábricas de cigarros. Desde a instalação do referido sistema, diversas fábricas de cigarros
tiveram seus registros de autorização de produção cancelados e, além disso, existem algumas ações do
governo voltadas à diminuição do consumo de cigarros, como, por exemplo, aumento na tributação aos
fabricantes, aumentos anuais do preço mínimo das carteiras de cigarros e campanhas de conscientização.
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Desempenho Econômico-Financeiro

Objetivo Estratégico A - Aumentar o lucro e a lucratividade.
O resultado do exercício de 2013 registrou um lucro líquido de R$ 783,6 milhões
(47,0% maior que no ano anterior), consignando uma lucratividade final de 26,5%
(19,9% no ano anterior). A rentabilidade do patrimônio líquido (médio) foi de 49,8%
(45,7% no ano anterior) e permanece superior à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais, de 8,3 % no exercício de 2013.
(Fonte: Banco Central do Brasil).
Este resultado foi influenciado pelo faturamento bruto, que atingiu R$ 2.984,5 milhões
(9,5% maior que no ano anterior), destacando-se as receitas das vendas de R$ 1.548,2
milhões com os serviços de controle e rastreamento, respectivamente, SICOBE e
SCORPIOS (4,2% menor que no ano anterior), que passaram a responder por 51,9%
dos negócios da empresa (59,3% no ano anterior).
Destacam-se, ainda, as receitas das vendas de R$ 647,7 milhões com as Cédulas
nacionais (27,9% maior que no ano anterior), de R$ 581,3 milhões com as Moedas
nacionais (79,9% maior que no ano anterior), de R$ 101,5 milhões com Passaportes –
DPF (9,3% maior que no ano anterior) e de R$ 8,8 milhões com as Cédulas estrangeiras
(86,4% menor que no ano anterior).
No conjunto, as Cédulas e Moedas nacionais, as Cédulas estrangeiras, os Passaportes –
DPF e os Serviços de Controle e Rastreamento, respectivamente, SICOBE e
SCORPIOS respondem por 96,8% do faturamento bruto de 2013 (95,6% no ano
anterior).
O custo das vendas de 2013 alcançou R$ 1.788,7 milhões (aumento de 0,5% em relação
ao ano anterior), passando a representar 60,4% da receita líquida (66,3% no exercício
anterior), ao passo que o faturamento bruto elevou-se em 9,5% em relação ao ano
anterior.
As despesas operacionais totalizaram R$ 380,3 milhões (8,9% maior que o ano
anterior), representando 12,8% da receita líquida do exercício (13,0% no ano anterior).
O resultado financeiro de 2013 foi negativo em R$ 8,1 milhões, registrando a
apropriação de R$ 42,7 milhões com despesas financeiras (redução de 16,6% em
relação ao ano anterior), em contraposição à apropriação de R$ 34,6 milhões com
receitas financeiras (aumento de 14,0% em relação ao ano anterior).
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Desempenho Orçamentário Empresarial

O resultado orçamentário realizado no exercício de 2013 registrou um superávit de
R$ 744,9 milhões.
Este resultado decorreu do somatório da receita bruta orçamentária de R$ 3.111,5
milhões, com a receita financeira de R$ 34,6 milhões, em contraposição ao somatório
das deduções de vendas de R$ 22,7 milhões, com as despesas (gastos) gerais de
R$ 592,4 milhões, com os custos de matéria-prima e serviços de controle de produção e
rastreamento de R$ 1.715,0 milhões e, com a PLR empregados e dirigentes de R$ 71,1
milhões.
Cabe destacar que, do total realizado de R$ 1.715,0 milhões com os custos de matériaprima e serviços de controle de produção rastreamento, R$ 633,2 milhões (36,9%) do
montante, em 2013, refere-se ao custo de matéria-prima, enquanto que R$ 1.081,8
milhões (63,1%) referem-se aos custos dos serviços de rastreamento.
Do mesmo modo, do total realizado de R$ 592,4 milhões com as despesas (gastos)
gerais, destaca-se que R$ 77,4 milhões (13,1%) referem-se às despesas administrativas,
R$ 42,7 milhões (7,2%) referem-se às despesas financeiras e R$ 407,4 milhões (68,8%)
às despesas com pessoal.


Desempenho Orçamentário – PDG

No exercício de 2013, o acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG
inferiu realização de 95,6% do total de receitas previstas para o exercício corrente, de
96,5% dos Dispêndios de Capital (investimentos e pagamentos de dividendos), e de
91,3% dos Dispêndios Correntes.
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Programação Orçamentária das Despesas
Dispêndios Correntes:
GRUPOS/ELEMENTOS
Despesa de Pessoal
Vencimentos e vantagens fixas
Encargos Sociais
Contribuições a entidades
fechadas de previdência
Outros benefícios de natureza
social
Despesas variáveis
Materiais e Produtos
Matérias primas
Material de consumo
Serviços de terceiros
Técnicos, administrativo e
operacional
Dispêndios indiretos com
pessoal próprio
Demais serviços de terceiros/
Propaganda e Publicações
Utilidades e Serviços
Tributos
e
encargos
parafiscais
Encargos Financeiros
Outros dispêndios correntes
Total de Dispêndios correntes
Fonte: DECOF/DVOR

Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO
98,70
100,95

ORÇADO
315,4
115,2

REALIZADO
311,3
116,3

133,2

128,2

96,25

7,2

7,9

109,72

20,5

20,4

99,51

39,3

38,5

97,96

704,2
694,5

637,5
628,9

90,53
90,55

9,7

8,6

88,66

1.376,0

1.214,3

88,25

1.259,2

1.093,9

86,87

92,1

90,6

98,37

24,7

29,8

120,65

15,6

15,3

98,08

33,8

27,1

80,18

2,8

2,6

92,86

74,9
2.522,7

94,2
2.302,3

125,77
91,26

Dispêndios de Capital:
DESPESA
Investimentos
no
ativo imobilizado

ORÇADO

REALIZADO

Em R$ milhões
% DE REALIZAÇÃO

171,1

54,6

31,91

Dividendos
Participação
em
outras empresas

180,0

284,3

157,94

0,0

0,0

0,0

TOTAL

351,1

338,9

96,52

Fonte: DECOF/DVOR



Lançamento da Nova Família de Cédulas

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
O ano de 2013 foi marcado pelo lançamento das novas cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00,
concluindo o processo de implantação da nova família do real, cada vez mais forte
enquanto moeda e dotado de avançados elementos de segurança. Foram entregues ao
Banco Central 349 milhões de cédulas com valor de face de R$2,00 e 244,4 milhões de
cédulas com a denominação de R$5,00.
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Em prosseguimento ao projeto de modernização do parque fabril, foi implantada e
entrou em operação a 3ª Linha Orlof. As três novas linhas garantem uma capacidade
produtiva anual de 3,1 bilhões de cédulas nacionais, além de uma economia entre 25 e
30% de tinta e velocidade de impressão, o que permite à CMB a utilização estratégica
das outras linhas de produção, que, mesmo sendo mais antigas, estão tecnicamente
adequadas à fabricação de cédulas para outros países, potencializando a capacidade
produtiva da empresa para exportação.


Disponibilização de Cédulas para o Haiti

A Presidência da República do Brasil, por meio da Medida Provisória nº. 513, de
26/11/2010, autorizou a CMB a doar cédulas à República do Haiti. Tal medida teve
importante efeito diplomático, gerando mídia positiva e maior projeção no cenário
internacional para o Governo Brasileiro. Em outubro de 2013, foram entregues 47,408
milhões de cédulas.


Conclusão da instalação da Fábrica de Cartões

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
A CMB concluiu no ano de 2013 a instalação de uma unidade fabril para produzir
documentos em base polimérica com o objetivo de atender o mercado.
Essa fábrica foi projetada para produzir diferentes tipos de cartões, cabendo destacar
aqueles com base em policarbonato ou PVC, com ou sem microprocessador,
operacionalizados por meio de contato direto ou mesmo sem contato, se capacitando,
desta forma, para atender aos diversos segmentos desse mercado, principalmente, nas
áreas de documentos de identificação, transporte, logística, acesso e mesmo bancária, a
partir de pequenos ajustes.
Os equipamentos adquiridos para a montagem da linha produtiva são de última geração
tecnológica e permitem inclusive a combinação entre processos de personalização de
cartões em PVC e policarbonato, sendo alguns com tecnologia única no país até o
presente.
O funcionamento da fábrica em questão encontra-se em fase de obtenção da licença
ambiental que permitirá a produção de um lote piloto das novas identificações
funcionais da CMB, com previsão para o final de maio de 2014.
A partir do licenciamento ambiental para funcionamento, será iniciado processo para
compra de insumos necessários para a fabricação integral de produtos voltados para
novos clientes.
O nível tecnológico alcançado pela CMB a partir da instalação da unidade fabril
mencionada possibilitará o desenvolvimento de parcerias e a conquista de novos
mercados, principalmente no segmento de entidades de classe.
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Internalização de Tecnologia – SCORPIOS

Objetivo Estratégico H - Internalizar o conhecimento tecnológico dos negócios
estratégicos, atualmente não dominados pela CMB
Em maio de 2008, entrou em vigor o Sistema de Controle e Rastreamento da Produção
de Cigarros - SCORPIOS, que fez com que todas as fábricas de cigarros do país
passassem a adotar novos selos e novo sistema de controle de produção determinado
pela Receita Federal do Brasil.
Os objetivos do SCORPIOS são o controle, o registro e a transmissão de dados sobre
produção de cigarros por meio dos contadores de cigarros instalados nas fábricas pela
Secretaria da Receita Federal, possibilitando o rastreamento eletrônico de produtos em
todo o território nacional.
Assim, é possível identificar a real origem dos produtos e reprimir a produção,
comercialização e importação de produtos ilegais, contribuindo para reduzir o nível de
evasão fiscal do setor.
A CMB objetiva ampliar o domínio interno das tecnologias utilizadas na fabricação de
seus produtos e, em agosto de 2013, o Departamento de Gráfica Geral – DEGER, a
partir do pacto de metas celebrado com a Direção da CMB, concluiu a transferência da
operação da codificação dos selos rastreáveis, inserindo-a no conjunto de atribuições da
Seção de Codificação de Selos – SECS, materializando importante etapa do processo de
internalização tecnológica, antes executada por empresa contratada, e que passou a ser
executada por empregados da CMB com a mesma confiabilidade e qualidade.
O gráfico a seguir apresenta os valores obtidos por meio da prestação do serviço de
rastreamento Scorpios:
Gráfico 7 Serviço de Rastreamento SCORPIOS

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DEGER
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Redução de perdas – Passaporte

Objetivo Estratégico F - Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a
garantir a inclusão da responsabilidade ambiental.
A redução das perdas da linha de Passaporte com CHIP é resultado da realização de
trabalhos específicos em cada subprocesso de fabricação, com a atuação de equipes
multifuncionais, a feitura de treinamentos e investimentos. A meta estabelecida (no
máximo de 9,5% ao ano) foi cumprida e o índice final de perdas foi de 5,95%, conforme
indicado no quadro abaixo:
Gráfico 8 Percentual de Perda Produtiva – Passaporte Personalizado com Chip

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DEGER



Equipamento para Personalização – Passaporte

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
No que diz respeito à fabricação de passaportes, foi adquirido importante equipamento
de Personalização com o fito de ampliar a capacidade produtiva, minimizar a incidência
de doenças ocupacionais e os problemas causados por elas, bem assim reduzir a mão de
obra utilizada na linha de produção específica, o que trará mais agilidade ao processo
produtivo.
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Implantação do Sistema de Controle de Emissões de Gases para a Atmosfera

Objetivo Estratégico F - Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a
garantir a inclusão da responsabilidade ambiental.
A preocupação da CMB em relação à preservação do meio ambiente se mostra evidente
a partir da adoção de ações de sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, foi realizada a
adequação da emissão de gases no Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM
aos padrões exigidos pela Legislação Ambiental (Resolução nº 054/2006-SEMA), NOPINEA-01 e CONAMA nº 382/2006.


Programa de Expansão e Modernização da Medalharia

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
O Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM recebeu em 2013 um Forno de
Fundição e Lingotamento Contínuo Horizontal para metais não ferrosos e um
Laminador, objetivando a fundição, o lingotamento e laminação de barras de ouro,
prata, cobre e suas respectivas ligas. Tal medida dotará a CMB de maior
competitividade, inclusive internacional, na fabricação de moedas especiais e medalhas,
além de possibilitar a empresa atender a um aumento de cerca de 100% na demanda por
esses produtos em 2014, alavancada pela Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas RIO
2016, eventos esportivos de grande magnitude.


Projetos de Moedas Comemorativas para o Banco Central do Brasil

Objetivo Estratégico C - Aumentar o volume de vendas em conformidade com a
política comercial da CMB.
Em relação à Copa do Mundo, a ser realizada no Brasil em junho de 2014, foi elaborado
e concluído para o Banco Central do Brasil o projeto destinado à produção de moedas
comemorativas. Foram projetadas 9 (nove) moedas, sendo 1 (uma) de ouro, 2 (duas) de
prata e 6 (seis) de cuproníquel, todas modeladas e entregues ao Departamento de
Moedas e Medalhas – DEMOM para cunhagem. Vale ressaltar que, para cada moeda,
foi desenvolvido material gráfico individualizado, o que agrega valor ao produto, na
medida em que o diferencial representa fator de atração de clientes.
No que tange às Olimpíadas Rio 2016, é importante ressaltar que está em
desenvolvimento uma série de 36 (trinta e seis) moedas comemorativas, com a
finalização de 41 (quarenta e um) layouts em 2013. Serão entregues ao Banco Central
do Brasil 9 (nove) moedas comemorativas por semestre, a partir de julho de 2014 até
2016.
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Medalha do Papa

Objetivo Estratégico C - Aumentar o volume de vendas em conformidade com a
política comercial da CMB.
O projeto para fabricação da medalha do Papa foi idealizado de forma que seu
lançamento coincidisse com a visita do Pontífice ao Brasil, por ocasião da Jornada
Mundial da Juventude 2013, o maior evento católico de jovens. Foi o mais ousado
lançamento de medalha já feito pela CMB por meio do Clube da Medalha do Brasil –
CMEB, órgão da empresa para promoção das culturas medalhística e numismática, pois
a tiragem foi de 10.000 medalhas. O lançamento da medalha teve forte exposição
midiática, representando milhares de reais de retorno de imagem para a CMB em
diversos veículos de comunicação. A procura pela medalha foi enorme e a perspectiva é
a de que, em breve, haja o lançamento do e-commerce do Clube, o que facilitará ainda
mais a operação de venda de medalhas.


Loja CMB

Objetivo Estratégico C - Aumentar o volume de vendas em conformidade com a
política comercial da CMB.
Foi iniciado, no começo de 2013, o projeto para implantação da Loja CMB, idealizada
para vender artigos relacionados à atividade da empresa, nos moldes de outras casas da
moeda no mundo. Após a realização de todas as etapas relacionadas ao adequado
processo de aquisição, a loja, em forma de quiosque, foi inaugurada em dezembro de
2013 no parque fabril da empresa e será um importante canal de divulgação da marca
CMB, onde empregados e visitantes poderão adquirir uma série de produtos, como
medalhas e moedas comemorativas. Com a loja, espera-se fortalecer a imagem da
empresa junto aos visitantes, bem assim, fomentar e explorar o mercado de
colecionismo de moedas e medalhas. Trata-se de um dos importantes instrumentos no
auxílio da revitalização planejada para o Clube da Medalha do Brasil e da estratégia de
negócios da CMB.


Instalação de 2 (duas) Células Automatizadas para Embalagem de Moedas

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
A iniciativa, cujo valor de investimento foi de R$13.917.000,00, foi implantada com o
objetivo de proporcionar o alinhamento da capacidade produtiva de cunhagem de
moedas com a etapa de embalagem, eliminando o desnível produtivo existente. A
medida resultou no aumento da capacidade produtiva de moedas, passando de 1.3
bilhões/ano para 4.0 bilhões/ano. É essencial mencionar que as referidas células
propiciaram ainda melhores condições operacionais e ergonômicas devido à automação
dos processos de contagem e embalagem de moedas, contribuindo para a preservação da
saúde do trabalhador.
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Alinhamento das ações de TI ao Plano Estratégico Institucional – PEI

Objetivo Estratégico G - Implementar as melhores práticas de governança corporativa,
gestão de riscos e conformidade.
O planejamento da Diretoria de Tecnologia – DITEC foi estruturado no Plano
Estratégico de TI – PETI e no Plano Diretor de TI – PDTI. O assunto foi abordado com
maior nível de detalhamento no item 7 do presente, que trata especificamente do tema.


Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras

Objetivo Estratégico F - Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a
garantir a inclusão da responsabilidade ambiental.
O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional –
DESMS iniciou a elaboração de um Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Casa
da Moeda do Brasil em 2013, que deverá ser concluído e submetido à Diretoria
Executiva no segundo semestre de 2014, conforme maior detalhamento no item 8 do
presente.


Levantamento e controle de riscos operacionais

Objetivo Estratégico G - Implementar as melhores práticas de governança corporativa,
gestão de riscos e conformidade.
Conforme mencionado com maior grau de detalhamento no item 3.1 do presente, a
CMB publicou a Política de Gestão Integrada de Riscos, assunto descrito na Norma de
Administração 4000-NA-1-03.02, devidamente aprovada pelo Conselho de
Administração – CONSAD da empresa.

2.4 Resultados previstos para outros exercícios, mas para os quais concorreram
parte dos esforços da gestão empreendidos em 2013


Construção de um Prédio para Nova Fábrica de Discos Eletrorrevestidos

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
Em função do incêndio na fábrica de discos eletrorrevestidos da empresa no ano de
2011, a CMB iniciou projeto para a construção de um prédio para uma nova fábrica de
eletrorrevestimento, com aquisição de 4 (quatro) linhas galvânicas. A referida ação está
sendo balizada nos conceitos de sustentabilidade ambiental e segurança operacional.
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Aquisição de sistema de gravação 2D/3D a laser para matrizes metalúrgicas

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
Foi iniciado o processo de aquisição de um sistema que agregará ganhos significativos
ao processo de gravação de matrizes para cunhagem de moedas e medalhas, no que
tange a critérios qualitativos, operacionais e de processamento, além de permitir a
elaboração de projetos com riqueza ainda maior de detalhes, combinando os processos
de fresamento com o acabamento a laser. O novo sistema possui capacidade para usinar
diretamente nas matrizes de cunhagem, sem a utilização de ferramentas físicas, o que
afere precisão, detalhes e repetibilidade, sem o risco de quebra de ferramentas, com
ganho de tempo na obtenção dos resultados finais. Outro fatore relevante na gravação
direta a laser nas matrizes de cunhagem é a possibilidade de eliminação de etapas para
obtenção dos cunhos, onde a moldagem por transporte guiado não será utilizada,
considerando inclusive que não haverá influência do tratamento térmico na
descaracterização da arte.


Credenciamento técnico de fornecedores de matérias-primas e insumos

Objetivo Estratégico G - Implementar as melhores práticas de governança corporativa,
gestão de riscos e conformidade.
Em 2013, a Seção de Especificação de Matérias Primas e Insumos – SEMP desenvolveu
plano de ações com vistas ao credenciamento técnico de fornecedores de matériasprimas e insumos considerados pelos órgãos competentes como críticos e/ou
relevantes. Essa linha de ação foi atendida em mais de 70 % (setenta por cento) do
planejado e terá continuidade em 2014. Os objetivos são: reduzir o prazo de licitações,
ampliar o conjunto de fornecedores e assegurar a CMB no tocante à qualidade e
funcionalidade das matérias-primas e insumos adquiridos pela empresa.


Adoção de critério de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras

Objetivo Estratégico F- Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a
garantir a inclusão da responsabilidade ambiental.
O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional –
DESMS iniciou a elaboração de um Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Casa
da Moeda do Brasil em 2013, que deverá ser concluído e submetido à Diretoria
Executiva no primeiro semestre de 2014, conforme maior detalhamento no item 8 do
presente.

Página 63



Política de separação de resíduos recicláveis descartados

Objetivo Estratégico F- Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a
garantir a inclusão da responsabilidade ambiental.
Mencionado com maior nível de detalhamento no item 8 deste Relatório, o Programa de
Educação Ambiental, cujo processo de contratação foi iniciado em 2013, deverá ter o
contrato celebrado em 2014, sendo possível, a partir de tal ato, o começo das ações
contratadas.


Medidas para redução de consumo próprio de papel, água e energia elétrica.

Objetivo Estratégico F- Adequar projetos, processos, produtos e serviços, de modo a
garantir a inclusão da responsabilidade ambiental.
Sob o prisma da conscientização, a matéria será abordada no Programa de Educação
Ambiental mencionado acima.
Quanto às demais ações efetivas voltadas ao tratamento do tema, maior detalhamento
consta no item 8 deste Relatório.


Proposta de Revisão do atual Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS

Objetivo Estratégico I - Valorizar os empregados da CMB e desenvolver instrumentos
em gestão de pessoas.
A revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da CMB foi iniciada no
exercício de 2013 e visa à implantação de uma ferramenta que possibilite melhor gestão
dos recursos humanos da empresa, seja no aspecto funcional ou no salarial,
estabelecendo premissas que favoreçam empresa e empregados. Com implantação
prevista para 2014, o trabalho encontra-se em fase de aprovação pelos órgãos
responsáveis.


Proposta de Plano de Desligamento Voluntário – PDV

Objetivo Estratégico I - Valorizar os empregados da CMB e desenvolver instrumentos
em gestão de pessoas.
Igualmente iniciado em 2013, a proposta objetiva oportunizar o desligamento
programado de empregados que atenderem aos critérios estabelecidos pela empresa e
possui implantação prevista para o ano de 2014, mediante aquiescência dos órgãos
superiores.
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Implementação do Sistema de Gestão Documental (SGDOC)

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos.
Por meio de acordo de cooperação celebrado com a autarquia federal Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Casa da Moeda do Brasil
adotou a solução informatizada SGDOC, ferramenta de gestão documental e acesso à
informação desenvolvida de acordo com a legislação e atos normativos vigentes.
O sistema começou a operar em 28 de outubro de 2013 em toda a CMB. Foram
capacitados mais de 200 empregados para serem multiplicadores nas diversas unidades
da empresa. Com isso, a Casa da Moeda passou a dispor de ferramenta única para a
tramitação de processos e documentos, promovendo maior transparência e agilidade no
acesso à informação.


Democratização das relações de trabalho no âmbito da CMB

Objetivo Estratégico I - Valorizar os empregados da CMB e desenvolver instrumentos
em gestão de pessoas
Com o objetivo de estimular a participação dos empregados nos assuntos que impactam
nas relações de trabalho, foram realizadas palestras em diferentes horários, de forma a
contemplar funcionários atuantes nos turnos e escalas de trabalho praticados na
organização. Ademais, foram instituídas comissões paritárias para o tratamento de
assuntos de interesse da categoria. Ao longo do ano, temas como inovações
implementadas na política de promoção com a inclusão de critérios meritocráticos,
segurança e prevenção de acidentes de trabalho, entre outros, foram debatidos nos
espaços de diálogo instituídos, que contaram, ainda, com o envolvimento do sindicato
representativo da categoria e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (CIPA).


Programa Conheça a CMB, nas modalidades Empresa-Cidadão, EmpresaEscola e Empresa-Família

Objetivo Estratégico I - Valorizar os empregados da CMB e desenvolver instrumentos
em gestão de pessoas.
Em 2013, foram realizadas 120 visitas do Programa Conheça a CMB, atendendo um
total de 3.204 visitantes. As visitas além de apresentarem aos visitantes o parque fabril
da CMB e o processo produtivo, relata a história da CMB e apresenta itens do seu
acervo. Trata-se de importante iniciativa de fortalecimento da imagem institucional e de
interação com a sociedade.
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Consolidação do papel da comunicação na CMB

Objetivo Estratégico G - Implementar as melhores práticas de governança corporativa,
gestão de riscos e conformidade.
No contexto da divulgação, a CMB consolidou seu papel na comunicação interna por
meio da ampliação da utilização do informativo interno Tempo Real (boletim
eletrônico), que vem atingindo um número considerável de moedeiros, informando, de
maneira imediata, os empregados. Ao longo do ano, foram publicadas 293 edições.
Além deste veículo, houve a manutenção do Canal Aberto e do Canal Aberto Especial,
tradicionais meios de informação, bem como foi desenvolvido o sistema de
comunicação por meio de cartazes, que são bem lidos e aceitos pelos empregados.
Ademais, pode-se pontuar no ano de 2013 a realização da pesquisa de comunicação na
CMB, em que 47% dos empregados foram ouvidos e puderam opinar sobre as ações de
comunicação desenvolvidas pela empresa. O resultado dessa pesquisa serviu de base
para o planejamento do setor para o ano de 2014.
Quanto à comunicação externa, vale trazer à luz as realizações do Núcleo de Imprensa
da CMB, vinculado à Presidência e criado em 2012, no exercício de 2013.
Para dar visibilidade à Casa da Moeda do Brasil (CMB) e fortalecer a marca CMB,
o Núcleo de Imprensa, divulgou várias notícias em importantes veículos de
comunicação, como G1, Globonews, TV Globo, UOL, SBT, jornal O Globo, Folha de
São Paulo e Estadão.
Dentre elas, destacam-se: o processo de fabricação de cédulas e moedas, lançamento da
Medalha comemorativa da visita do Papa Francisco ao Brasil, Protocolo de Intenções
firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e CMB e
doação de cédulas de 20 gourdes ao governo do Haiti.
Além disso, foram realizados treinamentos (media training) para porta-vozes e
empregados que têm contato com públicos interno e externo. O objetivo é sensibilizar
os funcionários quanto à importância da comunicação como ferramenta estratégica para
os negócios da Casa da Moeda.



Sistema de Inspeção Individual e Empacotamento de Cédulas

Objetivo Estratégico E - Modernizar os processos produtivos e administrativos
Buscando a melhoria contínua de seus processos produtivos e em conformidade com as
demandas emanadas pelo cliente Banco Central do Brasil, a CMB iniciou
procedimentos visando à aquisição de um sistema automatizado de controle de
qualidade individual em cédulas.
Em 2013, foram abertos dois processos: um para a realização de estudos técnicos com a
consequente definição do projeto com seu escopo, premissas, planilha financeira,
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impacto no produto, matriz de risco e demais etapas necessárias ao acompanhamento do
respectivo projeto; e o segundo relativo à licitação para a aquisição do sistema.
Uma das etapas dos estudos técnicos consistiu na realização de um levantamento dos
principais sistemas existentes no mercado mundial, por meio de visita a Casas
Impressoras, usuárias desses sistemas. Foram identificados e analisados, basicamente,
três sistemas.
Ressalta-se que a CMB, ainda no exercício de 2013, concluiu a especificação e a
definição do layout com a disponibilidade do espaço físico para instalação do Sistema,
bem como iniciou a pesquisa de preços e a elaboração da minuta de Edital.

ITEM 3 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA
GESTÃO

3.1 Estrutura orgânica de Governança
A estrutura de governança da CMB é formada por um Conselho de Administração –
CONSAD composto por 05 (cinco) representantes nomeados pelo Ministro de Estado
da Fazenda, sendo: o Presidente da CMB, um representante do Ministério da Fazenda,
um do Banco Central do Brasil – BCB, um do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão e um empregado da CMB, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de
2010, e do Decreto nº 7.865/2012, que alterou o Decreto nº 2.122/1997, que aprova o
Estatuto Social da CMB, bem assim dos termos constantes da Portaria MP/
n° 026/2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP.
Também compõem a estrutura de Governança a Diretoria Executiva, constituída pelo
Presidente da CMB e por 04 (quatro) Diretores nomeados pelo Presidente da República,
e o Conselho Fiscal – CONFIS, constituído por 03 (três) representantes efetivos e
03 (três) suplentes nomeados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Nesse contexto, cumpre destacar que a Unidade de Auditoria Interna da empresa está
vinculada hierarquicamente ao Conselho de Administração da CMB – CONSAD, de
acordo com a legislação pertinente, em especial o Decreto nº 3.591/2000 e a Resolução
CGPAR nº 2/2010. A Auditoria Interna é subordinada tecnicamente ao Órgão Central
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SFC/CGU) e, na estrutura
administrativa da CMB, está ligada diretamente à Presidência.
Em 2013, por meio da RSD.PRESI nº. 001/2013, de 01/03/2013, e da aprovação do
CONSAD, por ocasião da 193ª Reunião Ordinária, realizada em 21/01/2013, a CMB
alterou a estrutura organizacional da Auditoria, com destaque para a criação da Divisão
de Auditoria de Governança, Riscos e Controles Internos – DVAG, de modo a
fortalecer a atuação daquele Órgão.
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Para o fortalecimento de sua estrutura de Governança Horizontal, a CMB criou no
exercício de 2012 três órgãos de controle atualmente vinculados diretamente à
Presidência, cuja consolidação e aperfeiçoamento da atuação se deram ao longo de
2013:
- Departamento de Controle e Conformidade – DEPAC – RSD.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 – RSD.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 empresa, bem como recebe e processa sugestões e elogios que
contribuem para o aperfeiçoamento da governança corporativa.
- Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar – COAD – Resolução de
Diretoria RSD.PRESI nº015/2012, de 23/10/2012 – Órgão de 3º nível de gestão que
nasce vinculado à Divisão Consultiva – DVCS do Departamento Jurídico – DEJUR
para tratar das matérias Correição e atividade Disciplinar, uma demonstração das
medidas adotadas pela Direção da CMB no que concerne ao tema Governança
Corporativa.
Harmonizando com o princípio da melhoria contínua, a CMB processou a
desvinculação da Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar – COAD da
estrutura organizacional do Departamento Jurídico – DEJUR, transformando-a em
órgão de 2º nível de gestão diretamente vinculado à Presidência da empresa,
modificando a nomenclatura para Corregedoria – CORREG e criando a Coordenadoria
de Processos e Ações Disciplinares – COPAD, por meio das Resoluções de Diretoria
RSD.PRESI nº002/2013 e nº 006/2013, com base nos argumentos técnicos elencado nas
Notas Técnicas GABIN/PRESI nº 002/2013 e COAD/PRESI nº 001/2013.
Em face de tal medida, a CORREG passou a centralizar as atribuições exclusivamente
relacionadas à atividade correcional no âmbito da CMB e a criação da COPAD se
efetivou com o intuito de assegurar mais agilidade na solução dos conflitos e propiciar
maior segurança no desempenho da atividade reservada à Corregedoria, bem como
efetuar o devido acompanhamento das medidas a serem adotadas com base nos
relatórios conclusivos emitidos nos processos correcionais.
Cabe salientar que a CMB possui Comissão de Ética que tem por atribuição tratar de
assuntos relativos à conduta ética dos seus empregados. A Comissão de Ética é
constituída por empregados de carreira da empresa, sendo três membros titulares e três
suplentes. Em 2013, houve renovação em sua composição, devido ao término dos
mandatos dos antigos membros. Os novos membros foram nomeados para mandatos
fixos, conforme determina a legislação própria (Decreto nº 6.029/2007).
No que tange à matéria gerenciamento de riscos, cumpre mencionar que esta foi
normatizada a partir da publicação da Política de Gestão Integrada de Riscos, que
apresenta as diretrizes para a gestão de riscos, como descrita na Norma
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nº 4000-NA-1-03.02, aprovada pelo Conselho de Administração na reunião nº 028/13
em 27/09/2013.
Esta Política estipula a criação do Comitê de Riscos, composto por 8 (oito) membros Superintendentes da CMB, e tem como finalidade avaliar o desempenho da gestão de
riscos na empresa e estabelecer diretrizes e prioridades que a organização deve seguir
para alcançar seus objetivos.
Consonante aos parâmetros de Governança Corporativa, as Demonstrações Financeiras
da CMB são auditadas por empresa de auditoria independente, em estrita observância ao
que preceitua a Lei Federal nº 11.638/2007.
Além das estruturas formais criadas e do fortalecimento das já existentes, a CMB
instituiu a partir de 2012, e consolidando-se em 2013, a governança matricial entre as
diversas Diretorias. Foram criados pontos de controle para os processos e atividades
estratégicas da empresa. Por meio deste modelo, há cobrança de resultados e
responsabilização proporcional às competências de cada nível gerencial. Na venda de
um produto, o DECOM/DIREM identifica as necessidades do cliente, interage com a
DITEC para definições das especificações do produto e com a DIPRO para que as
quantidades de insumos sejam determinadas, nas hipóteses dos que possuem produção
regular, onde há um histórico de consumo conhecido. No caso de um novo produto,
cabe ao DEMAT fazer o delineamento do projeto e estimativa de consumo dos insumos.
Definidos os insumos necessários e a tecnologia a ser aplicada na fabricação, o DECOF
manifesta-se acerca dos aspectos técnico-financeiros, orçamentários e tributários; o
DEPAM/DIREM analisa o mercado para os insumos visando elevar a competitividade
entre potenciais fornecedores e reduzir o custo de aquisição dos mesmos; e o DEJUR
emite parecer jurídico, na forma do parágrafo único do artigo 38 da Lei de Licitações.
Já o DEPAC avalia a conformidade de todo o processo, quando solicitado pelos
gestores ou nos casos de compra direta, obrigatoriamente; e o DEGCS/DIREM realiza a
compra na modalidade de licitação adequada à demanda expressa pelo conjunto das
análises das áreas acima. Dessa forma, estabelece-se uma compra mais eficiente, para
aplicação de tecnologia e técnicas produtivas modernas e seguras a custo justo, de forma
a possibilitar um preço competitivo aos produtos da CMB, com qualidade, entrega no
prazo e satisfação dos clientes, ou seja, uma venda efetiva.

3.2 Avaliação do funcionamento dos controles internos administrativos da
unidade
Para atender ao disposto neste item que trata da avaliação do funcionamento dos
Controles Internos, esta Unidade Jurisdicionada ampliou a aplicação do questionário no
exercício de 2013, submetendo-o a sua Diretoria Executiva e, por meio de amostragem,
a um grupo de empregados dos Departamentos vinculados à Diretoria de Produção –
DIPRO (DECED e DEMOM em 16.04.2013 e DEGER e DEMAN em 31.10.2013), em
atendimento à alínea “c” do item 3.2 do Anexo Único da Portaria nº 175 de 09 de julho
de 2013,
A Portaria supra estabelece que devem ser utilizadas para a realização da pesquisa as
pessoas que integram as áreas estratégicas da empresa, razão pela qual foi escolhida a
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DIPRO pelo fato desta reunir os departamentos de maior importância estratégica para a
CMB.
Assim sendo, foi possível aferir a percepção do nível estratégico e dos níveis tático e
operacional das áreas de produção da empresa.
A percepção da Diretoria Executiva está demonstrada no quadro seguinte:
Quadro 5: Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

PESQUISA SOBRE OS CONTROLES INTERNOS DA CMB - ATENDIMENTO AO
ITEM 3.2 DA PORTARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU n° 175/2013
Escala da Avaliação:
1
Totalmente
Inválida
Id.

2
Parcialmente
Inválida

3
Neutra

4
Parcialmente
Válida

QUESTÃO

5
Totalmente
Válida
MÉDIA

A alta administração perceber os controles internos como essenciais à
execução dos objetivos da CMB e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.
Os mecanismos gerais de controle instituídos pela CMB são percebidos
2 por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da
CMB.
3 A comunicação dentro da CMB é adequada e eficiente.
4 Existe código formalizado de ética ou de conduta.
Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão
5
postos em documentos formais.
Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da CMB na
6
elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de
ética ou conduta.
As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de
7
definições claras das responsabilidades.
8 Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da
competência da CMB.
Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos
9
resultados planejados pela CMB
10 Os objetivos e metas da CMB estão formalizados.
Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos
11
objetivos e metas da CMB.
É prática da CMB o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
12 envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses fiscos e a consequente adoção de
1

5

4
4
5
4

4

5
4
5
4
4
4
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medidas para mitigá-los.
13

14

15
16
17
18
19
20
21

É prática da CMB a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos
níveis da gestão.
A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar
mudanças no perfil de risco da CMB ocasionadas por transformações nos
ambientes interno e externo.
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.
Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de
fragilidades nos processos internos da CMB.
Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da CMB instaurar
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais
ressarcimentos.
Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e
inventário de bens e valores de responsabilidade da CMB.
Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da CMB, claramente
estabelecidas.
As atividades de controle adotadas pela CMB são apropriadas e
funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
As atividades de controle adotadas pela CMB possuem custo apropriado
ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

3

3

4
4
5
5
4
4
5

22 As atividades de controle adotadas pela CMB são abrangentes e
razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
A informação relevante para CMB é devidamente identificada,
23 documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas
adequadas.
As informações consideradas relevantes pela CMB são dotadas de
24 qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões
apropriadas.
A informação disponível para as unidades internas e pessoas da CB é
25
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
A informação divulgada internamente atende às expectativas dos
26 diversos grupos e indivíduos da CMB, contribuindo para a execução das
responsabilidades de forma eficaz.
A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da
27 CMB, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a
sua estrutura.
O sistema de controle interno da CMB é constantemente monitorado para
28
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
O sistema de controle interno da CMB tem sido considerado adequado e
29
efetivo pelas avaliações sofridas.
30 O sistema de controle interno da CMB tem contribuído para a melhoria
de seu desempenho.

4
4

4
4
4

4
4
4
5

Fonte e Método: Elaborado pela Diretoria Executiva da CMB
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Nos departamentos, o questionário foi aplicado por amostragem, de forma sistêmica,
com intervalo de confiança de 85% e margem de erro 10, totalizando 201 participantes.
A partir dos resultados dessas pesquisas, realizou-se um cotejamento entre os resultados
dos níveis tático e operacional, agrupando-se as marcações na escala de avaliação,
referentes aos valores 1 e 2 – totalmente inválida e parcialmente inválida,
respectivamente – bem como as marcações nos valores 4 e 5 – parcialmente válidas e
totalmente válidas, respectivamente – a fim de obter uma apuração mais substancial da
avaliação dos controles internos da CMB, e que continuará norteando o aprimoramento
da Gestão de Riscos, dos Controles Internos e das atividades da Auditoria Interna em
2014.
A aplicação do questionário pela CMB gerou evidências em relação às afirmativas
constantes no Quadro 5, que abrangem os elementos do Sistema de Controle Interno
que se desejou avaliar.
Nessa esteira, cumpre observar os principais pontos obtidos na consolidação das
respostas do questionário aplicado nos níveis tático e operacional, relativamente ao
ambiente de controle, à avaliação de risco, aos procedimentos de controle, à informação
e comunicação e ao monitoramento.
Os dados obtidos na pesquisa evidenciam que, no que diz respeito à avaliação dos
riscos, há uma clara percepção dos objetivos e metas formais da CMB, bem como dos
processos críticos que possam afetar sua consecução. Da mesma forma que em relação
aos mecanismos gerais de controles internos instituídos pela CMB, houve uma evolução
na percepção, entre as pesquisas realizadas em abril e outubro de 2013, em ambos os
níveis, de quais são os mecanismos gerais de gerenciamento de riscos instituídos.
Ressalte-se que a Política e os Procedimentos de Gerenciamento de Riscos aprovados
em 2013 padronizaram e formalizaram as práticas já evidentes na CMB.
Assim sendo, há percepção positiva de que é prática na CMB o diagnóstico dos riscos,
tantos de origem interna, quanto externa, envolvidos em seus processos estratégicos,
bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e consequente
adoção de medidas para mitigá-los.
Do mesmo modo, ficou cristalina a existência da prática da definição de níveis dos
riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos
diversos níveis de gestão.
Quanto ao tratamento dado em casos de fraudes e desvios, há amplo reconhecimento da
existência na CMB de processos de sindicância para apuração de responsabilidades e
ressarcimentos. Da mesma forma, há amplo reconhecimento da existência na CMB de
normativos para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores.
Verificou-se também de forma positiva, no que cinge aos procedimentos de controle, a
existência de políticas e ações de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir
riscos e alcançar os objetivos da CMB, claramente estabelecidas.
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Assim também, restou clara a percepção de que as atividades de controle adotadas pela
CMB são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo
prazo e de que são abrangentes e razoáveis, estando diretamente relacionadas com os
objetivos de controle.
Quanto à informação e comunicação, afere-se positivamente que a informação relevante
para a empresa é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada
tempestivamente às pessoas adequadas, bem como atende às expectativas de diversos
grupos e indivíduos da CMB, contribuindo para a execução das responsabilidades de
forma eficaz.
No que refere ao monitoramento, também houve percepção positiva no sentido de que o
sistema de controle interno da CMB tem contribuído para a melhoria do seu
desempenho.
Por fim, especificamente quanto ao ambiente de controle, há reconhecimento de que os
controles internos contribuem para a consecução dos resultados planejados e de que os
procedimentos e instruções operacionais são hoje padronizados e estão formalmente
documentadas. Na DIPRO (área finalística da CMB), contribuíram para essa percepção
o trabalho consolidado da Área de Qualidade, os instrumentos de controle por esta
implantados, as avaliações prévias dos riscos no DEMOM, no DECED e no DEGER,
feitas pelo Departamento de Controle e Conformidade – DEPAC em 2013, bem como a
aprovação da Política e dos Procedimentos de Gerenciamento de Riscos nesse mesmo
ano.

3.3 Remuneração paga aos Administradores

3.3.1. Política de Remuneração dos Membros de Diretoria Estatutária e dos
Conselhos de Administração e Fiscal

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).
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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 fixa reajustada com base no IPCA do período e parcela variável com base de
0,069% do lucro limitado em 2 honorários (Ofício nº. 1650/DEST-MP, de 29/11/2013).
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:
a) os mecanismos de remuneração variável (% lucros, bônus, ações, opções de ações,
etc.): PLR com base de 0,069% do lucro, limitado em 2 honorários (Ofício
nº 1650/DEST-MP, de 29/11/2013).
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, seguro de
vida e previdência complementar, a depender da adesão do dirigente.
Apresentamos na próxima lauda o quadro contendo os valores de remunerações pagas
aos membros dos Conselhos de Administração – CONSAD e Fiscal – CONFIS.
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Quadro 6: Quadro A.3.3.2 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Conselho de Administração
Nome do Conselheiro
João Carlos P. de Almeida
Altamir Lopes
José Mauro Gomes
Francisco de Assis Leme Franco
Esteves Pedro Colnago Junior
Luiz Gonzaga Baião

Período de Exercício
Início
Fim
25/01/13
01/05/11
01/08/11 21/05/13
14/02/12
01/05/11
21/05/13

Jan
680
6.813
6.813
6.744
6.813

Fev
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400

Mar
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400

Abr
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400

3.400
3.400
1.113

Remuneração (R$)
Jun
Jul
Ago
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
Remuneração (R$)
Jun
Jul
Ago

Mai
3.400
3.400

Set
3.400
3.400

Out
4.204

Nov
3.514

Dez
3.514
3.514

3.400
3.400
3.400

4.204
4.204
3.974

3.514
3.514
3.514

3.514
3.514
3.514

Set

Out

Nov

Dez

3.400
3.400
3.400

4.204
3.974
4.204

3.514
3.514
3.514

3.514
3.514
3.514

Total
39.112
37.527
20.413
45.176
45.245
25.715

Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro
(T/S)
Fabiana Vieira Lima
Maria da Gloria F. Nicolau
Sonia de Almendra F. P. Nunes
Mauricio Cardoso Oliva
Vinicius Mendonça Neiva
Manoel N. P. de M. Junior
Fonte: DEGEP

Período de Exercício
Início
Fim
25/03/13 31/03/13
01/05/10 03/06/13
10/05/07 22/03/13
01/03/13
03/06/13
20/08/12

Jan

Fev

6.813
6.813

3.400
3400

5.589

3.400

Mar
3.400
3.400
1.700
3.400

Abr

Mai

3.400
3.400

3.400
3.400
3.400

3.400

3.400

3.400

3.400
3.173
3.400

3.400
3.400
3.400

3.400
3.400
3.400

Total
3.400
20.413
15.313
35.032
24.375
44.021
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Quadro 7: Quadro A.3.3.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores

Identificação do Órgão
Órgão: (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal)
Remuneração dos Membros
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

2013

EXERCÍCIO (R$)
2012

2011

2.280.386
2.280.386

1.704.536
1.704.536

1.569.147
1.569.147

311.709

329.575

269.329

311.709

329.575

269.329

2.592.095

2.034.111

1.838.476

Fonte: DEGEP
Quadro 8: Quadro A.3.3.4 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores

Identificação do Órgão
Órgão:
Reconhecimento de Bônus e Participação de
Resultados
I – Bônus (a+b+c+d)
a) valor mínimo previsto no plano de remuneração
b) valor máximo previsto no plano de remuneração
c) valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas
d) valor efetivamente reconhecido no resultado
II – Participação no Resultado (e+f+g+h)
e) valor mínimo previsto no plano de remuneração
f) valor máximo previsto no plano de remuneração
g) valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas
h) valor efetivamente reconhecido no resultado
III – Total ( I + II)

2013

EXERCÍCIO (R$)
2012

2011

311.709

329.575

269.329

311.709
311.709

329.575
329.575

269.329
269.329

Fonte: DEGEP
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3.4 Sistema de correição da unidade
O Regulamento de Pessoal e Processo Administrativo da Casa da Moeda do Brasil RPCMB estabelece a forma pela qual será apurada a responsabilidade dos empregados.
Conforme mencionado anteriormente, a COAD passou a ser denominada CORREG e a
se caracterizar como um Órgão de 2º. nível de gestão vinculada diretamente à
Presidência – PRESI.
As atribuições da CORREG são:
I – efetuar o juízo de admissibilidade de denúncias e pedidos de apuração de
responsabilidade relativos aos empregados da CMB;
II – promover a instauração de processos de apuração de responsabilidade disciplinar e
analisar previamente os pedidos de revisão de penalidades;
III – remeter à autoridade competente o relatório conclusivo para julgamento, findo o
procedimento disciplinar;
IV – definir e aprimorar os procedimentos correcionais e encaminhar ao Presidente
estudos para aprimorar os procedimentos correcionais, quando estes resultarem em
alteração de normas internas da CMB;
V – atender requerimentos de órgãos internos e externos de controle, referentes às
atividades correcionais;
VI – propor medidas que visem a inibir, reprimir e diminuir a prática de faltas ou
irregularidades por empregados da CMB;
VII – promover ações integradas com órgãos internos e externos de controle em matéria
correcional.
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.
Tal cenário revela a evolução consistente da CMB no tocante aos controles
administrativos, que integram o universo de elementos que compõem um processo de
implantação e fortalecimento da governança corporativa.
3.5 Cumprimento pela Instância de Correição, das disposições dos arts. 4º e 5º
da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da
União – CGU
A Casa da Moeda do Brasil – CMB, após decisão da Diretoria Executiva na 18ª
Reunião, de 21/05/2013, conferiu à Corregedoria – CORREG atribuições para o
cumprimento das solicitações e demais providências atinentes ao Sistema de Correição
do Poder Executivo Federal, em conformidade com a Lei nº 10.683/2003 e Decreto nº
5.480/2005, inclusive para cumprimento do disposto na Portaria CGU nº 1.043/2007.
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A partir de então, foi expedido o Ofício CORREG/011/2013, de 25/07/2013, em
resposta ao Ofício nº 11.142/2013/CGU/PR (Assunto: Portaria n.º 1.043, de 24 de julho
de 2007, publicada no Diário Oficial da União – DOU de 25 de julho de 2007 – Sistema
CGU-PAD), pelo qual foram fornecidos dados para que a CMB pudesse iniciar o
cadastramento dos processos administrativos no Sistema CGU-PAD.
Destarte, a CORREG vem cumprindo com os prazos estipulados nos artigos 4º e 5º da
Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da União – CGU,
inclusive, com manifestações de sugestões para melhor adequação do referido sistema
ao caso de empresas públicas. Fica evidente o processo de consolidação da estrutura de
Corregedoria da CMB.

3.6 Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e
efetividade dos controles internos
Considerando que governança corporativa é o termo normalmente utilizado para
expressar o controle e o monitoramento de uma empresa, a utilização de indicadores se
traduz numa prática vital para o planejamento e o controle dos processos
organizacionais. Isso porque estabelecem metas qualificadas e proporcionam a
implantação de controles que refletem o resultado da empresa.
Para acompanhar o seu desempenho, a CMB utiliza grupo de indicadores, segmentados
quanto à sua estratégia de atuação.
Desta forma, a empresa, a partir da cadeia de relação causa/efeito na melhoria do
desempenho organizacional, utiliza terminologia de técnicas tradicionais que estruturam
o sistema de indicadores segundo perspectivas de finanças, mercado/cliente, interna
(produtos/processo) e aprendizado e crescimento.
No ensejo, cabe destacar que os indicadores demonstrados no presente Relatório de
Gestão foram correlacionados aos objetivos estratégicos da empresa, sendo que aqueles
que não foram contemplados estão em fase de elaboração no presente exercício.
Por outro lado, além da apresentação dos de outros grupos de indicadores neste
Relatório de Gestão, conforme clarificado no item 2.1.c., vale ressaltar que está em
curso o trabalho de identificação, mapeamento de redundância e adequação dos
indicadores de desempenho organizacional ao atual cenário empresarial, objetivando,
em momento futuro, a elaboração de relatórios de tendência evolutiva.
Apresentamos, a seguir, tabela referente aos indicadores utilizados no processo de
definição da Participação nos Lucros e Resultados Organizacionais – PLR.
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Tabela 2 Indicadores para a participação dos empregados na PLR
Indicador

Realizado

Meta Anual

A - Resultado Financeiro
1 *

R$ 2.984.524.384

≥

R$ 3.000.000.000

57,19%

≥

40,00%

R$ 783.640.528

≥

Fábrica de Cédulas (DECED)

98,73%

≥

98,50%

Gráfica Geral (DEGER)

100,00%

≥

99,00%

Fábrica de Moedas (DEMOM)

100,00%

≥

99,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

≤
≤
=
≤

0,0000099%
0,10%
0,00%
0,10%

3,14

≥

2,95

0,01%
3,80%
5,95%
1,79%
2,24%

≤
≤
≤
≤
≤

0,01%
5,00%
9,50%
2,50%
3,00%

3,44%

≤

4,00%

146

≤

220

97,72%

≥

90,00%

1. Faturamento Bruto

2. Rentabilidade Capital Próprio
(Patrimônio Líquido Inicial do Período)

3. Lucro Líquido Operacional ¹

R$ 550.000.000

B - Cliente (Satisfação)

4. Eficácia de Entrega de Produtos

5. Devolução dos Produtos
Fábrica de Cédulas (DECED)
Passaporte com Chip (DPF) (DEGER)
Fábrica de Moedas (DEMOM)
Selos de Cigarro (DEGER)

C - Processo/Gestão
6. Produtividade CMB ²
7. Perdas
Moedas
Cédulas
Passaporte com chip
Selos de Cigarro
8. Absenteísmo
Obs.: indicador tratado no item 5 - h do
Relatório de Gestão
9. Acidente de Trabalho
Obs.: Por força da Lei nº. 12.832, este
indicador não integra mais o rol de
indicadores utilizados para cálculo da PLR.
Para fins de gestão, foi abordado no item 5 10. Horas extras
11. Utilização de Insumos
Tinta Calcográfica

3

12. Redução da Carga Poluente em
Efluente Hídrico (DBO) 4

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações das Áreas Responsáveis
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Legenda:
1

Para avaliação dos indicadores de faturamento bruto e lucro líquido operacional foi utilizado o
critério de anualização dos valores.
* O faturamento bruto da CMB foi excelente, considerando que houve um crescimento de 9,5%
em relação ao exercício de 2012, além do Lucro Líquido que subiu em 47% sobre esse mesmo
ano, embora a meta anual estabelecida para o indicador Faturamento Bruto não tenha sido
alcançada por apenas 0,5%. Assim, de acordo com o §2º da Cláusula Quinta do Programa de
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados da Casa da Moeda para o exercício de
2013, o Pagamento da PLR, atrelado a este indicador será de 99%, por sua vez, os demais
indicadores terão o pagamento de 100% por terem atingido a meta.
2

Produtividade CMB: Resultado da receita líquida de vendas menos o custo dos materiais e
serviços utilizados no processo fabril dividido pelo gasto total com pessoal.
3

Utilização de Insumos: Resultado da divisão do total de tinta consumida na produção (kg) pelo
total de cédulas nacionais produzidas (milhão).
4

Redução da Carga Poluente em Efluente Hídrico (DBO): percentual de retirada do total de
poluentes lançados no efluente hídrico.

Do mesmo modo, cabe salientar que alguns indicadores utilizados no processo de
definição da PLR dos empregados expressam caminhos do desempenho organizacional.
No que tange ao desempenho da gestão financeira, apresentamos os seguintes
indicadores:


Indicador de Faturamento

Objetivo Estratégico A – Aumentar o lucro e a lucratividade.
 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”
 Frequência de cálculo: Mensal
 Responsável: DECOF
 Fonte de dado: Balancete mensal
 Valor do ano anterior: 99%
 Valor em 2013: 109%
 Meta: 106%
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Gráfico 9 Faturamento

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DECOF/DVCT/SECT

O Faturamento Bruto atingiu R$ 2.984,5 milhões, aproximadamente 9,5% maior
que o exercício anterior, destacando-se as receitas das vendas de R$ 1.584,2
milhões com os serviços de Controle de Produção e Bebidas Frias - SICOBE e
SCORPIOS.
No conjunto, as Cédulas e Moedas Nacionais, as Cédulas Estrangeiras, os
Passaportes – DPF e os Serviços de Controle e Rastreamento (SICOBE e
SCORPIOS) responderam por 96,8% do faturamento bruto de 2013 (95,6% no ano
anterior).
As despesas operacionais totalizaram R$ 380,3 milhões (8,9% maior que no ano
anterior), representando 12,8% da receita líquida do exercício de 2013 (13,0% no
ano anterior).
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Indicador de Lucratividade

Objetivo Estratégico A – Aumentar o lucro e a lucratividade.
 Unidade de medida: Percentual
 Critério / fórmula de cálculo: Lucro líquido operacional acumulado no ano base
“n” / receita líquida acumulada no ano base “n”
 Frequência de cálculo: Mensal
 Responsável: DECOF
 Fonte de dados: Balancete mensal
 Valor do ano anterior: 20%
 Valor em 2013: 26%
 Meta: 20%
Gráfico 10 Lucratividade

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DECOF/DVCT/SECT

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida. A CMB encerra o
exercício de 2013 com lucro líquido de R$ 783,6 milhões, um crescimento de 47%
maior que no ano anterior e uma lucratividade final de 26,40% (19,92% no ano
anterior).
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Indicador de Rentabilidade

Objetivo Estratégico A – Aumentar o lucro e a lucratividade.
 Unidade de medida: Percentual
 Critério / fórmula de cálculo: Lucro líquido operacional no ano base “n” /
patrimônio líquido médio no ano base “n-1”
 Frequência de cálculo: Mensal
 Responsável: DECOF
 Fonte(s) de dado(s): Balancete mensal
 Valor do ano anterior: 52%
 Valor em 2013: 57%
 Meta: 40%
Gráfico 11 Rentabilidade

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DECOF/DVCT/SECT

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida. A rentabilidade do
patrimônio líquido foi de 57% (52% no ano anterior) e permanece superior à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais,
de 8,3% relativa ao acumulado no exercício de 2013.
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Quanto à gestão do desempenho operacional, os indicadores abaixo são apresentados:


Indicador de Investimentos

Objetivo Estratégico E – Modernizar os processos produtivos e administrativos.
 Unidade de medida: Percentual
 Critério / fórmula de cálculo: Valor de investimentos realizados no ano base “n” /
valor de investimentos orçados no ano base “n”.
 Frequência de cálculo: Bimensal
 Responsável: DECOF
 Fonte(s) de dado(s): Balancete Mensal e Balanço Patrimonial.
 Valor do ano anterior: 88 %
 Valor em 2013: 19%
 Meta: 80%
Gráfico 12 Investimentos

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DECOF/DVCT/SECT

Análise do acompanhamento do indicador: A meta não foi atendida. Considerando
as metas previstas relacionadas aos investimentos de 2013, a CMB realizou no
exercício um valor aproximado de R$ 54,6 milhões.
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Indicador de Produtividade

Objetivo Estratégico E – Modernizar os processos produtivos e administrativos.
 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 ano anterior: 2,27%
 Valor em 2013: 3,13%
 Meta: 2,95%
Gráfico 13 Produtividade

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DECOF/DVCT/SECT

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida.
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No que concerne à gestão administrativa, além dos indicadores citados no item 5 – h –
indicadores de recursos humanos, podemos mencionar o gráfico abaixo, acerca do
percentual de horas extras estabelecidos como meta anual e o efetivamente realizado:
Gráfico 14 Horas Extras

Horas Extras
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4,00%
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4,00%

3,44%

Meta Anual

Realizado

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, com base nas informações do DEGEP

No que diz respeito à gestão de vendas/resultado, além do indicador referenciado no
item 10.2 do presente, apresentamos os seguintes, cabendo salientar o atendimento e a
superação das metas estabelecidas:
Gráfico 15 Eficácia de Entrega de Produtos

Eficácia de Entrega de Produtos
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97,50%
DECED

DEMOM
Meta Anual

DEGER

Realizado

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, com base nas informações do DEPGQ/DVGQ/SEQA
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No tocante à gestão ambiental, além das informações referenciadas nos item 8 deste
relatório, que trata especificamente da matéria, demonstramos o seguinte indicador, a
partir do qual se evidencia o atendimento da meta estabelecida para o exercício de 2013:
Gráfico 16 Redução da Carga Poluente em Efluente Hídrico – DBO

Redução da Carga de Poluente em
Efluente Hídrico - DBO
100%
97,72%

98%
96%
94%
92%

90,00%

90%
88%
86%
Meta Anual

Realizado

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, com base nas informações do DESMS
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ITEM 4 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013
4. TÓPICOS ESPECIAIS
FINANCEIRA:

DA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

E

Não se aplica à CMB.

ITEM 5 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
CUSTOS RELACIONADOS
5.1 Estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:
DEGEP
Em conformidade com o requerido neste item, cabe mencionar que os quadros
(A.5.1.4.1, A.5.1.4.2, A.5.1.5.4) não se aplicam à CMB.
a) Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade
Quadro 9: Quadro A.5.1.1.1 – Força de trabalho da UJ – situação apurada em 31/12/2013

Lotação

Ingressos Egressos
no
no
Autorizada Efetiva
Exercício Exercício
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1+1.2)
3.000
2.922
256
153
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
3.000
2.922
256
153
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
2.988
2.910
256
153
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
12
12
5
órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a
Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
3.000
2.922
261
153
Tipologias dos Cargos

Fonte: DEGEP
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Quadro 10: Quadro A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ

Tipologias dos afastamentos

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
1.2. Exercício de Função de Confiança

Quantidade de Pessoas
na Situação em 31 de
Dezembro/2013

35

35
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (Lei 8878/94)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração
3.2. A Pedido, a Critério da Administração
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração
para acompanhar cônjuge/companheiro
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração
por Motivo de saúde
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração
por Processo Seletivo
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em Pessoa da Família
4.2. Capacitação
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro
5.2. Serviço Militar
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)

35

Fonte: DEGEP
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b) Qualificação da força de trabalho
Todos os quadros apresentados a seguir, referentes a este subitem, demonstram a
situação apurada em 31 de Dezembro de 2013.
Quadro 11: Quadro A.5.1.2.1 – Cargos em comissão e funções gratificadas na UJ

Tipologias dos Cargos em Comissão e das
Funções Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada
ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em
Exercício Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e
Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em
Função (1+2)

Lotação
Autorizada

Ingressos Egressos
no
no
Efetiva
Exercício Exercício

480

468

134

87

480

468

134

87

Fonte: DEGEP
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Quadro 12: Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária

Tipologias do Cargo

1. Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos
Temporários
2. Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior
2.3. Funções Gratificadas
3. Totais (1+2)

Quantidade de Servidores por Faixa
Etária
De 31 De 41 De 51 Acima
Até 30
a 40
a 50
a 60
de 60
anos
anos
anos
anos
anos
444
677
562
713
232

31

75

72

96

20

475

752

634

809

252

Fonte: DEGEP
Quadro 13: Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade

Tipologias do Cargo
1.

Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos
Temporários
2. Provimento de Cargo em
Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e
Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas
3. Totais (1+2)

Quantidade de Pessoas por Nível de
Escolaridade
1 2 3
4
5
6
7
8 9
83 128 1635 596 163 22 1

1

41

163 79

9

1

84 128 1676 759 242 31

2

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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c) Custos de pessoal na unidade
Quadro 14: Quadro A.5.1.3 – 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
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
2013
174.751.590
566.281 25.169.571
Exercícios
2012
160.550.860
1.079.578 29.811.421
2011
115.948.657
45.957 22.123.215
Servidores com Contratos Temporários
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
2013
43.926.369
13.703.048. 1.420.905
Exercícios
2012
41.770.757
10.910.364 2.082.936
2011
34.565.310
9.239.849 1.141.435

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

1.057.029
1.171.335
695.925

18.228.324
22.512.052
21.811.802

219.772.795
215.125.246
160.625.556

425.250
539.126
409.963

2.412.133
3.031.312
3.193.930

61.887.705
58.334.495
48.550.487

Fonte: DEGEP
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d) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas
Não houve beneficiários das pensões dos empregados da UJ por regime de proventos
originários do empregado, nem pensões concedidas pela UJ no exercício de 2013.

e) Cadastramento no SISAC
Quadro 15: Quadro A.5.1.5.3 – 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 2013
De 31 a 60 De 61 a 90 Mais de 90
Até 30 dias
dias
dias
dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Admissão
253
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a excombatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato
concessório
Total
253
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Desligamento
154
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Total
154
Fonte e Método: DEGEP
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Quadro 16: Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Admissão
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a excombatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato
concessório
Totais

Quantidade de atos Quantidade de atos
sujeitos ao registro
cadastrados no
no TCU
SISAC
Exercícios
Exercícios
2013
2012
2013
2012
253
135
253
135

253

135

253

135

Fonte: DEGEP
Quadro 17: Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Quantidade de atos
sujeitos à
comunicação ao
TCU
Exercícios
2013
2012
153
43

Tipos de Atos

Desligamento
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Totais

153

43

Quantidade de atos
cadastrados no
SISAC
Exercícios
2013
2012
153
43

153

43

Fonte: DEGEP
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f) Acumulação indevida de cargos, empregos ou funções públicas
Existe controle interno na CMB 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, considera-se que o controle é eficiente.
g) Providências adotadas nos casos de acumulação indevida
Quando da eventual identificação positiva de acumulação vedada de cargos, funções e
empregos públicos, o empregado é devidamente notificado, sendo-lhe concedido prazo
de 10 dias para opção quanto à permanência em somente um dos órgãos detectados.
Caso a opção seja a permanência na CMB, é concedido 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 2013, não houve processo de acumulação irregular de cargos públicos.
h) Providências para evitar a prática do nepotismo
No âmbito da CMB, no intuito de identificar e impedir qualquer tipo de nepotismo que
pudesse existir na empresa, entrou em vigor, no dia 01 de abril de 2013, uma norma
específica sobre vedação ao nepotismo, elaborada com base no Decreto Federal
nº 7.203/2010 (que estabeleceu a vedação de nepotismo na Administração Pública
Federal).
A partir da entrada em vigor da Norma 4370-NA-1-02-01, foi criado um banco de dados
contendo dados de todos os ocupantes de funções de confiança na empresa. Estes dados
foram analisados, e a Direção da empresa tomou todas as providências necessárias a fim
de se cumprir a Norma interna e o Decreto Federal nº 7.203/10.
Além disto, a partir da entrada em vigor da Norma interna, todos os atos de nomeação
para função de confiança são precedidos de parecer do Ouvidor quanto às relações de
parentesco do indicado. Somente são nomeados os indicados que tenham parecer
favorável quanto aos vínculos familiares na CMB.
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i) Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos


Indicador de Absenteísmo









Unidade de medida: Percentual
Critério / fórmula de cálculo: Horas ausentes / horas disponíveis
Frequência de cálculo: Mensal
Responsável: DEGEP
Fonte(s) de dado(s): Relatórios do Forponto
Valor do ano anterior: 2,8 %
Valor em 2013: 2,2%
Meta: 3,0%

Gráfico 17 Absenteísmo

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, com base nas informações do DEGEP

Análise do acompanhamento do indicador: A meta de Absenteísmo da CMB foi
atendida. Este fato ocorreu por conta da conscientização de todos os empregados no
que tange à importância de sua participação no processo de produção e no alcance
das metas estabelecidas pela empresa.
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Indicador de Treinamento
 Unidade de medida: Percentual
 Critério / fórmula de cálculo: Horas empregadas em treinamento / horas
trabalhadas no período.
 Frequência de cálculo: Mensal
 Responsável: DEGEP
 Fonte de dado: Módulos de capacitação e desenvolvimento e de controle de
frequência de pessoal.
 Valor do ano anterior: 1,9%
 Valor em 2013: 2,1%
 Meta: 3,0%
Gráfico 18 Treinamento

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, com base nas informações do DEGEP

Análise do acompanhamento do indicador: A meta do indicador não fora atingida em
2013, em virtude da revisão do modelo de capacitação, ocorrido no primeiro semestre
do ano, e que culminou na estruturação do Plano de Capacitação, ocorrida em junho de
2013 e apresentado à Diretoria Executiva em julho de 2013. Outro fator importante que
contribuiu para o resultado aquém do fixado foi a reestruturação ocorrida na área que
coordena tais atividades.
No entanto, através do seu programa de capacitação e desenvolvimento, a CMB em
2013 deu continuidade ao crescimento profissional de seus empregados. Destacamos,
no quadro abaixo, alguns resultados relacionados aos treinamentos desenvolvidos no
exercício:
Participações de empregados

Horas/ Aula

21.115

94.747

Investimento
R$ 1.864.457,00
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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
 Frequência de cálculo: Mensal
 Responsável: DESMS
 Fonte(s) de dado(s): Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT
 Valor do ano anterior: 0,67%
 Valor em 2013: 0,65%
 Meta: 0,70%
Gráfico 19 Acidentes de Trabalho

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, com base nas informações do DESMS

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida. Para o exercício de
2014, a CMB estabeleceu a redução de 0,1% do limitador do índice de acidentes para o
ano de 2014. Tal medida tem como objetivo buscar a redução dos acidentes ocorridos
no âmbito da CMB.
Cabe salientar que, mesmo os índices de acidentes sendo mantidos num patamar baixo,
especialmente quando comparado com a média do Brasil, a CMB vem trabalhando na
implementação da OHSAS 18001:2007, no intuito de imprimir em seus processos e
instalações padrões internacionais de Segurança e Saúde Ocupacional, alcançando,
assim, a Certificação e o reconhecimento de nosso desempenho.
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5.2 Terceirização de mão de obra e contratação de estagiários
A terceirização de serviços com utilização de mão de obra empregada pela CMB no
exercício de 2013 foi utilizada nos seguintes Departamentos: DEGEP (jovens
aprendizes), DECOR (serviços de limpeza, transporte e restaurante), DESEC (serviços
de vigilância e recepção), DEMAN (Serviço de manutenção de bens móveis e imóveis,
incluindo equipamentos com alto grau de especificidade), DESMS (serviços de
gerenciamento de resíduos e tratamento de efluentes sanitários e industriais pretratados
pela CMB) e DETIC (serviços de Tecnologia da Informação).
As manutenções dos equipamentos fabris e as operações de utilidades são executadas
por equipes do quadro da CMB, pela evidente necessidade de preservação do aspecto de
confidencialidade industrial e da garantia da continuidade das atividades na CMB.
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.
Apresentamos nas laudas seguintes os quadros demonstrativos de contratação de
prestação de serviços com locação de mão de obra e contratação de estagiários.

No ensejo, cumpre mencionar que os Quadros A.5.2.1 e A.5.2.2 não se aplicam à CMB.
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Quadro 18: Quadro A.5.2.3 – 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

Ano do
Área Natureza Identificação do Contrato
Contrato

CNPJ:34.164.319/0005-06
Informações sobre os Contratos

Empresa Contratada

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Início
22/02/2013
12/12/2008

2013
L
O
18750.000671/2013-71 40.282.584/0001-50
2008
V
O
062/2008
04.678.475/0001-92
Total
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 e Método: DECOR e DESEC

Fim
21/02/2014
13/12/2013

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

P
125
4
129

M

C
125
4
129

P
7
7

Situação

S

C
7
7

P
0
0

C
0
0

A
E
-
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Quadro 19: Quadro A.5.2.4 - 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ano do
Contrato

Área

Natureza

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2010
2010
2009

2
2
2
12
12
12
12
12
9
12
12
5
9
3
3
6
3
11

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Identificação
Empresa
do Contrato Contratada (CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas
Início
Fim

0111/13
0146/13
0171/13
0134/13
4618/12
0144/13
3905/11
2260/12
024/2011
1635/12
0641/12
67/12
0160/11
0926/2011
0236/2011
3605/10
0241/2010
4084/09

01/08/2013
14/08/2013
19/09/2013
03/08/2013
02/05/2013
16/08/2013
10/10/2012
26/04/2012
03/02/2011
21/09/2012
31/07/2012
27/03/2012
20/07/2011
13/10/2011
15/09/2011
18/04/2011
15/12/2010
01/02/2010

7.911.583/0001-51
3.020.839/0001-80
3.222.025/0001-28
42.454.330/0001/05
15.528.639/0001-11
022332880001-70
10.702.139/0001-30
738.884.24/0004-36
4414798/10001-70
11.767.835/0001-98
03.279.285/0016-16
109155980001-00
046.838.55/0001-15
62541735/0001-80
07355957/0001-08
02.313.959/0001-02
07607420/0001-08
43.126.366/0001-14

01/08/2015
14/08/2015
19/09/2015
03/08/2015
02/05/2014
16/08/2014
10/04/2015
26/04/2014
31/01/2015
21/09/2014
31/07/2014
27/03/2014
21/07/2014
14/10/2015
15/09/2016
19/04/2014
17/12/2015
31/12/2013

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

M

Sit.

S

P

C

P

C

P

C

6
6
12
124
10
3
7
-

6
6
12
124
10
3
7
-

2
3
5
1
4
1
11
1
4
2
1
6
100

2
3
11
5
1
4
0
11
4
5
1
7
21

5
1
50
0
1
-

5
2
1
50
0
4
-

1
-

A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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2009
19
2009
20
2013
21
2013
22
2012
23
2012
24
2011
25
2010
26
2010
27
Total
LEGENDA

2
8
12
9
12
12
2
2
2

O
O
O
O
O
O
O
O
O

3748/09
119/09
4707/12
014/2012
0666/12
0168/12
3923/10
0848/10
0669/10A

3.222.025/0001-28
093828360001-72
15.528.639/0001-11
32596173/0001-00
03.461.434/0001-87
050.594.47/0001-50
2.647.841/0001-10
3.020.839/0001-80
3.222.025/0001-28

18/12/2009
02/09/2009
10/05/2013
27/01/2012
03/08/2012
19/09/2012
01/03/2011
13/08/2010
17/09/2010

18/06/2014
03/09/2014
10/11/2013
11/02/2014
02/08/2013
19/09/2013
01/08/2013
13/08/2013
18/09/2013

19
133
124
6
4
12
466

19
133
124
6
4
12
466

1
1
2
245

1
1
2
100

1
5
3
67

2
1
5
70

P
P
E
E
E
E
E
E
E
-

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

Área:
1.

Segurança;

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

2.

Transportes;

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móveis;
Manutenção de bens imóveis;
Brigadistas;
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; e
Outras.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte e Método: DEGEP, DECOR, DESEC, DESMS, DEMAN e DETIC.
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5.3 Análise Crítica dos Quadros A.2.5.2.3. e A.2.5.2.4
a) Quadro 18: A.2.5.2.3
Em relação ao Quadro 18, sobre Contratos de prestação de serviços de limpeza e
higiene e vigilância ostensiva, observa-se que nenhum dos 2 (dois) contratos
mencionados possui natureza emergencial. Sobre o nível de escolaridade exigido em
ambos os contratos, a maioria dos trabalhadores contratados possui o ensino
fundamental, dada a essência do serviço prestado exigir um baixo nível de escolaridade.
b) Quadro 19: A.2.5.2.4
O Quadro 19 descreve 27 (vinte e sete) Contratos de prestação de serviços com locação
de mão de obra na CMB, vigentes durante o exercício de 2013. Vale ressaltar que,
quando verificada alguma dificuldade, descumprimento ou inadimplemento contratual,
a CMB adota as medidas de gestão de contratos cabíveis a cada situação.
Dos contratos mencionados, as maiores incidências estão em 10 (dez) estão
relacionados à área 12 – Outras, o que corresponde a 36% dos contratos de prestação de
serviços com locação de mão de obra; 7 (sete) deles estão classificados na área 2 –
Transportes, representando 25% do total dos contratos descritos no Quadro 19. Do total
de contratos, 3 (três) deles correspondem a contratos de prestação de serviços de
Informática (área 3); 3 (três) dos contratos referem-se à área 9 (Manutenção de bens
imóveis); e os 4 (quatro) últimos correspondem às áreas 5 (Recepção), 6 (Reprografia);
8 (Manutenção de bens móveis) e 11 (Apoio Administrativo – Menores Aprendizes).
De todos os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
estabelecidos com a CMB em 2013, não houve nenhum contrato correspondente a
serviços de natureza emergencial.
Prosseguindo à análise, há 3 (três) situações de contratos determinadas no Quadro 19:
situação ativa normal (A), situação ativa prorrogada (P) e situação encerrada (E). Do
ponto de vista dos contratos ativos normais (A), estes representam 30%, sendo
composto por 8 (oito) contratos assinados. Os contratos com situação ativa prorrogada
(P) representam a maioria deles, ou seja, 12 (doze) contratações (44%). Já os contratos
encerrados somam 7 (sete) contratos mencionados no Quadro 19, que representam 26%
dos contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra em 2013.
Da análise dos contratos ativos normais (A), depreende-se que, de acordo com a
representatividade de contratação em termos quantitativos, o contrato n° 0134/2013,
cujo objetivo é a prestação de serviço de preparo e distribuição de refeições em balcões
térmicos, no sistema de autosserviço, nas instalações da CMB, vincula a contratação de
131 (cento e trinta e um) trabalhadores, ou seja, 55% do total de 237 (duzentos e trinta e
sete) trabalhadores efetivamente contratados pela CMB.
Já o Contrato n° 014/2012, em termos quantitativos de contratação, é o de maior
representatividade dentre os de situação de contrato encerrada, perfazendo 135 (cento e
trinta e cinco) contratações de mão de obra.
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Visando subsidiar a gestão dos contratos, foram definidos parâmetros norteadores de
pesquisa de satisfação a serem aplicados junto ao público usuário dos serviços. A
pesquisa vem sendo aplicada continuamente desde o primeiro trimestre de 2014.
Quadro 20: Quadro A.5.2.6 - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de
escolaridade
1. Nível superior
1.1 Área Fim
1.2 Área Meio
2. Nível Médio
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio
3. Total (1+2)

Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no
exercício

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

(em R$ 1,00)

24
69

17
59

21
63

18
68

787.150,00
2.294.979,10

13
45
151

7
39
122

8
41
133

9
36
131

243.900,00
815.280,00
4.141.309,10

Fonte: DEGEP

ITEM 6 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
6.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, destacando:
a) quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização
Os veículos da CMB são subdivididos em dois segmentos: I – Grupo de veículos que
servem ao Departamento de Segurança Corporativa e II – Grupo de veículos que
atendem a área administrativa da empresa.
No que concerne à frota própria, a empresa conta com 19 veículos, sendo:
- 7 (sete) carros executivos;
- 5 (cinco) caminhões;
- 4 (quatro) veículos do tipo utilitário; e
- 3 (três) veículos de passeio.
Do total informado, são considerados 07 veículos do grupo I:
- 1 (um) caminhão bombeiro;
- 3 (três) veículos de passeio (Renault Duster);
- 1 (um) Sprinter bombeiro;
- 1 (uma) Blazer; e
- 1 (uma) Pick Up.
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O grupo II é composto por 12 veículos:
- 07 veículos de passeio;
- 01 Sprinter de Teto Elevado; e
- 04 caminhões, sendo 01 equipado com Munk.
Quadro 21: Quadro A.6.1– Frota própria
Item

Marca

Modelo

Categoria

Placa

Ano

Chassis

Renavam

Combustível

Lotação

1

VW

Polo -2.0
Comfortline

Particular

KZQ 5680

2006

9BWJE09N56P024112

891340165

Gasolina

DECOR

2

VW

Polo -2.0
Comfortline

Particular

LVA 7699

2006

9BWJE07N46P024750

891339175

Gasolina

DECOR

3

VW

Polo -2.0
Comfortline

Particular

KZW 5792

2006

9BWJE09N96P024047

891338500

Gasolina

DECOR

4

VW

Polo -2.0
Comfortline

Particular

LUV 7941

2006

9BWJE09N66P025222

891340360

Gasolina

DECOR

5

Ford

Fusion

Particular

LPN 3858

2009

3FAHPOJA9A239897

190323566

Gasolina

DECOR

6

Ford

Fusion

Particular

KNW 3841

2009

3FHPOJAO9A239883

190322098

Gasolina

DECOR

7

Ford

Fusion

Particular

LLB 4453

2009

3FAHPOJA5A221963

191775410

Gasolina

DECOR

8

MB

Caminhão 709

Oficial

LAI 0104

1994

9BM688102RB010138

621492043

Diesel

DECOR

9

MB

Caminhão LK
1214 - Baú

Oficial

LAI 0105

1994

9BM384041RB019760

621491950

Diesel

DECOR

10

MB

Caminhão 709

Oficial

LAI 0106

1994

9BM688102RB020255

621491810

Diesel

DECOR

11

MB

Sprinter Teto
Elevado

Oficial

KZX 5356

2006

8AC9036726A948573

891341064

Diesel

DECOR

12

MB

Sprinter
Bombeiro

Oficial

KWG 0656

2004

8AC9036624A919188

846649314

Diesel

DESEC

13

GM

Blazer

Oficial

KUO 2631

2004

9BG116AX04C427299

846649012

Gasolina

DESEC

14

Mitsubishi

Pik Up
Mitsubishi-L200

Oficial

LOG 4629

2002

93XHNK3403C225530

790362309

Diesel

DESEC

15

VW

Caminhão
Bombeiro

Particular

KVP 9067

2011

9534N8245BR159043

452904439

Diesel

DESEC

16

Renault

Duster 20 D 4x2

Particular

KPL 9510

2013

93YHSR2L6EJ721678

557102561

Alcool/
Gasolina

DESEC

17

Renault

Duster 20 D 4x2

Particular

KPL 9516

2013

93YHSR2L6EJ721520

557103975

Alcool/
Gasolina

DESEC

18

Renault

Duster 20 D 4x2

Particular

KPN 7835

2013

93YHSR2L6EJ758092

564866571

Alcool/
Gasolina

DESEC

19

Ford

Caminhão Cargo
2423 - Munk

Particular

LQT 8366

2012

9BFYEAKD1DBS27482

539047317

Diesel

DEMAN

Fonte: DECOR
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b) a contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da
atividade-fim da unidade e a consecução dos objetivos estratégicos
Quanto aos serviços efetuados pelos veículos do Grupo I, estes circulam, na maioria das
vezes, internamente, fazendo as rondas em todo parque fabril e, em serviços externos,
são utilizados para escoltas e outros relacionados com serviços de segurança. Há,
também, veículos que servem a brigada de incêndio.
Em relação aos veículos do grupo II, estes estão sendo, gradativamente, substituídos
por veículos de frota terceirizada, na medida em que a profissão de motorista já foi
extinta do quadro funcional da empresa.
O modelo de transporte utilizado pela CMB contribui significativamente para o alcance
dos objetivos da empresa, pois influencia diretamente a atividade-fim da organização,
uma vez que possibilita aos empregados chegada e saída em horários regulares,
minimizando eventuais perdas produtivas provocadas pela ausência de mão de obra em
decorrência de atrasos, concorrendo, por consequência, para o alcance dos objetivos
estratégicos.
c) as normas que regulamentam a gestão e o uso da frota
O funcionamento e a constituição da frota de veículos da Casa da Moeda do Brasil são
regulamentados pelas Normas do subsistema de transporte (0810), que expõe 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 possuem a finalidade de descrever o funcionamento do
serviço de transporte de pessoas e materiais realizados em veículos automotores
pertencentes à CMB e para os veículos automotores contratados para utilização dos
motoristas da CMB.
A Norma 0812 - NA – 1 – 01 regulamenta os serviços prestados pela empresa
contratada à Casa da Moeda do Brasil. A referida Norma estabelece objetivos, bem
como 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 o 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.
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d) os critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação
Quanto à aquisição ou locação de veículos, 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 ano de fabricação 1989 foi substituído em novembro de 2011.
O veículo Blazer ano de fabricação 2004 e a Pick Up ano de fabricação 2002 serão
leiloados no exercício de 2014 ou 2015, condicionado ao andamento do processo de
alienação.
Não há plano de substituição para os veículos do Grupo II, à exceção do caminhão
Munck ano de fabricação 1988, o qual foi trocado em fevereiro de 2013, devido à
necessidade de utilização do mesmo na área de manutenção, e que está em fase de ser
disponibilizado para alienação.
Cabe destacar que o cargo de motorista foi extinto do quadro funcional da empresa e,
com isso, não há plano de substituição desses veículos, os quais vem sendo substituídos
pelos veículos terceirizados.
Em relação ao grupo I, a razão da escolha pela Aquisição se deve ao fato de os veículos
serem utilizados pelo Departamento de Segurança Corporativa da CMB – DESEC e
dirigidos pelos próprios agentes de segurança e empregados da empresa.
A Casa da Moeda do Brasil possui características de localização bastante singulares,
pois está situada no Distrito Industrial de Santa Cruz desde o ano de 1982, ocasião em
que foi feita a opção pela terceirização da frota para transporte dos seus empregados, em
função da distância dos grandes centros urbanos.
Ademais, o ingresso na empresa se faz por meio de 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 Grande Rio.
Aliado a esses fatos, a região onde se situa a empresa é carente de sistemas de transporte
para atender a demanda de cerca de 3000 funcionários. Em virtude dos fatos expostos,
pode-se dizer que esses foram fatores preponderantes para que a CMB optasse pela
terceirização.

e) os custos envolvidos
Em relação aos custos envolvidos na prestação de serviços de transportes, o quadro
constante da próxima página apresenta informações referentes aos contratos vigentes no
ano de 2013, contendo, entre outros, a identificação das empresas e os valores
desembolsados naquele exercício.
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Tabela 3 Custos envolvidos na prestação de serviços de transportes

Empresa
Viação Cidade
do Aço Ltda.
Viação Cidade
do Aço Ltda.

CNPJ

Objeto

28.670.958/0001-09

4.202/08

Transporte de Empregados – 30 Ônibus do
tipo rodoviário

28.670.958/0001-09

0669/10

Transporte de Empregados – 03 Microônibus

0669/10 A

Transporte de Empregados – Escalas e extras
– 12 veículos tipo Van

JH de Paula
Transporte e
Turismo

03.222.025/0001-28

JH de Paula
Transporte e
Turismo

03.222.025/0001-28

Paraná
Transporte

Contrato

Valores (R$)
10.337.194,84
942.914,95
Jan – Set/13:
Out – Dez/13 –
Contrato n° 0171/13

1.537.355,55
723.979,46
Subtotal:2.261.335,01

030.020.839/0001-80

3.748/09

0848/10

Transporte de Empregados – Escalas e extras
– 12 carros de passeio, sendo: 01 Furgão,
02 Doblôs e 01 Utilitário com cabine dupla
Transporte de Cargas - 02 caminhões

2.616.750,37
Jan- Julh/13

271.316,40

Ago-Dez/13 – Contrato
n° 0146/13 + 01 furgão

144.477,75
Subtotal: 415.794,15

Vector
Transporte e
Turismo Ltda.

02.647.841/0001-10

3.923/10

06 Veículos executivos

686.958,53

Jan-Julh/13
Ago- Dez/13– Contrato
n° 0111/13 – Interface
Serviços Especializados Ltda.

424.428,95
Subtotal: 1.111.387,48

Viação Expresso
União Ltda.

19.350.180/0001-60

4.202/08 A

Transporte de Empregados – 24 Ônibus do
tipo rodoviário

Total:

8.103.583,20

Fonte e Método: DECOR
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Com relação à frota própria, no ano de 2013, a empresa gastou com combustíveis entre os
meses de janeiro e dezembro o montante de 28.272,74 reais, sendo cerca de 72,50% desse
valor em gasolina e os outros 27,49% em diesel.
Além disso, no que tange aos gastos com seguro da frota, no ano de 2013, foram
despendidos o montante de R$ 22.351,80 reais. Em termos de manutenção foram gastos
R$ 18.586,51 e de pagamento de DPVAT 3 da frota no valor de R$ 5.072,22.
2

É importante salientar que a CMB vem desenvolvendo estudos para otimizar ainda mais a
utilização dos serviços de transporte na organização, seja nos horários ordinários ou
extraordinários de trabalho, observando elementos fundamentais nesse processo, tais
como: necessidade de redefinição de roteiros, visando ampliar a taxa de ocupação dos
veículos, tempo máximo de permanência dos funcionários no transporte, definição de
quilometragem máxima a ser percorrida pelas linhas de veículos, entre outros.

6.2 Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade
da unidade
Ressalte-se que os imóveis utilizados pela CMB são próprios, e registrados no controle de
seu Ativo Permanente, ou locados de terceiros, não sendo utilizados imóveis de
propriedade da União, razão pela qual não se aplica o item 6.2 a esta CMB.
Contudo, a título de informação, sublinhe-se que a empresa possui os seguintes imóveis:





Imóvel do Parque Industrial, localizado no distrito industrial de Santa Cruz, na
Rua Rene Bittencourt nº 371, Santa Cruz/RJ;
Imóvel localizado na Praça da República nº 26, Centro, Município do Rio de
Janeiro, que encontra-se atualmente em reforma para abrigar o futuro Centro
Cultural da CMB; e
Imóvel localizado na Praia do Flamengo nº 66 - 19º andar do Edifício Flamengo
Park Towers, no Flamengo, RJ.

Quanto a este último, foi adquirido em leilão, em 10 de Julho de 2013, pelo valor de
R$9.201.000,00 (nove milhões, duzentos e um mil Reais), para abrigar o Escritório Centro
da CMB, em substituição aos 2 (dois) Imóveis locados de terceiros, onde hoje funcionam o
Escritório Centro da CMB e Escritório Centro do DEJUR (Departamento Jurídico da
CMB).

3

Ressalta-se que, pelo fato de os veículos da Casa da Moeda serem de chapa branca até o ano de 2012, foram
isentos do pagamento do IPVA. Todavia, no 2013, alguns veículos passaram de chapa branca para cinza.
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6.3 Imóveis locados de terceiros

Esta CMB aluga três imóveis de terceiros localizados:


na Avenida Rio Branco, nº 143, 15º andar, Centro/RJ, com a finalidade de abrigar
uma parte do Departamento Jurídico – DEJUR da CMB;



na rua Sete de Setembro, nº. 111- 10º. Andar , Centro/RJ, com a finalidade de
abrigar escritório administrativo da CMB;



no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco Q, Lote 03, Sala 909 a 911, Edifício João
Carlos Saad, no Distrito Federal, que é utilizado para abrigar a sede da CMB e
Escritório Comercial em Brasília.

Para os imóveis acima arrolados, foram apurados os gastos anuais, abaixo arrolados:


Imóvel Localizado na Avenida Rio Branco, nº 143, 15º andar, Centro/RJ:
Locação: R$ 108.000,00;
Condomínio: R$ 32.400,00;
Energia Elétrica: R$ 12.000,00;
IPTU 2013: R$ 9.086,00;
Taxa de incêndio 2013: R$ 470,39; e
Seguro: R$ 257,60.



Imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, nº. 111- 10º Andar , Centro/RJ:
Locação: R$ 210.878,61;
Condomínio: R$ 209.232,27;
Energia Elétrica: Integram os custos do Condomínio;
Manutenção de Central Telefônica: R$ 5.627,52;
IPTU 2013: R$18.766,00; e
Taxa de incêndio 2013: R$ 974,98.



Imóvel localizado no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco Q, Lote 03, Sala 909 a
911, Edifício João Carlos Saad, no Distrito Federal:
Locação: R$ 156.919,10;
Condomínio: R$ 24.668,15;
Energia Elétrica: R$ 6.390.13; e
IPTU 2013: R$ 4.818,15.
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Quadro 22: Quadro A.6.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
DISTRITO FEDERAL
BRASIL
RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro
Subtotal Brasil
EXTERIOR
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

Quantidade de Imóveis Locados de
Terceiros dela UJ
Exercício 2013
Exercício 2012
1
1
2
2
2
2
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3

Fonte e Método: DECOF
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ITEM 7 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013
7

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
Apresentamos, abaixo, o Quadro 23, denominado Gestão da Tecnologia da Informação da
CMB, que está organizado de modo a se obter um conjunto de informações que permita, de
maneira geral, analisar a estrutura de governança corporativa e de TI da empresa.
Quadro 23: Quadro A.7.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da CMB
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X
Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
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.
X 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.
X 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.
X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013.
X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X Aprovou, para 2013, 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 2013, 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 2013.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
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A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
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.
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:
Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
X
Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou
classificação sigilosa).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
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.
(3) 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 2014, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2014 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.
X
X

Fonte e Método: DETIC

Em 2013, com base no diagnóstico resultante da análise situacional da governança de TI de
2012, a Diretoria de Tecnologia – DITEC priorizou o planejamento do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação – PDTI e o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação –
PETI para o biênio de 2013/2014, de modo a garantir o necessário alinhamento das ações
de TI aos objetivos estratégicos institucionais e promover recursos e soluções de
Tecnologia da Informação Corporativa – TIC adequados à execução das atividades da
CMB. Também aprimorou o processo de Governança de TI com a estruturação de um
plano de fortalecimento dos processos internos de acordo com os princípios da Norma
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NBR ISO/IEC 38500:2009, dos modelos de boas práticas de mercado e benchmark com
outras empresas, cujos efeitos deverão ser colhidos com maior intensidade a partir do
exercício de 2014.
Para execução de suas atividades, a CMB desenvolveu um ferramental estratégico que
propicia o acompanhamento dos planos táticos de TI.
Execução do Plano de Ações e Metas
Com foco no alinhamento das ações de TI ao Plano Estratégico Institucional - PEI, o
planejamento da Diretoria de Tecnologia – DITEC está estruturado em dois documentos
distintos:
- Plano Estratégico de TI – PETI; e
- Plano Diretor de TI – PDTI.
O PETI definiu a direção na qual a Diretoria de Tecnologia – DITEC deveria caminhar e
os objetivos que pretenderia atingir no período de 2013 e 2014, coincidindo com o período
de abrangência do Plano Estratégico Institucional.
Os riscos relacionados à mão de obra foram mitigados com investimentos na capacitação
técnica do corpo de empregados de TI, que são executadas de acordo com seus respectivos
prazos, ações e metas descritas no PDTI. Cabe ressaltar que, durante o exercício de 2013,
foram realizadas 95 (noventa e cinco) ações de capacitação envolvendo temas da área de
gestão e controle, por meio de treinamentos de curta duração, seminários, fóruns, palestras
e congressos. A ação de capacitação cumpriu integralmente a meta definida no PDTI, que
consistiu em: ‘Treinar e manter os gestores e técnicos de TI capacitados conforme plano de
capacitação estabelecido’ para o período de 2013.
As aquisições de soluções de TIC passaram a ser realizadas tendo como base o conjunto de
boas práticas do modelo de contratação de soluções de TIC descritos na Instrução
Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/Ministério do
Planejamento – SLTI/MP nº 04/2010 e estabelecidos formalmente em instrumentos
normativos internos denominados Planejamento da Contratação de Soluções de Tecnologia
da Informação e Diretrizes de substituição e de Descarte dos equipamentos de TIC.
Registra-se que, em médio prazo, ainda são preocupantes fatores como turnover e o nível
de maturidade técnica dos profissionais que ingressam no quadro da CMB, no que diz
respeito às principais dificuldades enfrentadas pela organização, para o alcance integral dos
objetivos institucionais voltados para a área de TI.
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ITEM 8 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013

8

GESTÃO
DO
USO
DOS
RECURSOS
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RENOVÁVEIS

E

A matéria sustentabilidade ganha cada vez mais força na CMB, o que poderá ser
evidenciado a partir das informações prestadas neste item. Nesse sentido, cabe salientar
que a empresa está adotando medidas voltadas para o estudo e a elaboração do I Relatório
de Sustentabilidade da organização, nos moldes da Global Reporting Initiative – GRI,
entidade reconhecida por difundir mundialmente as diretrizes para elaboração de
documentos de tal natureza.
Avançando nessa direção, a CMB caminha rumo ao ingresso no seleto rol de empresas
estatais que publicam relatórios de sustentabilidade. Uma forte demonstração do cuidado
com a matéria.
A seguir, são apresentadas as informações requeridas no item em destaque.

8.1 Critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação
de serviços ou obras
Quadro 24: Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Avaliação

Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis

1

2

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.

3

4

5

X

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios
de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Como exemplo de critérios de sustentabilidade ambiental em
licitações pode ser citado 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.

X

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 reciclados, atóxicos ou biodegradáveis).
4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos
termos de referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei

X

X
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8.666/1993, art. 9º, IX) realizados pela unidade, é avaliado se a existência de
certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO)
é uma situação predominante no mercado, a fim de avaliar a possibilidade de
incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único
in fine), 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).

X

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto
da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e
energia?
X

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. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

X

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa
preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
Alguns containers de produtos químicos (IBCs) e os bags de discos
retornam para os fornecedores para reaproveitamento.
8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística
reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c
art. 13).
9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art.
16 do Decreto 7.746/2012.
 Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao
relatório o plano de gestão de logística sustentável da unidade.

X
X

A Casa da Moeda não foi elencada como uma das destinatárias da
regulamentação trazida pelo Decreto n° 7746/2012, pelo que
não está obrigada a atender a respectiva normativa.
10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de
durabilidade e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.
11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de
engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e

X
X
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operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como
sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

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 e Método: Reavaliado pela Diretoria de Tecnologia – DITEC, a partir do Relatório de Gestão de 2012

A Casa da Moeda do Brasil vem adotando critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras. No que se refere ao exercício de
2013, podem ser relatadas algumas ações neste sentido. Tais ações se deram tanto por
orientação do Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional - DESMS, por meio de pareceres em processos administrativos ou outros
instrumentos, quanto por iniciativa das demais áreas da empresa.
Tais ações estão em conformidade com a Instrução Normativa nº. 1/2010, de 19 de janeiro
de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
A seguir encontram-se evidenciadas iniciativas relacionadas à:
- aquisição de produtos compostos por materiais com menor impacto ambiental;
- exigência de certificação ambiental por parte das empresas participantes de licitações;
- aquisição de bens/produtos reciclados; aquisição de bens/produtos passíveis de
reutilização reciclagem ou reabastecimento;
- economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução do consumo de
energia e água;
- utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental e obras e serviços
de engenharia.
No que diz respeito à aquisição de produtos compostos por materiais com menor impacto
ambiental, observam-se os seguintes exemplos:
 No processo nº. 2794/2012, cujo objeto é a aquisição de tintas fiduciárias para
2013, consta a especificação de tintas, tais como calcográfica, offset úmido
UV e offset seco UV, contemplando a exigência de que estes produtos sejam
isentos de componentes com metais pesados. Estas tintas são utilizadas em
impressos de segurança, por exemplo, as cédulas da Nova Família do Real.
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 O processo nº. 1633/2013, destinado à aquisição de vernizes, solventes,
desengraxantes e anticorrosivos, contempla requisitos de biodegradabilidade
na especificação destes produtos.
 O contrato de Prestação de Serviços de Higiene, Conservação Ambiental e
Preservação de Áreas Verdes, vigente no exercício de 2013, prevê a utilização
de produtos biodegradáveis. Esta exigência pode ser constatada nas
especificações do serviço, constante do processo nº. 1183/2012, onde se
encontra a relação básica dos materiais/produtos e fixa o fornecimento, pela
contratada, de sabonete líquido e detergente neutro biodegradável.
Outro critério adotado pela CMB é a exigência de certificação ambiental por parte das
empresas participantes de licitações como critério para aquisição de produtos e serviços.
Neste sentido observa-se o seguinte exemplo:
- Contração da Prestação de Serviços Diários de Transporte por meio de ônibus, vigente no
exercício de 2013. Este contrato foi firmado com as empresa Expresso União Ltda. e
Viação Cidade do Aço LTDA. (processo nº. 3382/2011). Os critérios estão presentes na
Qualificação Técnica e estabelece que as empresas contratadas comprovem que seus
veículos possuem o Selo Verde. Este selo, emitido pelo CONPET (Programa Nacional de
Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural) tem como objetivo
identificar, entre os veículos que utilizam óleo diesel como combustível, aqueles que estão
em conformidade com as normas estabelecidas para os níveis de emissões.
No que se refere à aquisição de bens/produtos reciclados adquiridos no último exercício,
podemos citar o seguinte exemplo:
 Utilização de papel reciclado nas atividades administrativas da empresa,
conforme indicado na tabela abaixo.
Tabela 4 Média Mensal do Consumo de Papel

Descrição

Papel Branco
A4 (Resmas)

Ano 2012
Ano 2013

846
760,25

Papel
Reciclado A4
(Resmas)
27,7
101,92

Percentual de
Consumo de Papel
Reciclado
3,17%
11,82%

Fonte: DESMS

Quanto à aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou
reabastecimento (refil e/ou recarga), observam-se os seguintes exemplos:
 No processo nº. 1445/2013, cujo objeto consiste na Aquisição de Discos
Eletrorrevestidos e de Discos de Aço Inoxidável, destinados à utilização no
processo de fabricação de moedas, observa-se a previsão do retorno das
embalagens de PVC ao fornecedor.
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Por meio do Processo nº 0047/2013, foi realizada uma aquisição de Hidróxido de Sódio
Comercial a 50%, utilizado nas estações de tratamento de efluentes industriais, sendo este
insumo fornecido com a utilização de caminhão tanque para abastecer o reservatório de
estocagem. Desta forma, evita-se a geração de resíduos de embalagens.
Visando incluir, nas licitações de obras e serviços de engenharia, 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,
podemos citar os seguintes processos:
 O processo nº 1053/2013, destinado à contratação da Elaboração de Projeto
Executivo para Construção de Galpão da nova Fábrica de Eletrorrevestimento
de Discos, 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 finitos (água e
energia elétrica), a redução da poluição, a melhoria da qualidade do ar no
ambiente interno e o conforto dos usuários.
Por meio dos Processos nº 0224/2012 e nº 3821/2011, está sendo conduzida a execução do
projeto para a Instalação da Estação de Tratamento de Efluente e das instalações para reuso
de água, 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).
Estes são os processos, conduzidos no exercício de 2013, onde foi identificada a adoção de
critérios para redução do impacto ambiental em obras. Vale ressaltar que nas contratações
mais recentes observa-se uma crescente atenção a este tema.
Levando em consideração a importância da adoção de critério de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras, o DESMS iniciou a
elaboração de um Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Casa da Moeda do Brasil
que deverá ser concluído no primeiro semestre de 2014. O objetivo deste guia será indicar
em quais aspectos podem ser introduzidos os critérios de sustentabilidade de forma lícita e
eficiente, servindo como referência para os profissionais envolvidos em processos de
licitação e contratação na CMB. Com isso, busca-se alinhar a empresa à tendência mundial
de valorização da sustentabilidade e utilização eficiente dos recursos naturais, de modo que
possamos proporcionar às gerações futuras uma sociedade ambientalmente mais
equilibrada.
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8.2 Política de separação de resíduos recicláveis descartados
Quadro 25: Quadro A.8.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água

Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa
Ano de Adesão
Resultados
Agenda Ambiental na Administração
2010
Redução do consumo de água e papel
Pública (A3P)
Recurso
Consumido

Quantidade
2013
10.346
228.620

Papel (resmas)
Água (m³)
Energia
45.700.241
Elétrica (kWh)
Total

2012
10.484
260.570

Valor (R$)
Exercício
2011
2013
10.966
94.536,11
227.184
2.656.792,02

45.385.162 47.967.212

13.676.273,93

2012
91.228,00
2.778.097,24

2011
99.488,00
3.996.536,11

15.211.990,23 15.442.473,00

16.427.602,06 18.081.315,47

19.538.497,11

Fonte e Método: DESMS, DEMAN e DEGCS

Ao longo do exercício de 2013, a CMB manteve a prática da Coleta Seletiva Solidária, em
conformidade com o Decreto Federal 5.940/2006, que institui a separação dos resíduos
recicláveis e destinação às associações e cooperativas dos catadores.
Assim sendo, a partir da realização de uma sessão pública, foram firmados termos de
compromisso para destinação de papel de escritório às cooperativas de catadores de
materiais recicláveis. Em 2013, foi contabilizada a doação de aproximadamente 14
toneladas desse tipo de resíduo, o que contribuiu para a geração de emprego e renda dos
cooperativados. Com duração inicial de 6 (seis) meses, o termo de compromisso foi
assinado, primeiramente, com a cooperativa COOPAMA (Cooperativa Popular Amigos do
Meio Ambiente). Após o encerramento do período, foi celebrado novo termo de
compromisso com uma segunda instituição, a Cooperativa Céu Azul, vigente por igual
período.
Adicionalmente, cabe registrar que foi iniciada a execução de um projeto para
reestruturação do programa de coleta seletiva da CMB, com o propósito de viabilizar uma
eficiente separação e destinação dos resíduos. Dentre as diversas ações contempladas neste
projeto, encontram-se a aquisição de novos coletores (Processo nº 2208/2013) e a
conscientização e sensibilização quanto à separação adequada dos resíduos recicláveis, de
forma a promover o alinhamento à nova metodologia designada pela gerência de educação
ambiental do INEA (Instituto Estadual do Ambiente).
Outra iniciativa que trará impactos positivos nesta área é a realização de um Programa de
Educação Ambiental, cujo processo de contratação foi iniciado em 2013. Tal Programa
deverá ser realizado em 2014 e contribuirá para promover a sensibilização e a capacitação
dos colaboradores quanto às questões ambientais, inclusive o tema da Coleta Seletiva. Esse
trabalho abordará uma série de atividades educativas, que também contribuirão para
viabilizar a reestruturação da Coleta Seletiva, dentre elas: palestras, esquetes teatrais,
ferramentas de comunicação, tais como banners, folhetos, folders etc.
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No que diz respeito à separação de resíduos orgânicos, especialmente os provenientes do
restaurante interno da CMB, serão desenvolvidas ações de conscientização, não só visando
a redução de restos de alimentos deixados pelos colaboradores, como também, a separação
correta destes resíduos, para posteriormente serem destinados ao processo de
compostagem.
Além das ações citadas, podemos destacar a capacidade da CMB de realizar a coleta
seletiva em todo o parque fabril, pois ela dispõe de uma Central de Resíduos, numa área de
aproximadamente 5.200m², contando com toda a infraestrutura necessária para
segregação, pesagem e armazenagem temporária dos resíduos industriais, inclusive os
recicláveis, que são separados desde a fonte geradora.

8.3 Medidas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água
a) Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional
dos recursos


Consumo de papel

No que diz respeito ao consumo de papel no exercício de 2013, a CMB continuou
adotando medidas para incentivar o seu consumo de maneira racional, tais como:
 Contrato de aluguel de impressoras que imprimem frente e verso, assim como
de prestação de serviços de manutenção das mesmas;
 Utilização de papel reciclado, representando aproximadamente 17 % do total
consumido;
 Utilização de coletores específicos para o armazenamento de papéis que foram
utilizados em apenas um dos lados;
 Conscientização na intranet sobre a real necessidade de imprimir documentos,
com a seguinte mensagem: “pense bem antes de imprimir”;
 Início do processo de contratação do Programa de Educação Ambiental,
previsto para 2014, incluindo a conscientização sobre o consumo racional de
papel;
 Alguns processos internos passaram a ser realizados de maneira eletrônica,
tais como o guia de atendimento médico e outros formulários.


Consumo de água

A CMB também tem adotado medidas que evitam o desperdício e estimulam o uso mais
racional desse recurso natural. E nesse sentido, foram tomadas as seguintes medidas:
 Inauguração, em maio de 2013, de um sistema de reuso de solução de limpeza
utilizada no processo gráfico (composta por 98% de água), denominado
AQUASAVE. Tal sistema trouxe uma economia de aproximadamente 90 %
no consumo de água neste processo específico. Esta inovação se mostrou de
tamanha importância que levou a Casa da Moeda a ser premiada com a 17°
colocação, entre 85 instituições inscritas no 11º prêmio Benchmarking Brasil,

Página 121

um programa de incentivo à sustentabilidade, que reconhece as empresas com
as melhores práticas socioambientais do país;
 Início do processo de contratação do Programa de Educação Ambiental,
conforme mencionado anteriormente, previsto para 2014, incluindo a
conscientização sobre o consumo racional da água;
 Reformas em banheiros e vestiários, abarcando a instalação de torneiras
automáticas, descargas com redução de consumo de água, além da ligação do
sistema de água de reuso em vasos sanitários e mictórios. E em 2014, estão
previstas reformas em mais 05 (cinco) prédios do parque industrial.
Além das ações adotadas, está em desenvolvimento um novo sistema de tratamento de
efluentes 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:
 Projeto piloto de iluminação no forno de fundição contínua do DEMOM
(Departamento de Moedas e Medalhas) executado em junho de 2013. A
iluminância teve um aumento na ordem de 87%, com redução de 17,5% no
consumo de energia elétrica;
 Constituição de uma Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE)
com a incumbência de elaborar um plano de ação, abarcando o cronograma de
atividades e uma Campanha de Conscientização para o uso racional de energia
elétrica conforme o Decreto nº 99.656, de 26 de outubro de 1990, que dispõe
sobre a criação da CICE;
 Reformas nos banheiros e vestiários, sendo instaladas luminárias e lâmpadas
eficientes de alto rendimento. Cabe relatar que, para o ano de 2014, preveemse mais reformas, nesses mesmos padrões descritos acima, para mais cinco
prédios do parque industrial;

b) Adesão a programas de gestão da sustentabilidade


Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)

A Casa da Moeda do Brasil firmou, em 01/10/2010, o termo de adesão para implantação da
Agenda Ambiental na Administração Pública – Rede A3P, com o objetivo de incorporar
Página 122

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.
Em decorrência, 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 por ocasião da assinatura do termo de adesão, a CMB adotou
medidas referentes às seguintes matérias:
 Consumo de papel, água e energia
Todos os processos e ações implementadas referentes ao uso racional desses recursos estão
supracitados no “item 8.3 a”, com destaque para o Programa de Educação Ambiental
(PEA), que se estenderá por todo o ano de 2014.
 Gestão de Resíduos
Além do mencionado no item 8.2 do presente, cumpre salientar:
A CMB possui contrato com empresa terceirizada para prestação de serviço de
gerenciamento total de resíduos, garantindo assim, o correto tratamento e destinação final
de todos os resíduos gerados pelos processos da CMB, incluindo os classificados como
perigosos e recicláveis.
 Licitações Sustentáveis, Construções e Reformas Sustentáveis
Todos os processos e ações relacionadas a licitações, construções e reformas sustentáveis
encontram-se supracitadas no “item 8.1”, com destaque para a iniciativa inovadora na
CMB de elaboração de Manual de Compras Públicas Sustentáveis com o objetivo de
indicar em quais aspectos podem ser introduzidos os critérios de sustentabilidade de forma
lícita e eficiente, servindo como referência para os profissionais envolvidos em processos
de licitação e contratação na CMB.


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, sendo alguns desses gastos relacionados às questões de
natureza ambiental. Em conformidade com tal Programa, a CMB veio adotando medidas
no exercício de 2013, entre elas:
 Execução de obra do sistema de reuso de água, objetivando reduzir os gastos
com água proveniente da rede pública de abastecimento;
 Instalação de lâmpadas mais eficientes nos banheiros e vestiários reformados;
 Projeto piloto de iluminação no forno de fundição contínua do Departamento
de Moedas e Medalhas, com a obtenção de economia no gasto de energia;
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 Redução do consumo de papel através da impressão frente e verso;
 Compra de coletores específicos para reutilização de papéis que foram
impressos em apenas um dos lados e adoção de alguns processos eletrônicos.



Programa de Eficiência Energética em Prédios Públicos (PROCEL EPP)
O Programa visa à implementação de medidas de eficiência energética nos prédios
públicos através de ações que promovam a economia de energia através da melhoria na
qualidade dos sistemas de iluminação, refrigeração, forças-motrizes e demais sistemas
relevantes que visem à redução dos gastos com energia elétrica.

Para isso, a Casa da Moeda do Brasil tem adotado diversas ações, tais como:
 Criação da CICE, no ano de 2013, conforme determinado pelo Decreto nº
99.656/1990 com objetivo de elaborar e implantar o Programa Corporativo de
Redução do Consumo de Energia, para a promoção do uso eficiente da energia
e combater o desperdício;
 Projeto da nova Fábrica de Eletrorrevestimento de Discos de moedas e da
Estação de Tratamento de Efluentes Galvânicos, considerando-se soluções
para economia de energia;
 Instalação de lâmpadas mais eficientes nos banheiros e vestiários reformados;
 Projeto piloto de iluminação no forno de fundição contínua do Departamento
de Moedas e Medalhas, com a obtenção de economia no gasto de energia.



Programa Carbono Zero

Com o objetivo de colaborar com ações nacionais para auxiliar na redução das emissões de
Gases do Efeito Estufa (GEE), e aderir à Política Estadual de Mudança do Clima e
Desenvolvimento Sustentável instituída pela Lei nº 5690/10, a CMB assinou em março de
2013 - com o testemunho do Sr. Carlos Minc, Secretário do Ambiente do Estado Rio de
Janeiro - um termo de compromisso para neutralizar integralmente suas emissões até as
Olimpíadas de 2016.
Nesse sentido, a CMB obteve em 2013 o seu primeiro Inventário de Gases de Efeito Estufa
(anos base 2011 e 2012) para avaliar o perfil das atividades da empresa.
Em paralelo, e com a intenção de antecipar parcialmente a compensação das emissões, a
empresa elaborou um plano de reflorestamento para promover o plantio de 205.051 mudas
na reserva biológica União, a ser iniciado a partir de 2014.

c) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de
energia elétrica e água
Consumo de água potável e energia elétrica medidas nas instalações:

Página 124

Tabela 5 Consumo de água potável e energia elétrica

Departamento

Consumo
Água em m³

Custo Água
em R$

20.249
7.401
14.444

221.586
79.995
135.584

Consumo
Energia em
KW/h
9.681.744
7.944.419
5.548.475

74.874

807.566

8.617.691

2.583.725

108.652

1.412.158

13.907.912

4.030.287

225.620

2.656.889

45.700.241

13.676.2769

DECED
DEGER
DEMOM
Climatização técnica
e de conforto
Demais instalações
da CMB
Total

Custo Energia
em R$
3.008.425
2.437.512
1.616.320

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DESMS

Quanto ao sistema de climatização técnica/conforto de todas as instalações da CMB,
consideramos que este é o responsável por significativa parte dos consumos de água e
energia elétrica, conforme os resultados das medições informadas abaixo:
Tabela 6 Sistema de climatização

Departamento
DECED
DEGER
DEMOM
Demais
Instalações
Total

Consumo
Água em
m³
20.249
7.401
14.444

Custo
Água em
R$
221.586
79.995
135.584

Consumo
Energia
em KW/h
3.049.593
2.000.074
1.466.563

Custo
Energia
em R$
914.365
599.923
439.286

183.526

2.219.724

2.100.671

629.224

225.620

2.656.889

8.616.901

2.582.798

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DESMS

Resumo dos consumos de água e energia para produção de cédulas, moedas, produtos
gráficos e operações das demais instalações da CMB.
Tabela 7 Consumos de água e energia para produção na CMB

Água
Depart.
DECED
DEGER
DEMOM
Demais
Instalações
Totais

Energia Elétrica

Consumo
em m³
20.249
7.401
14.444

Custo em
R$
221.586
79.995
135.584

Distr.
%
8,34
3,01
5,10

Consumo
em KW/h
9.681.744
7.944.419
5.548.475

Custo em
R$
3.008.425
2.437.513
1.616.320

Distr.
%
27,12
21,97
14,57

183.526

2.219.724

83,55

13.907.912

4.030.287

36,33

225.620

2.656.889

100,00

37.082.550

11.092.545

100

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DESMS
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ITEM 9 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013

9

CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS

9.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU
Quadro 26: Quadro A.9.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento
no exercício
Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Casa da Moeda do Brasil

92
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

Código
SIORG

Casa da Moeda do Brasil
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

Código
SIORG

Casa da Moeda do Brasil
- Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS
92
Justificativa para o seu não Cumprimento:
O Departamento Jurídico da CMB 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, III, da Constituição da República (convindo aqui assentar que o porvindouro regulamento aplicar-se-á
indistintamente às empresas estatais exploradoras de atividade econômica e às prestadoras de serviço público,
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.
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
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na década de 90, em tentar editar um regulamento de licitações praeter legem.
Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Casa da Moeda do Brasil

92
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

2

TCU - 011.772/2010-7
Plenário

Acórdão

Item

1.233/2012

9.7.3.1
a
9.7.5.2

Tipo

Comunicação
Expedida

DE

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

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código
SIORG

Casa da Moeda do Brasil
92
Descrição da Deliberação
“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);
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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);
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.
Código
Setor Responsável pela Implementação
SIORG
Casa da Moeda do Brasil
– Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS
92
Justificativa para o seu não Cumprimento:
“9.7.3.1.2 – A observância de atos previstos no Decreto 3.931/2001 perdeu seu objeto, já que o referido
Decreto foi revogado pelo Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013. O novo regulamento instituiu o
procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP, operacionalizado por módulo do Sistema de
Administração e Serviços Gerais - SIASG, e que deve ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG para registro e divulgação dos itens a serem licitados. Além disso, o art. 4º,
§1º, do Decreto 7.892/2013 expressamente dispensa a publicação da Intenção de Registro de Preços nos casos
de inviabilidade. A CMB não integra o SISG e parte substancial das atas de registro de preço diz respeito a
insumos para a produção, cujo consumo não é ordinariamente compartilhado por outras entidades da
administração pública. Nesses casos, é inviável a participação de outras entidades. De qualquer forma, há
plano de ação para a adesão da CMB aos módulos do SIASG compatíveis com suas atividades, o que
permitirá, no futuro breve, a utilização do sistema para comunicar intenções de registro de preços para objetos
de uso menos restrito. Além disso, há planejamento para a adesão da CMB a grupos de compras da
administração pública para materiais de escritório e demais itens comumente adquiridos por entidades
públicas.”
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de
Providências pelo Gestor
A adoção do sistema de registro de preços trouxe inúmeras vantagens para a CMB, como a possibilidade de
contratações por demanda, melhor gestão de estoques e maior segurança quanto à matriz de preços de seus
produtos. A natureza das operações da CMB, entretanto, impõe a aquisição de insumos de forma rápida e, por
vezes, como única compradora em território nacional, cenário incompatível com o tempo e finalidade da
publicação da intenção de registro de preços.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Casa da Moeda do Brasil

92
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

3

TC - 015.574/2011-3
Plenário

2.296/2012

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Item

Tipo

9.1.9
a
9.2.22

DE
RE

Comunicação
Expedida
Ofício
0068/2014TCU/Sefti, de
10/03/2014 e
D.O.U n° 174,
de 06/09/2012
Código
SIORG

Casa da Moeda do Brasil
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:
(...)
9.1.2. 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;
9.1.9. 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
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31000:2009 e à semelhança das orientações dos objetivos de controle PO4.8 e PO9.1 a PO9.6 do Cobit 4.1;
(...)
9.2.5. 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.
9.2.6. 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;
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”
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.
Setor Responsável pela Implementação
Casa da Moeda do Brasil
- Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Código
SIORG
92
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Justificativa para o seu não Cumprimento:
9.1.11. Para adotar a política de controle de acesso em obediência à Norma complementar nº 7 do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, a organização constituiu um grupo de trabalho
através da Portaria PRT.DITEC nº 003/2013 publicada em 31 de Janeiro de 2013 estabelecendo os
responsáveis e os prazos limites para implantação. Durante os trabalhos de elaboração do normativo,
constatou-se que que para adotar a política de controle de acesso, seria necessário instituir a Política de
Segurança da Informação - POSIC. Desta forma, os trabalhos do grupo foram direcionados para definição da
POSIC, que foi aprovada pelo Conselho de Administração – CONSAD em 28/06/2013. Atualmente, a
instituição dispõe de uma minuta da Política de Controle de Acesso, que ainda está em elaboração, que
contemplam os requisitos essenciais previstos na Norma complementar nº 7. A implantação efetiva se dará
ao longo de 2014.
9.2.4. Considerando que a norma complementar nº 04/DSIC/GSIPR estabelece diretrizes para o processo de
Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações - GRSIC, não se restringindo à Tecnologia da
Informação; considerando que a política de gestão de riscos da organização foi aprovada pela Diretoria
Executiva em julho de 2013, sendo divulgada a todos os empregados da organização em dezembro de 2013;
considerando que o processo de GRSIC deve ser contínuo e aplicado na implementação e operação da Gestão
da Segurança da Informação e Comunicações, conforme norma complementar nº 04/DSIC/GSIPR; o COSIC
trará para debate no primeiro semestre de 2014 a necessidade de criação de uma área responsável pela Gestão
da Segurança da Informação e Comunicações, que realizará a Gestão de Riscos de Segurança da Informação e
implantará o processo. Atualmente, a instituição dispõe de uma minuta da Norma de Gestão de Risco de
Segurança da Informação e Comunicações e seu Procedimento alinhado ao modelo denominado PDCA
(Plan-Do-Check-Act) com papéis e responsabilidades que definirão o fluxo das atividades do processo de
gestão de risco da segurança da informação e comunicações, em estrita observância à norma complementar nº
04/DSIC/GSIPR, documentos estes que serão submetidos ao COSIC.
Considerando que o processo de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação esteja alinhado ao
planejamento estratégico da organização e também com o processo maior de gestão de riscos corporativos
conforme descrito na Norma Complementar nº 04/DSIC/GSIPR; considerando que a política de gestão de
riscos da organização foi aprovada pela Diretoria Executiva em julho de 2013, sendo divulgada a todos os
empregados da organização em dezembro de 2013; considerando a necessidade de criação de uma estrutura
formal de gestão de riscos de TI alinhada com a estrutura de gestão de riscos da organização, à semelhança
das orientações do objetivo de controle do Cobit 9.1 e nos princípios e diretrizes da Norma Complementar nº
04/DSIC/GSIPR em referência as normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 e na Norma Complementar nº
02/DSIC/GSIPR. O Comitê de Segurança da Informação e Comunicação-COSIC, levará o assunto à Alta
Administração em Jan/2014 para criação de uma área de gestão de riscos de TI no primeiro semestre.
Atualmente, a instituição dispõe de uma minuta da Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da
Informação, alinhada ao modelo denominado PDCA (Plan-Do-Check-Act), conforme definido na Norma
complementar nº 04/DSIC/GSIPR.
9.2.6. O processo de requisitos ainda não está completamente implementado. Foi iniciado em Março de
2013 um plano de ação que estabeleceu as atividades, os responsáveis e os prazos limites para implantação. O
processo foi definido incorporando os objetivos de controle do Cobit 4.1 comumente recomendados pelo
TCU. Atualmente, a especificação do processo dispõe de uma minuta de Norma, que ainda está em fase de
padronização de acordo com os normativos internos da Organização, que concluído, será encaminhado para
aprovação da Diretoria Executiva. O Processo tem previsão de ser efetivamente implantado até Março
de 2014.
9.2.7. O processo de mudança ainda não está completamente implementado. Foi iniciado em Março de 2013
um plano de ação que estabeleceu as atividades, os responsáveis e os prazos limites para implantação. O
processo foi definido incorporando os objetivos de controle do Cobit 4.1 comumente recomendados pelo
TCU. Neste período foi identificado a necessidade de ajustes no processo. Atualmente, a especificação do
processo dispõe de uma minuta de Norma, que ainda está em fase elaboração e padronização de acordo com
os normativos internos da organização, que concluído, será encaminhado para aprovação da Diretoria
Executiva. Processo tem previsão de ser efetivamente implantado até Maio de 2014.
9.2.8. O processo de testes ainda não está completamente implementado. Foi iniciado em Março de 2013 um
plano de ação que estabeleceu as atividades, os responsáveis e os prazos limites para implantação. O processo
foi definido incorporando os objetivos de controle do Cobit 4.1 comumente recomendados pelo TCU. Neste
período foi identificado a necessidade de ajustes no processo. Atualmente, a especificação do processo dispõe
de uma minuta de Norma, que ainda está em elaboração de acordo com os normativos internos da
organização, que concluído, será encaminhado para aprovação da Diretoria Executiva. O Processo tem
previsão de ser efetivamente implantando até Agosto de 2014.
9.2.9. O processo de configuração ainda não está completamente implementado. Foi iniciado em Março de
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2013 um plano de ação que estabeleceu as atividades, os responsáveis e os prazos limites para implantação. O
processo foi definido incorporando os objetivos de controle do Cobit 4.1 comumente recomendados pelo
TCU. Neste período foi identificado a necessidade de ajustes no processo. Atualmente, a especificação do
processo dispõe de uma minuta de Norma, que ainda está em elaboração de acordo com os normativos
internos da Organização, que concluído, será encaminhado para aprovação da Diretoria Executiva. O
Processo tem previsão de ser efetivamente implantado até Outubro de 2014.
9.2.13. Considerando que a NBR ISO/IEC 15999-1:2007 fornece um sistema baseado nas boas práticas de
gestão da continuidade de negócios (GCN), não se restringindo à Tecnologia da Informação, em
concordância com a Norma Complementar nº 06/DSIC/GSIPR; considerando não haver uma área
responsável pela Gestão de Riscos de Segurança da Informação que produza subsídios para a Gestão de
Continuidade de Negócios conforme definido na Norma complementar nº 04/DSIC/GSIPR; Considerando
não haver uma área formalmente instituída na CMB que coordene as ações de Segurança da Informação e
Comunicação em conformidade à Instrução Normativa nº 01/DSIC/GSIPR; o COSIC trará para debate no
primeiro semestre de 2014 a necessidade de criação de uma área responsável pela Gestão da Segurança da
Informação e Comunicações, que realizará a Gestão de Continuidade de Negócios. Atualmente, a instituição
dispõe de uma minuta da Norma de Gestão de continuidade de TI, que ainda está em elaboração, e contempla
os requisitos essenciais definidos na Norma Complementar 06/DSIC/GSIPR.
9.2.14. Para adotar o normativo sobre o perímetro de segurança física, observando as recomendações dos
itens 9.1.1 e 9.1.2 da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das orientações do Cobit, foi iniciado um
plano de ação pelo grupo de trabalho constituído na Portaria PRT.DITEC nº 003/2013. Atualmente, a
instituição dispõe de uma minuta da política de controle de acesso físico, que ainda está em elaboração, e
contempla os requisitos essenciais previstos na Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 e nos objetivos de controle
do Cobit 4.1. A implantação efetiva se dará ao longo de 2014.
9.2.15. A organização ainda não implementou o normativo, mas iniciou um plano de ação que estabelece as
atividades, os responsáveis e os prazos limites para implantação. A implantação efetiva se dará ao longo de
2014.
9.2.16. Para adotar o normativo de descarte de mídia de armazenamento de dados, observando as
recomendações da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das orientações do Cobit, foi iniciado um
plano de ação pelo grupo de trabalho constituído na Portaria PRT.DITEC nº 003/2013. Atualmente, a
instituição dispõe de uma minuta da política de descarte de mídia, que ainda está em elaboração, e contempla
os requisitos essenciais previstos na Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 e nos objetivos de controle do Cobit
4.1. A implantação efetiva se dará ao longo de 2014.
9.2.18. Considerando que até o momento não foi formalmente instituída uma política de controle de acesso
em obediência à Norma Complementar nº 07/DSIC/GSIP. Para atender à recomendação, em 2013 foi
atualizada a Norma 4000-NA-03.01 que trata exclusivamente do controle de acesso ao sistema integrado de
gestão, contemplando os requisitos essenciais previstos nos objetivos de controle do Cobit 4.1 e nas
recomendações dos itens da Norma Complementar nº 07/DSIC/GSIP até que seja instituída à política de
controle de acesso considerando o tópico relacionado. A implantação se dará ao longo de 2014.
9.2.20. Para adotar o normativo sobre 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 Cobit 4.1, foi iniciado um
plano de ação pelo grupo de trabalho constituído na Portaria PRT.DITEC nº 003/2013. Atualmente, a
instituição dispõe de uma minuta da política de cópias de segurança, que ainda está em elaboração, e
contempla os requisitos essenciais previstos na Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 e nos objetivos de controle
do Cobit 4.1. A implantação efetiva se dará ao longo de 2014.
9.2.22. Ao longo de 2013 foram realizadas reuniões com todas as áreas de negócios da organização com o
propósito de identificar todos os controles paralelos existentes, os sistemas legados e a verificação da efetiva
utilização de todos os módulos implantados que compõem o sistema integrado de gestão. A partir deste
cenário foram elaborados vários planos de ação que estão em curso e continuaram a ser implementados ao
longo de 2014.
Adicionalmente, em reunião ocorrida em 03/04/2014, para atendimento ao Ofício n.º 0068/2014 – TCU, da
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação – Sefti, de 10/03/2014, para monitoramento do
cumprimento das deliberações contidas neste Acórdão, com a participação dos Auditores Federais de
Controle Externo, foram analisados os documentos relacionados ao atendimento de cada item do referido
Acórdão e seus respectivos históricos de atividades para atendimento às deliberações, resultando na
manifestação dos Auditores, conforme segue:


Em complemento as respostas dos itens 9.1.11, 9.2.4, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.18 e 9.2.20,
relacionados à Segurança da Informação apresentada pelo DETIC, foram considerados como “em
implementação”, em virtude da apresentação dos seguintes documentos: minutas de Política de
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Controle de Acesso, Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação, Gestão de
continuidade de TI, Política de Controle de Acesso Físico, Política de Descarte de Mídia e política
de cópias de segurança, além da atualização da Norma 4000-NA-03.01 e da apresentação do plano
de ação sobre medidas de contingência contra falta de energia elétrica e falhas em instalações. Na
ocasião foi evidenciada a conformidade dos documentos com a POSIC e as Normas
Complementares do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.


Em complemento as respostas dos itens 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8 e 9.2.9, relacionados à Gestão de TI
apresentada pelo DETIC, foram considerados como “em implementação”, em virtude da
apresentação dos seguintes documentos: minutas de processo de requisitos, processo de mudança,
processo de testes e processo de configuração, sendo a próxima ação as suas respectivas
normatização.

Os itens a seguir, embora considerados como atendidos no Relatório de Gestão 2012, após análise dos
Auditores Técnicos do TCU, foram considerados como “parcialmente implementados”, motivo pelo qual os
itens retornaram, neste exercício, para o Relatório de Gestão.


Os itens 9.1.2 e 9.1.3 foram considerados como parcialmente implementados, em virtude da forma
utilizada no pagamento da Garantia de evolução Tecnológica do Segundo Termo Aditivo do
Contrato do ERP, não está vinculado por resultado. Cabe ressaltar, que por ser uma prática de
mercado a forma apresentada no referido Termo, os Auditores Técnicos estão convictos da
resistência das contratadas em não mudarem a forma de aceitação do referido pagamento, visto que
os mesmos casos foram evidenciados nas outras empresas auditadas.



Quanto ao item 9.2.5, embora exista a análise de viabilidade conforme a IN 04 nos documentos
apresentados para atendimento ao referido item, a inclusão desta etapa na atual norma de compras se
faz necessário.



O item 9.2.24 foi considerado como parcialmente implementado, em virtude da existência da
necessidade de aperfeiçoar os demais manuais do sistema integrado de gestão, além dos já
concluídos, a exemplo do de Compras, Faturamento, Estoque e Custos, Financeiro e PCP.

Diante do exposto, cabe ressaltar, que esse posicionamento da equipe técnica dos Auditores do TCU em
decorrência do trabalho de “Follow-up”, pode ou não ser aceito pela instância superior do TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de
Providências pelo Gestor
Dentre os fatores que contribuíram positivamente, destacam-se: a criação do Comitê de Segurança da
Informação, publicação de uma Política de Segurança da Informação; a implementação e operacionalização
do Comitê de Tecnologia da Informação, que fortaleceu compromisso da alta administração na gestão dos
recursos tecnológicos; a publicação e execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação; engajamento,
pela alta direção, de direcionamentos (objetivos de negócio e priorização de ações e projetos estratégicos)
para a governança de TI; engajamento da alta direção em apoiar a execução dos projetos; engajamento da
alta direção em contribuir adequadamente (de acordo com as atividades propostas) para o fornecimento de
informações e entendimento das estratégias do negócio; engajamento dos evolvidos nos processos críticos de
governança de TI, a fim de entender os objetivos de negócio e de TI. No que diz respeito a desenvolver ações
em 2014 para mitigar as dificuldades encontradas, estamos cientes de que planejar ações envolve
principalmente recursos humanos é o de maior impacto para a organização, pois apesar de ser do
conhecimento dos órgãos de Controle Interno e Externo, não possuímos governança para solucionar o
“turnover” e o nível de maturidade do profissionais que ingressam no quadro da CMB. Fato esse que acaba
comprometendo os prazos estabelecidos para atendimentos integral as recomendações e determinações.
Reforçamos que esta organização busca incessantemente no decorrer de cada exercício alcançar os seus
objetivos de forma plena, enfrentando as dificuldades já expostas neste relatório. Pelo que, concluímos que as
determinações e recomendações estão sendo cumpridas com os resultados esperados, haja vista as inúmeras
demandas existentes e suas complexidades.
Fonte e Método: DEGCS e DETIC
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9.2 Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a
unidade jurisdicionada se vincula
Quadro 27: Quadro A.9.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Casa da Moeda do Brasil

92
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

1

Relatório n° 209222

Constatação n° 020

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação
Expedida
Ofício 31.260/2013NAC-1/CGU, de
11/10/2013
Código
SIORG

Casa da Moeda do Brasil
Descrição da Recomendação
Recomendação 002: Recomendamos que a CMB limite-se a exigir para qualificação técnica dos interessados
em processo licitatório apenas os documentos previstos no art. 30 da Lei nº 8.666/93, devendo esta
recomendação ser observada na elaboração do próximo edital para contratação de prestação de serviços de
preparo e distribuição de refeições.
Providências Adotadas
Código
Setor Responsável pela Implementação
SIORG
Casa da Moeda do Brasil
92
- Departamento de Serviços Corporativos - DECOR
Síntese da Providência Adotada
A despeito da referida recomendação, a partir da análise das manifestações apresentadas no Ofício PRESI nº
128/2013, de 11/06/2013, e do Ofício AUDIT n° 56/2013, de 30/08/2013, o Departamento Jurídico - DEJUR
manifestou-se, por meio da Informação/Despacho, de 25/10/2012, apensada ao Processo n° 3.456/2012 Prestação de serviços de preparo e distribuição de refeição no Sistema de autosserviço, sobre a manutenção dos
itens do Edital n° 002/2012, disponibilizado eletronicamente a essa CGU/RJ. Foi encaminhado o Ofício
AUDIT n° 35/2014, de 13/03/2014, à CGU/RJ, que enviou a documentação correlata.
Síntese dos Resultados Obtidos
O posicionamento da área responsável, corroborado pela Diretoria de Administração e Finanças, tendo como
base a manifestação supracitada do DEJUR, foi pela manutenção das exigências feitas pela CMB para o novo
edital.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
Cabe ressaltar a justificativa para a manutenção das exigências para qualificação técnica no novo edital como
sendo necessária e imprescindível à CMB, conforme manifestação do Departamento Jurídico, apensada ao
Processo n° 3.456/2012 - Prestação de serviços de preparo e distribuição de refeição no Sistema de
autosserviço.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Casa da Moeda do Brasil

92
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

2

Relatório n° 254742

254742/01

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação
Expedida
Ofício 31.260/2013NAC-1/CGU, de
11/10/2013
Código
SIORG

Casa da Moeda do Brasil

92
Descrição da Recomendação
Recomendação 001: Solicitar do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) a apresentação das informações
complementares do seu projeto de patrocínio (processo nº 0967/2010), contemplando, entre outros, os
seguintes itens: a.1) metodologia, descrevendo como será desenvolvido o projeto, pois constam, de forma
generalizada, as ações a serem realizadas para que sejam alcançados os objetivos definidos para tal projeto;
a.2) cronograma físico-financeiro das atividades, indicando o prazo de realização das principais atividades
previstas no projeto, relacionando-as aos recursos disponibilizados pelo patrocinador; a.3) profissionais
envolvidos, com os respectivos currículos e indicando a função de cada um deles; a.4) orçamento, com
descrição de todos os custos do projeto, item por item, considerando a incidência de todas as tributações
previstas em lei, sejam trabalhistas, de direitos autorais e outras; e a.5) itens do orçamento já contemplados
com recursos próprios ou de outros patrocinadores.
Recomendação 002: Solicitar do COB a apresentação da prestação de contas parcial do contrato de patrocínio
(processos nº 0967/2010), para fins de acompanhamento e aprovação por parte da CMB.
Providências Adotadas
Código
Setor Responsável pela Implementação
SIORG
Casa da Moeda do Brasil
92
- Departamento Comercial/Marketing – DECOM
Síntese da Providência Adotada
Após análise das informações complementares, apensadas ao Processo n° 0967/2010 (atual Processo n°
18750.000967/2010-54), sobre a Prestação de Contas do Projeto do Comitê Olímpico Brasileiro – COB,
patrocinado pela CMB, e em complementação ao Ofício AUDIT nº 79/2013, de 19/12/2013, o COB enviou a
documentação pendente, que foi submetida à análise do DEJUR, exarada no Parecer do Departamento Jurídico
n° 72/2013, de 13/12/2013, o qual não vislumbrou impropriedade/irregularidade nos questionamentos
apresentados. Posteriormente, foi emitido o Relatório de Contratos de Patrocínio n° 01/2014, de 07/01/2014,
pela SEPK, que evidencia a regularização das pendências apontadas por essa Controladoria, em relação à
recomendação 002.
Síntese dos Resultados Obtidos
Em complementação ao Ofício AUDIT nº 79/2013, de 19/12/2013, o COB enviou a documentação pendente,
que foi submetida à análise do DEJUR, exarada no Parecer do Departamento Jurídico n° 72/2013, de
13/12/2013, o qual não vislumbrou impropriedade/irregularidade nos questionamentos apresentados.
Posteriormente, foi emitido o Relatório de Contratos de Patrocínio n° 01/2014, de 07/01/2014, pela SEPK, que
evidencia a regularização das pendências apontadas por essa Controladoria, em relação à recomendação 002.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
Em 08/01/2013, o Superintendente do Departamento Comercial e Marketing – DECOM aprovou a prestação
de contas financeira do Projeto de Patrocínio ao COB, por meio da Informação/Despacho SGDoc/CMB n°
0028844, de 08/01/2014, que se encontra acostada ao Processo n° 18750.000967/2010-54. Foi encaminhado o
Ofício AUDIT n° 035/2014, de 13/03/2014, que enviou os anexos correlatos, dando atendimento ao solicitado.
Fonte e Método: DECOR e DECOM
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9.3 Tratamento de recomendações feitas pela unidade de auditoria interna
Tabela 8 Tratamento de recomendações feitas pela unidade de auditoria interna

N°

1
2

Rel.
AUDIT
n°

001/
2013
002/
2013

Constatações
Constacom redução
tações em
de risco entre
Rel. Final
Rel.
(b-c)
Preliminar e
(d+e)
Rel. Final (d)

Constatações sem
redução
de risco
(e)

Recom.
Emitidas
(f)

Recom.
atendidas
antes do
Rel. Final
(g)

Recom.
pendentes
de
implementação (f-g)

PRESI

Audit.
Independ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CIFRÃO

CIFRÃO

4

10

14

8

2

0

2

0

0

0

0

6

6

0

6

0

6

14

0

14

0

13

13

5

8

3

5

19

9

10

0

3

3

2

1

1

0

11

7

4

0

5

5

0

5

0

5

18

1

17

0

7

7

4

3

3

0

18

14

4

5

4

9

1

3

2

1

6

2

4

0

4

4

2

2

0

2

8

5

3

DITEC

4

004/
2013

DIRAD

6

Constatações
mitigadas
(transformadas em
Informações)
(c)

Assunto

003/
2013

005/
2013
006/
2013

Pontos de
Auditoria
antes da
busca de
soluções
(a+b)

Área
Auditada

3

5

Constatações
Preliminares (b)

Inform.
em Rel.
Preliminar (a)

DIPRO
DIRAD

7

007/
2013

DIRAD

8

008/
2013

DIRAD

9

009/
2013

DIRAD

DEPGQ Gestão da
Qualidade
DECOF Fechamento
de contas 4º
Tri/2012
DEGERCartões
DECOR Estoques
DECOR Passagens
aéreas
DEGEP Folha de
pagamento
DECOR Transporte
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N°

Rel.
AUDIT
n°

Área
Auditada

10

010/
2013

DIREM

11

011/
2013

DIPRO

12

012/
2013

DIRAD

13

013/
2013

DIREM

14
15

014/
2013
015/
2013

DIPRO
DIRAD

16

016/
2013

DIRAD

17

017/
2013

DITEC

18

018/
2013

DIREM

19

019/
2013

PRESI

20

020/
2013

DITEC

Assunto

DEGCS Disp. /
Inexigibilid.
DEGER SICOBE
DECOF Oper./Recup.
tributos
DECOM Clube da
Medalha
DECED KBA
DECOR Cuproníquel
DECOF Contr. Bens
patrimoniais
DETIC Transpar.
Pública
DEGCS Licitações
DIPRO Controles
Internos
DESMS –
Auditoria
Ambiental

Inform.
em Rel.
Preliminar (a)

Constatações
Preliminares (b)

Pontos de
Auditoria
antes da
busca de
soluções
(a+b)

Constatações
mitigadas
(transformadas em
Informações)
(c)

Constatações
Constacom redução
tações em
de risco entre
Rel. Final
Rel.
(b-c)
Preliminar e
(d+e)
Rel. Final (d)

0

7

7

4

3

0

6

6

0

1

6

7

0

6

6

Constatações sem
redução
de risco
(e)

Recom.
Emitidas
(f)

Recom.
atendidas
antes do
Rel. Final
(g)

Recom.
pendentes
de
implementação (f-g)

0

3

21

10

11

6

0

6

22

1

21

0

6

0

6

12

0

12

1

5

0

5

10

4

6

Exame encerrado por ampliação de escopo de auditoria em função de demandas oriundas da Corregedoria da CMB.
1

3

4

0

3

1

2

0

4

3

0

4

5

1

4

5

0

4

0

0

11

6

17

2

4

3

1

4

1

3

0

0

0

Relatório Preliminar.

3

0

0

0

0

Relatório Preliminar.
Relatório Preliminar.

7

4

3
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N°

Rel.
AUDIT
n°

Área
Auditada

21

021/
2013

DIRAD

22

022/
2013

DITEC

23

023/
2013

DITEC

24

024/
2013

DIRAD

25

025/
2013

DESEM

26

019/
2012

DEMOM

Assunto

DESEC Segurança
Patrimonial
DETIC Governança
de TI
DETIC Segur. da
Informação
Declarações
Fiscais
Indicadores
Estratégicos
da CMB
Seção de
Cunhagem

Pontos de
Auditoria
antes da
busca de
soluções
(a+b)

Constatações
mitigadas
(transformadas em
Informações)
(c)

Constatações
Constacom redução
tações em
de risco entre
Rel. Final
Rel.
(b-c)
Preliminar e
(d+e)
Rel. Final (d)

Constatações sem
redução
de risco
(e)

Recom.
Emitidas
(f)

Recom.
atendidas
antes do
Rel. Final
(g)

Recom.
pendentes
de
implementação (f-g)

3

3

0

3

0

13

0

13

Inform.
em Rel.
Preliminar (a)

Constatações
Preliminares (b)

0

6

5

3

8

0

3

0

1

2

3

0

3

3

0

6

Relatório Preliminar.

0

4

Relatório Preliminar.

0

9

Relatório Preliminar.

9

7

2

TOTAL
36
129
136
36
69
Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, com base nos Relatórios de Auditoria Interna de 2013

0

2

20

18

2

16

49

206

76

130
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9.4 Demonstração do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730,
de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das
declarações de bens e rendas.
Quadro 28: Quadro A.9.4.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da
obrigação de entregar a DBR

DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS
À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS
Momento da Ocorrência da
obrigação de entregar a DBR
Posse ou
Detentores de Cargos e
Situação em relação
Final do
Início do
Final do
Funções obrigados a
às exigências da LEI
exercício
exercício
exercício
entregar a DBR
nº8.730/93
de Cargo,
de Cargo,
financeiroEmprego
Emprego
2013
ou Função.
ou 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
Funções Comissionadas
DBR
141
92
507
Entregaram a DBR
141
92
507
Cargo, Emprego, Função
de Confiança ou em
Não cumpriram a
Comissão
obrigação
Obrigados a entregar a
Assessor de Diretoria
DBR
9
3
13
Executiva
Entregaram a DBR
9
3
13
Obrigados a entregar a
DBR
1
1
1
Chefe da Auditoria
Entregaram a DBR
1
1
1
Obrigados a entregar a
DBR
6
4
19
Superintendente
Entregaram a DBR
6
4
19
Obrigados a entregar a
Gerente de Projetos
DBR
2
1
5
Especiais
Entregaram a DBR
2
1
5
Obrigados a entregar a
Assistente Técnico de
DBR
6
3
11
Diretoria Executiva
Entregaram a DBR
6
3
11
Assistente Técnico de
Obrigados a entregar a
Diretoria Executiva /
DBR
1
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DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS
À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS
Momento da Ocorrência da
obrigação de entregar a DBR
Posse ou
Detentores de Cargos e
Situação em relação
Final do
Início do
Final do
Funções obrigados a
às exigências da LEI
exercício
exercício
exercício
entregar a DBR
nº8.730/93
de Cargo,
de Cargo,
financeiroEmprego
Emprego
2013
ou Função.
ou Função.
Auditoria
Entregaram a DBR
1
Obrigados a entregar a
DBR
3
1
8
Gerente de Projetos
Entregaram a DBR
3
1
8
Obrigados a entregar a
DBR
17
14
60
Gerente Executivo
Entregaram a DBR
17
14
60
Obrigados a entregar a
DBR
1
Presidente da COMPEL
Entregaram a DBR
1
Obrigados a entregar a
DBR
5
Superintendente Adjunto
Entregaram a DBR
5
Obrigados a entregar a
DBR
16
4
16
Assistente Técnico
Entregaram a DBR
16
4
16
Obrigados a entregar a
DBR
3
4
8
Coordenador de Projetos
Entregaram a DBR
3
4
8
Obrigados a entregar a
DBR
37
25
135
Gerente
Entregaram a DBR
37
25
135
Obrigados a entregar a
Secretária de Diretoria
DBR
1
2
7
Executiva
Entregaram a DBR
1
2
7
Obrigados a entregar a
Assessor - Livre
DBR
1
6
Provimento
Entregaram a DBR
1
6
Obrigados a entregar a
Assessor Especial - Livre
DBR
2
6
Provimento
Entregaram a DBR
2
6
Obrigados a entregar a
Chefe de Gabinete da
DBR
3
1
3
Presidência
Entregaram a DBR
3
1
3
Obrigados a entregar a
DBR
1
Presidente
Entregaram a DBR
1
Diretor Vice-Presidente
Obrigados a entregar a
4
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DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS
À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS
Momento da Ocorrência da
obrigação de entregar a DBR
Posse ou
Detentores de Cargos e
Situação em relação
Final do
Início do
Final do
Funções obrigados a
às exigências da LEI
exercício
exercício
exercício
entregar a DBR
nº8.730/93
de Cargo,
de Cargo,
financeiroEmprego
Emprego
2013
ou Função.
ou Função.
DBR
Entregaram a DBR
4
Obrigados a entregar a
DBR
1
Diretor da Cifrão
Entregaram a DBR
1
Obrigados a entregar a
Membro do Conselho
DBR
1
3
Fiscal
Entregaram a DBR
1
3
Obrigados a entregar a
Membro do Conselho de
DBR
1
4
Administração
Entregaram a DBR
1
4
Obrigados a entregar a
DBR
20
9
63
Coordenador
Entregaram a DBR
20
9
63
Obrigados a entregar a
DBR
2
2
7
Membro da COMPEL
Entregaram a DBR
2
2
7
Obrigados a entregar a
DBR
2
Perito
Entregaram a DBR
2
Obrigados a entregar a
DBR
6
6
24
Secretária
Entregaram a DBR
6
6
24
Obrigados a entregar a
DBR
5
6
60
Supervisor
Entregaram a DBR
5
6
60
Obrigados a entregar a
DBR
1
20
Inspetor
Entregaram a DBR
1
20
Obrigados a entregar a
DBR
2
7
Consultor - PEC
Entregaram a DBR
2
7
Obrigados a entregar a
1
7
Técnico Especialista - PEC DBR
Entregaram a DBR
1
7
TOTAL
141
92
507
Fonte: DEGEP
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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 Análise de Cargos e Pagamento de Pessoal – SEAN 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 2013, houve cumprimento integral da obrigação. O monitoramento das entregas foi
realizado pela SEAN com o auxílio de planilhas eletrônicas e os documentos apresentados
são mantidos em arquivo de acesso restrito.

9.5 Medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de
dano ao Erário
a.

a quantidade de casos que foram objeto de medidas administrativas
internas

Quadro 29: Quadro A.9.5 – Medidas adotadas em caso de dano ao Erário em 2013

Casos de
dano
Não instauradas
objeto de Dispensadas
medidas
administra Débito <
Outros
R$
Prazo
Casos*
tivas
75.000 > 10 anos
internas
3

3

-

-

Tomadas de Contas Especiais
Instauradas
Não remetidas ao TCU
Arquivamento
Recebimento
Débito

Não
Comprovação

Débito <
R$ 75.000

-

-

-

Não enviadas
> 180 dias do
exercício
instauração*

Remetidas
ao TCU

-

-

Fonte: DEJUR

No exercício de 2013, foram instaurados 03 (três) processos disciplinares em que se
constatou a ocorrência de prejuízo financeiro à Casa da Moeda do Brasil – CMB, tendo o
Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP adotado as providências cabíveis para o
ressarcimento, a saber:
a) Processo nº. 0490/2013 – desconto integral efetuado em folha de pagamento;
b) Processo nº. 0491/2013 – desconto integral efetuado na Rescisão do Contrato de
Trabalho; e
Processo nº. 2594/2013 – desconto mensal em folha de pagamento (ainda não
quitado).
Cabe ressaltar que atualmente tramitam na Justiça 19 ações indenizatórias em favor da
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CMB, em razão de ocorrência de fraude na utilização de lentes intraoculares, benefício
concedido pela empresa por força de Acordo Coletivo de Trabalho. São elas:
Quadro 30 Ações indenizatórias em favor da CMB

Nº. do Processo

Valor em R$

0024344-22.2013.4.02.5101 - 5ª VF do Rio de Janeiro

R$ 2.581,67

0024348-59.2013.4.02.5101 - 15ª VF do Rio de Janeiro

R$ 4.734,75

0024347-74.2013.4.02.5101 - 18ª VF do Rio de Janeiro

R$ 17.262,46

0024346-89.2013.4.02.5101 - 19ª VF do Rio de Janeiro

R$ 5.058,34

0024345-07.2013.4.02.5101 - 23ª VF Rio de Janeiro

R$ 20.332,07

0024358-06.2013.4.02.5101 - 20ª VF do Rio de Janeiro

R$ 2.347,11

0024357-21.2013.4.02.5101 - 08ª VF do Rio de Janeiro

R$ 2.919,63

0135268-43.2013.4.02.5120 - 02ª VF de Nova Iguaçu

R$ 7.048,58

0001214-43.2013.4.02.5120 - 01ª VF de Nova Iguaçu

R$ 2.781,99

0030084-58.2013.4.02.5101 - 02ª VF do Rio de Janeiro

R$ 6.910,72

0030112-26.2013.4.02.5101 - 16ª VF do Rio de Janeiro

R$ 10.353,95

0030114-93.2013.4.02.5101 - 16ª VF do Rio de Janeiro

R$ 1.299,33

0030113-11.2013.4.02.5101 - 22ª VF do Rio de Janeiro

R$ 11.260,68

0030086-28.2013.4.02.5101 - 24ª VF do Rio de Janeiro

R$ 7.698,68

0030085-43.2013.4.02.5101 - 30ª VF do Rio de Janeiro

R$ 7.070,88

0135214-37.2013.4.02.5101 - 30ª VF do Rio de Janeiro

R$ 6.676,33

0135205-48.2013.4.02.5110 - 03ª VF de São João de Meriti

R$ 7.395,72

0001825-26.2013.4.02.5110 -05ª VF de São João de Meriti

R$ 13.771,07

0001824-41.2013.4.02.5110 - 06ª VF de São João de Meriti

R$ 13.754,39

Total

R$151.258,35

Fonte: DEJUR
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b.

a quantidade de tomadas de contas especiais cuja instauração foi
dispensada nos termos do art. 6º da IN TCU nº 71/2012

Dispensa prevista pelo artigo 6º, I/c artigo 15, Inciso IV, da referida Instrução Normativa.

c.

a quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício,
remetidas e não remetidas ao Tribunal de Contas da União

Nenhuma.

9.6 Demonstração da correção e tempestividade da inserção das informações
referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres
respectivamente no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais –
SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos
de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 17 da Lei nº 12.708, de 17
de agosto de 2012
Quadro 31: Quadro A.9.6 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

Fonte: DEGCS
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ITEM 10 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013
10 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

10.1Descrição dos canais de acesso do cidadão a entidade para fins de solicitações,
reclamações, denúncias, sugestões, etc.
Em atendimento aos termos mencionados acima, cumpre informar que a Casa da Moeda
do Brasil disponibiliza os seguintes canais de acesso ao cidadão:


Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC foi criado para atender o disposto na Lei de
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Esta lei foi elaborada para regulamentar o direito
do cidadão à informação pública da Administração Pública.
O SIC utiliza o portal da CMB para disponibilizar informações públicas de forma ativa
(http://www.casadamoeda.gov.br/acessoinformacao). Caso a informação desejada não
esteja disponível no sítio, o SIC atua como mediador para que o cidadão tenha acesso à
informação. Além de mediar a relação entre o cidadão e a CMB, com foco na transparência
pública, o SIC facilita o acesso às informações públicas da empresa e adota medidas para
efetivação da transparência pública.
Em 2013, o SIC recebeu 108 pedidos de informação. Desse total de pedidos, 87 foram
concedidos, 5 foram parcialmente concedidos, 3 negados e 4 não eram de competência da
CMB. Os demais pedidos (9) estão distribuídos entre informações inexistentes, pedidos
duplicados e casos que não se enquadraram como pedidos de informação. O prazo médio
de conclusão do atendimento ao cidadão foi de seis dias úteis.
Gráfico 20 Pedidos de Informação

Fonte: Ouvidoria
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Ouvidoria

É o órgão que assegura a recepção de manifestações (sugestões, elogios, reclamações e
denúncias), dos públicos interno e externo, com isenção e discrição, garantindo o
anonimato do demandante, se necessário. Compete à Ouvidoria criar canais de estímulo à
participação do público na avaliação da atuação institucional da CMB. Desta forma,
também atua como mediadora da relação entre CMB e o cidadão, com foco na eficiência
administrativa.
A manifestação recebida pela Ouvidoria, após a devida avaliação qualitativa, é registrada e
gera o Protocolo de Ouvidoria. Este registro possui uma numeração sequencial de controle.
A Ouvidoria divulga relatórios trimestrais com a análise quantitativa e qualitativa das
demandas registradas. Assim, os dados apresentados podem auxiliar os gestores no
aprimoramento de processos, serviços e pessoas, em sintonia com o consagrado princípio
da melhoria contínua.
No exercício de 2013 foram recebidas 502 manifestações na Ouvidoria, assim distribuídas:
Gráfico 21 Origem dos Pedidos de Informação

Quanto à origem:
- Internas – 473
- Externas – 29

Fonte: Ouvidoria
Gráfico 22 Tipologia das Informações

Quanto à tipologia:
- Reclamações – 358
- Sugestões – 90
- Elogios – 36
- Denúncias – 18

Fonte: Ouvidoria

Página 146

Gráfico 23 Formas de Contato das Informações

Quanto à forma de contato:
- Presencial – 181
- E-mail – 148
- Urna – 130
- Telefone – 27
- Carta – 16

Fonte: Ouvidoria



Fale Conosco

É uma ferramenta disponibilizada no sítio da CMB através da qual o demandante poderá
encaminhar pedidos de informações diversas sobre a empresa. As demandas recebidas são
avaliadas e enviadas às diferentes áreas da CMB para análise e resposta de forma célere. A
Ouvidoria monitora o tempo de resposta da área acionada para que o demandante tenha sua
solicitação respondida.
A ferramenta Fale Conosco recebeu 3.242 mensagens em 2013.

10.2 Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos
produtos e serviços resultantes da atuação da unidade
Por intermédio do Departamento de Gestão da Qualidade – DEPGQ, a CMB realiza junto
aos clientes uma pesquisa de satisfação para, por um lado, assegurar que as expectativas
surgidas a partir da relação comercial estabelecida com a empresa sejam devidamente
atendidas e, por outro, possibilitar a identificação de oportunidades de melhoria, em
consonância com as premissas de melhoria contínua que norteiam os processos produtivos
da CMB.
A seguir, apresentamos o quadro demonstrativo do indicador atualmente praticado pela
empresa, conforme mencionado acima:
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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
 Meta: 80
 Valor do período: 84

Gráfico 24 Satisfação do Cliente

Fonte e Método: Elaborado pelo DESEM, a partir de informações do DEPGQ

Análise do acompanhamento do indicador: A meta foi atendida, cabendo mencionar que
alguns clientes consultados não responderam os questionários enviados.

10.3. Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas nos
últimos três últimos anos com cidadãos em geral, segmentos organizados da
sociedade ou usuários dos produtos e serviços resultantes da atuação do órgão
ou entidade.
Tendo em vista as informações prestadas no item anterior, consideramos atendido o
requerido neste, salientando, adicionalmente, que nos últimos três exercícios a satisfação
dos clientes em relação aos produtos/serviços fornecidos pela CMB vem aumentando. Ao
analisarmos o período 2011/2013, podemos perceber um aumento de 20% nesse índice, o
que evidencia a busca da empresa pela excelência no exercício de suas atividades
produtivas.
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ITEM 11 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013

11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Os documentos inerentes às informações contábeis da CMB constam do ANEXO II do
presente Relatório de Gestão.

ITEM 12 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013

12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
Entendemos que as informações sobre a gestão foram devidamente prestadas no corpo
deste Relatório.

ITEM 33 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013
33 UNIDADES JURISDICIONADAS PATROCINADORAS DE ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR:

A respeito das informações prestadas neste item, cabe ressaltar que o conteúdo apresentado
abaixo foi elaborado pela Assessoria Técnica Atuarial da Casa da Moeda do Brasil, a partir
de dados extraídos das informações encaminhadas pela Fundação de Previdência da Casa
da Moeda do Brasil – CIFRÃO.


Cifrão – Fundação Previdência da Casa da Moeda do Brasil

A Casa da Moeda do Brasil - CMB, como patrocinadora da Fundação de Previdência da
Casa da Moeda do Brasil – CIFRÃO, deve, periodicamente, e pelo menos uma vez ao ano
por ocasião do encerramento de seu balanço, avaliar, registrar e divulgar suas obrigações
de longo prazo com programas de benefícios pós-emprego em atendimento à Deliberação
CVM nº 695, de 13 de dezembro de 2012, que aprova documento de revisão do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC referente ao Pronunciamento CPC 33(R1).
A avaliação dos passivos atuariais pós-emprego da CMB referente ao exercício de 2013 foi
realizada em relação ao Plano de Benefício Definido Cifrão – PBDC e foi elaborada pela
consultoria contratada Assistants Assessoria, Consultoria e Participações Ltda. ASSISTANTS.
Em 31.12.2013, o valor presente das obrigações da CMB, segundo as normas acima
mencionadas, para com o programa previdenciário do PBDC era de R$ 457.808.780. Os
ativos acumulados e investidos no mercado financeiro através da CIFRÃO, na mesma data,
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R$ 232.543.788 4, revelando pois, um déficit de cobertura de R$ 225.264.992. De acordo
com a regra 58, do CPC 33, do déficit total apurado cabe à CMB o montante de
R$ 85.482.188, já líquido também do Contrato de Dívida mantido junto à CIFRÃO.
3

A ASSISTANTS utilizou o método do Crédito Unitário Projetado para calcular a
estimativa das obrigações de longo prazo. Esse método (também conhecido como método
de benefícios acumulados com pró-rata de serviço ou como método benefício/anos de
serviço) considera cada período de serviço como dando origem a uma unidade adicional de
direito ao benefício e mensura cada unidade separadamente para construir a obrigação
final.
Além do provisionamento mencionado acima, a patrocinadora, com intuito de solucionar a
situação de desequilíbrio atuarial e financeiro do Plano de Benefício Definido CIFRÃO –
PBDC, adotou algumas medidas. Dentre elas, apresentou a proposta de intenção de
saneamento do PBDC, baseada na Nota Técnica PRESI nº 011/2013, aprovada pela
Diretoria Executiva, na 51ª RD, em 13/12/2013, e pelo Conselho de Administração da
CMB, na 1ª reunião Extraordinária Conjunta, em 10/01/2014, por meio da Resolução
RS/001/14.

Ressalta-se que esta proposta foi aprovada nos seguintes termos: equacionamento do
déficit, seguido de individualização das reservas do PBDC e migração facultativa de
participantes e respectivas reservas para um plano de contribuição definida ou de
contribuição variável e transferência do gerenciamento dos planos PBDC e MoedaPrev,
ambos gerenciados pela CIFRÃO, para uma Entidade Fechada de Previdência
Complementar multipatrocinada.
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 Unidade de Auditoria Interna da CMB
avaliou a gestão da CIFRÃO quanto à verificação do atendimento aos aspectos legais,
normas, orientações e recomendações da PREVIC; ao acompanhamento do gestão das
despesas administrativas e financeiras da CIFRÃO, analisando a evolução nos últimos
exercícios; bem como a investigação das causas de mais um resultado deficitário apurado
no PBDC, no exercício de 2012. O relatório ou os documentos equivalentes da auditoria
realizada foram encaminhados à Entidade patrocinada, à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC, bem como à Secretaria Federal de Controle Interno
SFC/CGU.
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

4

Os ativos apurados para fins de cálculo do CPC 33(R1) diferem da apuração realizada pela CIFRÃO para atendimento
à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
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1. Nome: CIFRÃO
2. Razão Social: Cifrão Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil
3. CNPJ: 30.509.566/0001-04
4. Demonstrativo Anual, contendo:
a.
Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes
– Plano Cifrão – Benefício Definido: R$ 40.164.955,92 ; e
– Plano MoedaPrev – Contribuição Variável: R$ 18.459.369,81.
b.
Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes
– Plano Cifrão – Benefício Definido: Ativos: R$ 5.219.482,46 e
Assistidos: R$ 1.198.565,74; e
– Plano MoedaPrev – Contribuição Variável: R$ 1.543.007,14.
c.
Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora
– Plano Cifrão – Benefício Definido: R$ 6.418.048,20; e
– Plano MoedaPrev – Contribuição Variável: R$ 1.450.854,41.
d.
Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora
– R$ 6.149.248,17.
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 31/12/2013, é de R$ 27.150.307,85 (saldo
devedor) e o total repassado pela patrocinadora, no exercício de 2013, perfez a importância
de R$6.149.248,17, acrescido de juros e correção monetária. O valor que será pago no
exercício de 2014, também acrescido de juros e correção monetária será o montante de
R$ 6.595.196,23, sendo estimado o índice de INPC entre os meses de março a dezembro
de 2014, de 0,8%.
f.

Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal

Tabela 9 Plano CIFRÃO (Benefício Definido)

CARTEIRA POR SEGMENTO
VALORES
SEGMENTO DE RENDA FIXA
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
SEGMENTO DE INVEST. NO EXTERIOR
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
SEGMENTO DE IMÓVEIS
TESOURARIA E OUTROS
TOTAL DOS SEGMENTOS

DEZEMBRO
VALOR
%
152.202.273,85
65,44%
18.575.476,90
7,99%
38.650.839,12
16,62%
0,00%
11.527.265,21
4,96%
11.499.925,13
4,94%
130.613,69
0,05%
232.586.393,90 100,00%

Fonte: CIFRÃO
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Tabela 10 Plano Moedaprev (Contribuição Variável)

CARTEIRA POR SEGMENTO
VALORES
SEGMENTO DE RENDA FIXA
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
SEGMENTO DE INVEST. NO EXTERIOR
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
SEGMENTO DE IMÓVEIS
TESOURARIA E OUTROS
TOTAL DOS SEGMENTOS

DEZEMBRO
VALOR
%
R$ 4.107.439,72
71,31%
R$ 501.291,14
8,70%
R$ 1.043.059,26
18,11%
0,00%
R$ 106.816,36
1,85%
0,00%
R$ 1.391,23
0,03%
R$ 5.759.997,71
100,00%

Fonte: CIFRÃO
Tabela 11 Plano de Gestão Administrativa - PGA

CARTEIRA POR SEGMENTO
VALORES
SEGMENTO DE RENDA FIXA
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
SEGMENTO DE INVEST. NO EXTERIOR
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
SEGMENTO DE IMÓVEIS
TESOURARIA E OUTROS
TOTAL DOS SEGMENTOS

DEZEMBRO
VALOR
%
R$ 1.462.603,00
72,66%
R$ 178.502,91
8,87%
R$ 371.419,11
18,45%
0,00%
0,00%
0,00%
R$ 495,42
0,02%
R$ 2.013.020,44
100,00%

Fonte: CIFRÃO
Tabela 12 Consolidado

CARTEIRA POR SEGMENTO
VALORES
SEGMENTO DE RENDA FIXA
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
SEGMENTO DE INVEST. NO EXTERIOR
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
SEGMENTO DE IMÓVEIS
TESOURARIA E OUTROS
TOTAL DOS SEGMENTOS

DEZEMBRO
VALOR
%
R$ 157.772.314,99
65,64%
R$ 19.255.270,76
8,01%
R$ 40.065.317,09
16,67%
0,00%
R$ 11.634.081,57
4,84%
R$ 11.499.925,13
4,78%
R$ 132.502,51
0,06%
R$ 240.359.412,05
100,00%

Fonte: CIFRÃO

A fundamentação legal encontra-se na Resolução CMN n.º 3.792, de 24/09/2009.
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g.

Síntese da manifestação da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar

De acordo com a Diretora de Seguridade da CIFRÃO, a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar - PREVIC não realiza manifestação em caráter ordinário,
portanto não há manifestação da PREVIC para o exercício de 2013.
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 2013 a rentabilidade da carteira de investimentos do Plano de Benefício Definido
administrado pela CIFRÃO (PBDC) foi de 6,93%, enquanto a taxa mínima atuarial,
composta pelo INPC acrescido de 5% a.a. situou-se em 10,85%. A variação do IBX no ano
foi de -3,42% e o CDI atingiu 8,20%, enquanto o segmento de Renda Variável rendeu 5,80% e a Renda Fixa 7,51%.
Na carteira de investimentos do Plano de Contribuição Variável, denominado
MOEDAPREV a rentabilidade no exercício de 2013 foi de 4,65%, já a taxa mínima
atuarial, formada pelo INPC acrescido de juros de 5% a.a., situou-se em 10,85%.
Tabela 13 Rentabilidade Auferida

Segmento
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Investimentos Estruturados
Investimentos no Exterior
Empréstimos e
Financiamentos
CDI
Mínima Atuarial

Limite
Legal
100%
70%
8%
20%
10%
15%

Volume Projetado
Plano 1
Plano 2
PGA
MoedaPrev
BD
63,76%
80,00%
73,71%
18,09%
10,38%
19,23%
3,87%
0,00%
0,00%
8,20%
8,50%
7,06%
0,00%
0,00%
0,00%
6,08%
1,11%
0,00%

Rentabilidade Auferida
Plano1

Plano 2

BD
7,51%
(5,80%)
52,64%
7,10%
-15,43%

MoedaPrev

7,51%
(5,80%)
-7,10%
-15,33%

7,51%
(5,80%)
-7,10%
---

8,20%
10,85%

8,20%
10,85%

8,20%
--

Fonte: CIFRÃO

A Política de Investimentos dos planos PBDC, MoedaPrev e PGA tem como objetivo
estabelecer as diretrizes a serem observadas na aplicação dos recursos financeiros para os
próximos cinco anos, em conformidade com a legislação em vigor, com as características
dos planos de benefícios e suas obrigações do passivo atuarial, e revisada, com
periodicidade máxima de um ano, a alocação dos recursos prevista para este exercício.
Quanto ao plano na modalidade de benefício definido (PBDC), o documento estabeleceu
que a gestão dos investimentos em 2013 deveria se pautar pelo objetivo de superar a meta
atuarial com um rigoroso e ágil controle de risco de mercado e de crédito, possibilitando,
desta forma, a ampliação da fronteira de risco x retorno da instituição com um alto grau de
segurança, tanto em termos de risco ao patrimônio, quanto de compliance com a legislação
e com a Política de Investimentos.
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PGA

Por outro lado, a política do plano MoedaPrev, instituído na modalidade contribuição
variável, estabeleceu que a gestão dos ativos em 2013 objetivaria garantir liquidez e a
cobertura das despesas administrativas previstas, tendo como retorno mínimo determinado
o INPC divulgado pelo IBGE, com um rigoroso e ágil controle de risco de mercado e de
crédito, possibilitando, desta forma, a ampliação da fronteira de risco x retorno da
instituição com um alto grau de segurança, tanto em termos de risco ao patrimônio, quanto
de compliance com a legislação e com a Política de Investimentos.
O perfil de risco da carteira agregada de ativos da CIFRÃO (PBDC e MoedaPrev) foi
definido como conservador, de modo a manter-se uma baixa probabilidade de rentabilidade
significativamente inferior à meta atuarial.
5. Conclusões contidas no relatório da auditoria independente
O Plano de Benefício Definido CIFRÃO – PBDC encontra-se, em 31 de dezembro de
2013, em situação deficitária grave, visto que o déficit técnico apurado é de R$ 203.298
mil, correspondendo a 93% do Patrimônio de Cobertura do Plano. Ratificando, assim, a
potencialização da grave situação econômico-atuarial do Plano, já sinalizada quando do
encerramento do exercício de 2012, pelo que, de acordo com a legislação vigente, faz-se
obrigatório o imediato saneamento do Plano. Portanto, para o pronto restabelecimento do
plano, em atendimento ao disposto pelo órgão fiscalizador no Relatório de Fiscalização
22/2013/ERRJ/PREVIC, de 30/08/2013, far-se-á necessária a instituição de contribuição
extraordinária (adicional) equivalente ao dobro de todas as contribuições normais vertidas
ao plano (participantes, assistidos e patrocinadores), devendo, porém, sua implantação ser
precedida de aprovação por parte dos órgãos de deliberação da Entidade e de seus
Patrocinadores, inclusive DEST e PREVIC. No entanto, com base nos resultados da
avaliação atuarial realizada e, em face das características do PBDC (plano estruturado 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, não restará eliminada
a possibilidade da ocorrência de novos déficits (causado, por exemplo, do crescimento real
dos salários ocorrer em desacordo com o previsto), não obstante a instituição de
contribuições extraordinárias (mediante a revisão do Plano de Custeio ora vigente), fato
que, certamente, tornará a permanência dos participantes no plano inviável, tendo em vista
o elevado nível contributivo. Ressalta-se que todas as ações tomadas para fins de
restabelecimento do equilíbrio do PBDC devem ser concluídas com a máxima urgência,
pois, de forma contrária, a situação econômico-atuarial 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.
A administração da entidade apresentou relatório dos advogados responsáveis pela
assessoria jurídica da entidade, com diversas ações consideradas de possibilidade de perda
provável. Entretanto, em razão dos diferentes salários, complementação e abonos recebidos
pelos reclamantes, bem como várias sentenças julgadas procedentes em parte, não foi
possível apurar com exatidão os valores devidos a cada um dos autores, constituindo-se em
limitação na execução de nossos exames.
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Opinião com ressalva
Segundo o parecer da auditora independente, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos
nos parágrafos Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis, essas
demonstrações contábeis quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as
acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira consolidada da CIFRÃO – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA
CASA DA MOEDA DO BRASIL e individual por plano de benefício em 31 de dezembro
de 2013 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar
(CNPC).
Parágrafo de ênfase
Conforme nota explicativa nº 16.1, em 29 de novembro de 2010, o processo judicial
movido pela ABRAPP, representando as entidades Fechadas de Previdência
Complementar, que ajuizou a União Federal requerendo o reconhecimento dos expurgos
inflacionários decorrentes da aplicação em OFND (Obrigações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento), ocorridos entre abril de 1990 a fevereiro de 1991, transitou em julgado
a favor da ABRAPP. Tomando como base o princípio de prudência, determinado pela
Resolução CFC nº 750/1993, alterada pela Resolução CFC nº 1282/2010 e a Resolução
CFC nº 1180/2009, que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 25 –
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, e enquanto não houver
manifestação da Justiça Federal com relação ao valor devido, a forma de pagamento pela
União Federal, relativa à referida ação judicial e sua classificação como “provável” a
entidade optou por somente registrar nas notas explicativas como evento futuro. Em face
dessa decisão, não estão refletidos os valores nas demonstrações contábeis da Fundação.
Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.
Outros assuntos
A Resolução CNPC nº 12, de 19 de agosto de 2013, alterou a Resolução nº 8, de 31 de
outubro de 2011, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que dispõe sobre
os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar. A
demonstração do Item VII do Anexo “B” da Resolução nº 8 - “Demonstração das
Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios” foi alterada para “Demonstração das
Provisões Técnicas do Plano de Benefícios”. Os valores correspondentes ao exercício
anterior, apresentados para fins de comparabilidade, também foram por nós auditados, e
em nossa opinião foram corretamente apresentados.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2014
UHY MOREIRA AUDITORES
CRC RS 3717 RJ
HERALDO S.S. DE BARCELLOS
Contador CRC RS 11609 S RJ
CNAI N° 43
Responsável Técnico
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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;
Tabela 14 Plano CIFRÃO (Benefício Definido)
Valores em R$ 1,00

Descrição
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

31/12/2013
219.058.668,22
397.650.320,22
447.063.882,72
195.964.235,36

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

195.964.235,36

189.111.000,22

160.753.594,50

131.836.119,32

129.477.501,19

115.280.123,09

64.18.116,04

59.633.499,03

45.473.471,41

251.099.647,36

218.364.076,89

156.793.724,33

240.531.641,91

210.253.037,43

144.320.966,13

260.031.868,92

222.175.047,53

174.837.864,07

-9.754.802,21

-5.961.005,05

-15.258.448,97

-9.745.424,80

-5.961.005,05

-15.258.448,97

10.568.005,45

8.111.039,46

12.472.758,20

11.432.588,13

8.570.960,96

15.130.676,78

-432.497,48

-229.960,75

-1.328.959,29

-432.085,20

-229.960,75

-1.328.959,29

-24.706.781,25

-27.316.344,28

-29.222.760,71

-203.298.433,25

-174.352.441,58

-101.914.225,34

Fonte e Método: CIFRÃO - Demonstração Atuarial (DA)
Observação: Nas Demonstrações Atuariais (DA´s) são apresentados os valores brutos na conta “Provisões
Matemáticas”, enquanto nos balancetes e nas avaliações atuariais a referida conta é apurada pelo seu valor
líquido, descontando o valor da conta “Provisão Matemática - Provisão Matemáticas a Constituir”.

De acordo com a Demonstração Atuarial do Plano, no encerramento de 2013 ocorreu uma
elevação das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder em virtude de a hipóteses
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de crescimento salarial não ter não ter sido observada. Excetuado o impacto citado, não
houve variações significativas na Provisão Matemática reavaliada quando comparada à
Provisão Matemática evoluída, considerando a movimentação já esperada (juros, inflação e
benefícios pagos).
Tabela 15 Plano MoedaPREV (Contribuição Variável)
Valores em R$ 1,00

Descrição
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

31/12/2013
4.840.796,42
4.840.796,42
49.488,75

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

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

49.488,75

-

-

49.488,75

-

-

-

-

4.791.307,67
4.791.307,67

2.293.068,46
2.293.068,46

466.736,54
466.736,54

2.241.806,39

1.072.750,88

214.956,36

2.549.501,28

1.220.317,58

251.780,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: CIFRÃO

A variação da Provisão de Benefícios a Conceder em 2013 foi resultado da rentabilidade
obtida pela Entidade, bem como pela arrecadação das contribuições dos participantes que
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já estavam no plano no exercício passado, dos novos participantes e também do
patrocinador, enquanto que a constituição da Provisão de Benefícios Concedidos é
consequência da concessão de uma pensão ao longo do presente exercício.

7. Conclusões do último estudo atuarial
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO ATUARIAL DO PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO
CIFRÃO - PBDC
O Plano de Benefício Definido CIFRÃO – PBDC encontra-se, em 31 de dezembro de
2013 , em situação deficitária grave, visto que o déficit técnico apurado é de R$
203.298.433,25 (duzentos e três milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e
trinta e três reais e vinte e cinco centavos), correspondendo a 93% do Patrimônio de
Cobertura do Plano, ratificando, assim, a potencialização da grave situação
econômico-atuarial do Plano, já sinalizada por esta consultoria quando do
encerramento do exercício 2012, pelo que, de acordo com a legislação vigente, faz-se
obrigatório o imediato saneamento do plano.
Portanto, para o pronto restabelecimento do equilíbrio do plano, em atendimento ao
disposto pelo órgão fiscalizador no Relatório de Fiscalização 22/2013/ERRJ/PREVIC,
de 30 de agosto de 2013, far-se-á necessária a instituição de contribuição
extraordinária (adicional) equivalente ao dobro de todas as contribuições normais
vertidas ao plano (participantes, assistidos e patrocinadores), devendo, porém, sua
implantação ser precedida de aprovação por parte dos órgãos de deliberação da
Entidade e de seus Patrocinadores, inclusive DEST e PREVIC.
No entanto, com base nos resultados da avaliação atuarial realizada e, em face das
características do PBDC (Plano Estruturado 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, não restará eliminada a possibilidade da
ocorrência de novos déficits (causado, por exemplo, pelo crescimento real dos salários vir
a ocorrer em desacordo com o previsto), não obstante a instituição de contribuições
extraordinárias (mediante a revisão do Plano de Custeio ora vigente), fato que,
certamente, tornará a permanência dos participantes no plano inviável, tendo em
vista o elevado nível contributivo.
Assim, com base na adoção das boas práticas, preconizadas pelo órgão fiscalizador,
na gestão atuarial dos planos de benefícios administrados pelas Entidades Fechadas
de Previdência Complementar; é nosso parecer que: a CIFRÃO, concomitante com os
trâmites necessários à aprovação da alteração do Plano de Custeio descrita neste
documento:
- reste límpido, junto aos órgãos competentes, o montante relativo ao
dimensionamento dos impactos decorrentes do atendimento ao Ofício n°
957/SPC/DEFIS/CGFD, de 27 de maio de 2004, objetivando apurar a real situação de
equilíbrio do plano;
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- reavalie, com a máxima urgência, o saldamento do plano como medida saneadora
complementar, capaz de promover a ruptura da atual estruturação do plano, a
exemplo do estudo realizado pela CIFRÃO em 2006, porém sem a efetiva aprovação por
parte do Ministério da Fazenda até a presente data.
Ressalta-se que todas as ações acima elencadas para fins de restabelecimento do
equilíbrio do PBDC devem ser concluídas com a máxima urgência, pois, de forma
contrária, a situação econômico-atuarial 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.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2014
Cláudia Ferreira Vieira Machado da Cunha Balula
Atuária MIBA 741

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO ATUARIAL DO PLANO MOEDAPREV
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, 24 de março de 2014
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 n° 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

No exercício de 2013, a CIFRÃO sofreu fiscalizações da Auditoria Interna de sua
Patrocinadora e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC no
seu Plano de Benefício Definido.
Além das duas ações de fiscalização realizadas na entidade, a patrocinadora contratou a
Assistants Assessoria, Consultoria e Participações Ltda. para realizar estudos técnicos
atuariais dos exercícios de 2007 a 2013, buscando conhecer detalhadamente a composição
atuarial do déficit do PBDC, administrado pela CIFRÃO, e também para realizar avaliação
conclusiva sobre as bases técnicas atuariais utilizadas. O trabalho ainda está em andamento
com previsão de término no início de abril de 2014.
a) Relatório AUDIT nº 02/2014:
A Auditoria Interna da Casa da Moeda do Brasil – CMB elaborou o relatório AUDIT
nº02/2014 a partir da avaliação do desempenho da gestão do programa de previdência
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complementar da empresa, principalmente quanto à verificação do atendimento aos
aspectos legais, normas, orientações e recomendações da PREVIC; ao acompanhamento da
gestão das despesas administrativas e financeiras da CIFRÃO, analisando a evolução nos
últimos exercícios; bem como a investigação das causas de mais um resultado deficitário
apurado no PBDC, no exercício de 2012.
Em linhas gerais, a conclusão da auditoria apontou para a necessidade de melhoria na
gestão da CIFRÃO quanto ao controle dos dispositivos legais vigentes, controle dos gastos
administrativos, bem como transparência das informações.
Em atendimento aos normativos, o relatório ou os documentos equivalentes da auditoria
realizada foram encaminhados à Entidade patrocinada, à PREVIC, bem como à SFC/CGU.
Além disto, dentre as medidas tomadas pela empresa, cabem destacar a iniciativa da
patrocinadora ao propor o estabelecimento uma programação de reuniões trimestrais entre
a Diretoria Executiva da CMB e os seus representantes nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da entidade para efetivar um controle sistemático das ações da unidade pela CMB e
a aprovação de elaboração de um checklist para acompanhamento das ações dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da CIFRÃO pela patrocinadora.

b) Relatório de Fiscalização n.º22/2013/ERRJ/PREVIC, de 30/08/2013, emitido pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC:
O órgão fiscalizador registrou que o relatório visou dar conhecimento sobre os principais
apontamentos verificados na fiscalização direta realizada na entidade, bem como
determinou que a Diretoria da entidade divulgue o referido documento ao Conselho Fiscal
e Deliberativo e encaminhe, no prazo de 30 dias a contar do recebimento, comprovante de
atendimento desta determinação.
No que tange aos apontamentos verificados, tem-se o resumo do teor da fiscalização no
item 3.1.3, transcrito abaixo:
Item 3.1.3 - Conclusão:
A atual e crescente situação atuarial desequilibrada do plano de benefícios ao
longo dos anos retrata a insuficiência de cobertura das provisões matemáticas de
benefícios a conceder por ativos garantidores; na grave situação econômico
financeira a qual não se mostra adequada à preservação da solvência do plano de
benefícios (...)

A patrocinadora, após ciência do conteúdo do relatório, realizou reunião com entre a
Diretoria Executiva e seus representantes no Conselho Deliberativo da entidade para tratar
do assunto.
Ademais, como informado anteriormente, foi realizado um estudo técnico sobre os
possíveis encaminhamentos para o déficit do PBDC e, a partir deste, foi aprovada a
intenção realizar o equacionamento do déficit, seguido de individualização das reservas de
plano benefício definido e migração facultativa de participantes e respectivas reservas para
um plano de contribuição definida ou de contribuição variável e posterior transferência de
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gerenciamento dos planos PBDC e MoedaPrev para uma Entidade Fechada de Previdência
Complementar multipatrocinada (Voto PRESI n.º 39/2013 pela Diretoria da CMB, na 51ª
RD, em 13/12/2013, e pelo Conselho de Administração – CONSAD, na 1ª Reunião
Extraordinária Conjunta, em 10/01/2014).
III.

Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins
de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando
informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas.

A CIFRÃO disponibiliza em seu endereço eletrônico seus contatos (telefone, fax e e-mail)
e cópias de Relatórios Anuais de Informações aos Participantes e Assistidos,
Demonstrações Contábeis e Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial de seus
dois planos, PBDC e MoedaPrev, para consulta pública.
Estatísticas:
Atendimento presencial: a média de atendimento é de 5 (cinco) concessões de empréstimos
por dia durante 15 (quinze) dias úteis;
Telefone: Média de 10(dez) ligações diárias;
E-mail: Média de 3(três) por semana;
Fax: Média de 5(cinco) por semana.
Fonte: CIFRÃO
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ANEXO I

Descrição do Organograma Funcional
Ref.: Item 1.3 do ITEM 1 da PARTE A
do ANEXO II da
DECISÃO NORMATIVA-TCU Nº 127,
DE 15 DE MAIO DE 2013

Página 162

Organograma Funcional da CMB:

AUDIT
1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização da Auditoria Interna - AUDIT, e
define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
21. A Auditoria Interna - AUDIT é um órgão de 1º grau divisional, com subordinação à
Presidência - PRESI, vinculado ao Conselho de Administração, sendo responsável pelo
assessoramento e orientação das atividades de auditoria sob o ponto de vista da legalidade
e da gestão dos procedimentos adotados pela CMB e entidades controladas, coligadas e
vinculadas.
3. ATRIBUIÇÕES
3.1. A Auditoria Interna - AUDIT, tem a seu cargo o planejamento, normalização,
orientação, coordenação, execução e controle das atribuições, assessorando a Diretoria da
CMB no desempenho efetivo de suas funções, examinando e avaliando a adequação e
eficácia do sistema de controle interno, bem como a integridade e confiabilidade das
informações gerenciais, além do cumprimento das políticas, planos e procedimentos
fixados para a Empresa, como o cumprimento das leis, regulamentos e demais normas em
vigor.
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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 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.
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PRESI/CORREG
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização da Corregedoria - CORREG e
define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. A Corregedoria - CORREG é um órgão de 2º nível de gestão, diretamente subordinado
à Presidência - PRESI e responsável por exercer a função correcional no âmbito da Casa da
Moeda do Brasil - CMB.
3. ATRIBUIÇÕES
3.1. Corregedoria - CORREG
3.1.1. Compete à Corregedoria – CORREG, órgão de 2º nível de gestão, diretamente
subordinada à Presidência – PRESI, efetuar o juízo de admissibilidade de denúncias e
pedidos de apuração de responsabilidade relativos aos empregados da CMB, promovendo a
instauração de processos de apuração de responsabilidade, remetendo à autoridade
competente o relatório conclusivo para julgamento findo o procedimento disciplinar.
Definir e aprimorar os procedimentos relativos aos processos correcionais, inclusive
mediante alteração das Normas internas da CMB, atendendo requerimentos dos órgãos de
controle interno e externo referentes às atividades correcionais.
Também propõem medidas que visam inibir, reprimir e diminuir a prática de faltas ou
irregularidades cometidas por empregados contra o patrimônio da CMB, promovendo
ações integradas com órgãos internos e externos, a exemplo da Ouvidoria, Auditoria
Interna, Departamento Jurídico, Comissão de Ética e Controladoria-Geral da União.

PRESI/OUVID
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização da Ouvidoria - OUVID e define suas
atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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.
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3. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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.
PRESI/SECET
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização da Secretaria-Executiva da
Comissão de Ética da CMB - SECET e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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. ATRIBUIÇÕES
3.1. Compete à Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da CMB – SECET, contribuir
para a elaboração e o cumprimento do plano de trabalho da gestão de ética aprovado pela
Comissão Setorial de Ética – CSE, assessorando, prestando apoio técnico e suporte
logístico necessário ao cumprimento das atribuições da CSE, instruindo processos,
procedimentos e outras providências no âmbito da CSE.
PRESI/DEJUR

1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento Jurídico - DEJUR
e define suas atribuições.

2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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.
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3. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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.

PRESI/GABIN
Norma em atualização.

PRESI/DEPAC
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Controle e
Conformidade - DEPAC e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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.
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DITEC/DEPGQ
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gestão da
Qualidade - DEPGQ, e define suas atribuições.

2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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. ATRIBUIÇÕES
31. 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.

DITEC/DEMAT
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.
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3.

ATRIBUIÇÕES
a) 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.
DITEC/DESMS

Norma em atualização.

DITEC/DEINT
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Inovação
Tecnológica – DEINT e define suas atribuições.

2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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.
DITEC/DETIC
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação - DETIC, e define suas atribuições.

2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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,
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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. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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.

DIRAD/DECOF
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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. 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.
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DIRAD/DEGEP
Normas em atualização.

DIRAD/DESEC
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Segurança
Corporativa - DESEC, e define suas atribuições.
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. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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.
DIRAD/DECOR

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
de estoque, recebimento e distribuição de materiais, gestão documental e do acervo
arquivístico, serviços de zeladoria, projetos de engenharia e de arquitetura e planejamento
e fiscalização de obras.
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3. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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.

DIRAD/DESEM

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. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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.
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DIPRO/DECED
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. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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, voltadas à fabricação de cédulas
no tocante ao planejamento e programação operacional, capacitação fabril e à fiscalização.
DIPRO/DEMOM
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Moedas e
Medalhas - DEMOM, e define suas atribuições.
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2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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, voltadas à
fabricação de moedas e medalhas, ferramentais de cunhagem, moedas especiais, bem como
fundição e refino de metais nobres.
DIPRO/DEGER
1. FINALIDADE
1.1. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Gráfica Geral DEGER, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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. ATRIBUIÇÕES
3.1. O Departamento de Gráfica Geral - DEGER 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, voltadas à
fabricação de produtos gráficos de segurança.

DIPRO/DEMAN
1. FINALIDADE
11. Esta Norma estabelece a estrutura de organização do Departamento de Manutenção DEMAN, e define suas atribuições.
2. CARACTERIZAÇÃO
2.1. 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.
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3. ATRIBUIÇÕES
3.1. 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, voltadas à
preservação e manutenção dos maquinários das linhas produtivas, bem como a atualização
das tecnologias dos equipamentos de produção e utilidades para garantir as capacidades
produtivas com qualidade.

DIREM/DEGCS
Norma em atualização.

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 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, bem como realizar prospecção de mercado
para manutenção de bases atualizadas de insumos e de fornecedores.
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Realiza, também, análise de desempenho operacional com relação à matriz de custos dos
produtos e serviços, além de 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.

DIREM/DECOM
Norma em atualização.
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ANEXO II

Informações Contábeis
Ref.: ITEM 11 da PARTE A do
ANEXO II da
DECISÃO NORMATIVA-TCU Nº 127,
DE 15 DE MAIO DE 2013
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11. Informações Contábeis:
11.1. Demonstração das medidas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento contábil da
depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade:
Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
Denominação completa (UJ)

Código da UG

CASA DA MOEDA DO BRASIL

179083

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Brasileiras e compreendem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as
Interpretações e as Orientações dos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das Demonstrações Contábeis:
a) Os Direitos e Obrigações da empresa estão classificados no Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio
Líquido, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, promovidas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009.
b) As Aplicações Financeiras estão registradas pelo custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2013 com apropriação dos
tributos incidentes sobre as aplicações.
c) Os Estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, sem que estes excedam os valores de realização ou reposição, além disso, o valor de custo
do estoque inclui todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição atual. Os estoques
foram mensurados pelo valor do custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor.
d) Os Investimentos Temporários estão avaliados pelo custo de aquisição e/ou cotação de mercado, se esta for menor.
e) Os Investimentos e o Imobilizado estão avaliados ao custo de aquisição e/ou construção. A CMB adotou os procedimentos dos Pronunciamentos Técnicos do
Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, do Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC 27 – Ativo
Imobilizado e da Interpretação Técnica ICPC 10 –Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, para controle e contabilização dos bens
patrimoniais. O montante pelo qual os bens patrimoniais estão reconhecidos depois da dedução de toda respectiva Depreciação Acumulada, Amortização
Acumulada e Ajuste para Perda, asseguram que os bens patrimoniais estão registrados contabilmente por valores que não excedam seus valores de recuperação de
venda.
f) Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto de cada item do Imobilizado foi através do valor contábil original de aquisição e pelo
valor da atualização cambial nas Importações em Andamento;
g) O método de depreciação empregado foi o da depreciação da vida útil econômica determinado pela Lei nº 11.638/2007;
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h) As vidas úteis de cada bem e as taxas de depreciação aplicadas foram de acordo com o período de tempo durante o qual a CMB espera utilizar o respectivo bem.
i)

O trabalho de análise dos bens do Ativo Imobilizado foi elaborado para atendimento à Lei nº 11.638 de dezembro de 2007 e adequação às novas Normas
Contábeis emanadas dos Pronunciamentos Técnicos Contábeis - CPC. Nesta ação, foi apurado o Valor Atual Patrimonial em Uso, assim como calculada e
determinada a Vida Útil Remanescente para os referidos bens patrimoniais, sendo realizados trabalhos de pesquisa de mercado e cálculos avaliatórios para os
mesmos.

j)

Com o advento da Lei nº 11.638/2007 não foi mais aplicado às taxas de depreciação fiscal no país determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB. A Legislação em vigor iniciou uma nova modalidade de se apurar a depreciação orientando a realizar uma análise criteriosa dos bens da empresa, estimar
sua vida útil econômica e seu valor residual. A prática adotada pela RFB ficou restrita apenas para fins de apuração dos impostos, sendo os valores de depreciação
controlados em registros auxiliares.

k) A CMB contratou empresa especializada para efetuar o Teste de Impairment nos bens do Ativo Imobilizado determinado pelo art. 183 da Lei nº 11.638 de
dezembro de 2007 e de acordo com o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC 01. O resultado dessa avaliação indicou que de
forma majoritária os bens do ativo imobilizado registrados e controlados na contabilidade estão com os seus valores inferiores ao de venda, portanto, não sendo
necessários ajustes para perdas. O resultado dessa apreciação também mostrou que foram encontrados apenas alguns bens que se encontram em uma posição
inversa, ou seja, estão registrados contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação de venda. O ajuste da perda do valor desses ativos foi reconhecido
diretamente na conta de resultado.
l)

A Lei nº 11.638/2007 determinou a criação do Grupo Intangível no Balanço Patrimonial. De acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento
Contábil – CPC 04, o Intangível adquirido no exercício de 2013 refere-se a SOFTWARES.

m) A forma de tributação, base para constituição da Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, é a do Lucro Real Anual
conforme legislação em vigor.
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11.2. Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado sua
contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que as
Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do
Resultado Econômico) previstas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Norma Brasileira de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, assim
como o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável – UGR (válido apenas para as unidades
gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta relatório de gestão:

11.3. Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução
CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas, no caso das unidades que não executaram sua
contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI:
Não se Aplica.
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11.4. Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as notas
explicativas:
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11.5. Demonstração da composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e
respectivos percentuais de participação:
UJ COMO INVESTIDA - POSIÇÃO EM 31/12/2013
Denominação completa: CASA DA MOEDA DO BRASIL – UJ: 179083
Ações Ordinárias (%)
ACIONISTAS

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

100%

100%

100%

Outras Entidades Governamentais

-

-

-

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos

-

-

-

Ações em Tesouraria

-

-

-

-

-

-

Pessoas Físicas

-

-

-

Pessoas Jurídicas

-

-

-

Capital Estrangeiro

-

-

-

Governo

Tesouro Nacional

Free Float

% Governo

% free float
Subtotal Ordinárias (%)

100%

100%

100%

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

Ações Preferenciais (%)

Governo

ACIONISTAS
Tesouro Nacional

-

-

-

Outras Entidades Governamentais

-

-

-

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos

-

-

-

Ações em Tesouraria

-

-

-

% Governo

Free Float

Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas

-

-

-

Capital Estrangeiro

-

-

-

% free float
Subtotal Preferenciais (%)
Total

100%

100%

100%
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11.6. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, caso tenha havido a contratação
desse serviço pela entidade.
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