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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão da Casa da Moeda do Brasil (CMB) é apresentado ao Tribunal de
Contas da União (TCU) a título de prestação de contas anual, nos termos do art. 70 da
Constituição Federal. O documento foi elaborado segundo as orientações disponibilizadas
pelo TCU no Sistema de Prestação de Contas (e–contas) e conforme as disposições da
Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, da Instrução Normativa TCU nº
72, de 15 de maio de 2013, da Decisão Normativa nº 146, de 30 de setembro de 2015, da
Portaria TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015.
Cabe registrar que as contas dos responsáveis da CMB referentes ao exercício de 2015 foram
dispensadas de julgamento pelo TCU, conforme Decisão Normativa nº 147, de 11 de
novembro de 2015.
O presente Relatório está estruturado sob a forma de itens, conforme apresentado a seguir:
1. Elementos pré–textuais
2. Apresentação
3. Visão Geral da Unidade
4. Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional
5. Governança
6. Relacionamento com a sociedade
7. Desempenho financeiro e informações contábeis
8. Áreas especiais da Gestão
9. Conformidade da gestão e demandas dos órgãos de controle
10. Anexos e apêndices
11. Rol de Responsáveis
12. Parecer ou relatório da unidade de auditoria interna
13. Parecer de colegiado
14. Relatório de instância ou área de correição
15. Relatório de Auditor Independente
16. Declarações de Integridade
O desempenho da empresa pode ser analisado a partir do incremento observado nos resultados
do exercício. O faturamento subiu 11,4% e o lucro líquido, 39,5%; a lucratividade foi de
12,9% e a rentabilidade do patrimônio médio, 15,5%. A CMB fará o repasse em 2016 de
R$ 113 milhões referente ao exercício de 2015 para o Governo Federal, sob a forma de
dividendos, montante que poderá ser aplicado em diversas iniciativas voltadas ao
desenvolvimento do País.
A empresa investiu, em 2015, R$ 18 milhões na aquisição de novos equipamentos e R$ 12,6
milhões na manutenção e adequação do Parque Fabril, totalizando o montante de R$ 30,6
milhões pelo regime de competência. Nesse exercício, o Conselho de Administração
(CONSAD) aprovou o aumento do Capital Social da CMB de R$ 963,8 milhões para
R$ 1.360,7 milhões. O acréscimo foi realizado mediante a incorporação da Reserva Legal, no
montante de R$ 77 milhões, e da Reserva de Investimentos, no montante de R$ 319,9
milhões.
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A Casa da Moeda, como empresa responsável, preocupa–se com a proteção da saúde humana,
dos recursos naturais e do meio ambiente. Essa preocupação vai além dos limites mínimos
estabelecidos em lei. Em 2015, a empresa conquistou as certificações ISO 14001 e OHSAS
18001, além do Selo Pró–Equidade de Gênero e Raça. Ademais, trabalhou para receber o selo
Forest Stewardship Council (FSC), conquistado em 2016.
Nesse contexto, vale registrar a produção das medalhas de premiação dos atletas dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos da Rio 2016, que terão em sua composição uma porcentagem de
metal oriundo da reciclagem de equipamentos eletrônicos. A Casa da Moeda é fornecedora
oficial dos Jogos e tem um papel essencial na realização do evento. O processo de produção
de medalhas, diplomas e certificados está a cargo da CMB. Ao todo, serão cerca de 5 mil
medalhas de premiação e 95 mil de participação.
A CMB iniciou, em julho, a fabricação dos primeiros passaportes comuns com validade de até
10 anos. O incremento na validade possivelmente influenciará a demanda de passaporte.
Contudo, espera–se que os efeitos sejam sentidos significativamente a partir de julho de 2020,
quando se encerrará o processo de substituição do modelo antigo dos documentos.
No que se refere aos serviços de rastreamento e controle, a produção de bebidas controlada
pelo Sistema de Controle de Bebidas (Sicobe) em 2015 foi de 50 bilhões, enquanto que a de
cigarros controlada pelo Sistema de Controle e Rastreamento de Cigarros (Scorpios) foi de
3,2 bilhões. As receitas das vendas com esses serviços totalizaram R$ 1,7 bilhão, o que
corresponde a 70,8% dos negócios da empresa.
Sobre as dificuldades enfrentadas em 2015, não foi possível cumprir integralmente o
Programa de Produção e Vendas da CMB, que contemplou, inicialmente, o fornecimento de
1,1 bilhão de cédulas e 776 milhões de moedas para o Banco Central do Brasil (BCB). Os
principais motivos que culminaram no não cumprimento integral do programa estabelecido
estão relacionados a problemas na aquisição ou na qualidade dos insumos adquiridos.
A tendência de queda acentuada na quantidade controlada de cigarros pela CMB em 2015,
que vem sendo evidenciada desde 2012, está inserida em um contexto mundial de redução do
uso de tabagíferos.
Uma empresa de história tricentenária precisa se renovar continuamente para permanecer
sustentável. Para tanto, no primeiro semestre de 2015, a CMB passou por um processo de
Planejamento Estratégico, que contou com o envolvimento de um grupo representativo de
empregados e culminou com a elaboração do Plano Estratégico para o período de 2015 a
2022.
Em julho 2015, a empresa sofreu uma restruturação por unidades de negócio, com o objetivo
de se tornar mais competitiva, ágil e eficiente. Diante da mudança, a Diretoria Executiva
decidiu que o Plano deveria ser revisado. Esse processo resultou em uma nova versão do
documento, que foi aprovada pela Diretoria em dezembro de 2015, e apresenta o caminho a
ser seguido pela empresa para cumprir sua missão e alcançar sua visão de futuro.
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE
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3.1 Finalidade e competências
A Casa da Moeda do Brasil (CMB), criada pela Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, é uma
empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda (MF) que tem por finalidade, em caráter
de exclusividade: a fabricação de papel moeda e moeda metálica; e a impressão de selos
postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal.
Para fins interpretativos, a Lei nº 5.895 equipara as seguintes atividades, desenvolvidas pela
CMB, às atividades exclusivas:


a fabricação de cadernetas de passaporte para fornecimento ao Governo brasileiro;



as atividades de controle fiscal de que tratam os arts. 27 a 30 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007 e o art. 58–T da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Sem prejuízo das suas atribuições legalmente exclusivas, a Casa da Moeda pode exercer
outras atividades compatíveis com suas atividades industriais, a comercialização de moedas
comemorativas nas quantidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB).

3.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade
A Casa da Moeda foi criada pela Lei nº 5895, de 19 de junho de 1973, que autorizou o Poder
Executivo a alterar sua personalidade jurídica de autarquia para empresa pública. A CMB é
regida por seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997, e
publicado no Diário Oficial da União em 14 de janeiro de 1997.
3.3 Breve histórico da entidade
A Casa da Moeda foi criada em 8 de março de 1694 no Brasil Colônia pelos governantes
portugueses para fabricar moedas com o ouro proveniente das minerações. Na época, a
extração de ouro era muito expressiva no Brasil e o crescimento do comércio começava a
causar um caos monetário devido à falta de um suprimento local de moedas.
Um ano após a fundação, a cunhagem das primeiras moedas genuinamente brasileiras foi
iniciada na cidade de Salvador, primeira sede da CMB, permitindo, assim, que fossem
progressivamente substituídas as diversas moedas estrangeiras que aqui circulavam. Em 1695,
foram cunhadas as primeiras moedas oficiais do Brasil, de 1.000, 2.000 e 4.000 réis, em ouro,
e de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis, em prata, que ficaram conhecidas como a "série das
patacas".
Desde então, por meio da produção de moedas e, posteriormente, também de cédulas e outros
produtos de segurança, a história da CMB se confunde com a própria história do Brasil. Em
1843, utilizando técnicas intaglio, a Casa da Moeda imprimiu o selo "Olho de Boi", o
primeiro das Américas e o terceiro do mundo.
Após alguns anos de atividade no nordeste do Brasil e em Minas Gerais, a CMB foi
transferida para o Rio de Janeiro. Operou em instalações provisórias e, mais tarde, em amplo
prédio construído no Campo de Santana, atual Praça da República, inaugurado em 1868 e
hoje pertencente ao Arquivo Nacional. Essa planta foi modernizada no período de 1964 a
1969, com o propósito de assegurar ao país a autossuficiência na produção de seu meio
circulante. Em 1969, para surpresa dos especialistas internacionais, essa meta foi alcançada:
cinco diferentes denominações de cédulas brasileiras foram simultaneamente lançadas,
estritamente de acordo com o planejamento governamental elaborado em 1967.
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O crescimento da economia brasileira durante os anos subsequentes veio requerer a expansão
da capacidade de produção da empresa. Um novo complexo industrial, que hoje representa
um dos maiores do gênero no mundo, foi especificamente projetado, construído e inaugurado
em 1984, no Distrito Industrial de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essas modernas
instalações ocupam aproximadamente 120 mil m² de área construída, em um terreno de cerca
de 500 mil m². Neste complexo estão instaladas as fábricas de cédulas; de moedas e medalhas;
de impressos; e de passaportes.
A fábrica de cédulas tem capacidade para atender ao meio circulante nacional, podendo
operar em até três turnos de trabalho. O processo envolve profissionais das áreas de produção,
técnica, engenharia de produto e design e conta com o que há de mais moderno no mercado
gráfico internacional.
A fábrica de moedas está preparada para atender toda a demanda de moedas do meio
circulante brasileiro. O processo de fabricação passa pelas etapas de cunhagem, contagem e
embalagem. A empresa fabrica, ainda, produtos na área metalúrgica, como moedas e
medalhas comemorativas, distintivos e comendas, utilizando metais nobres como ouro, prata e
outras ligas.
Na área de impressos a Casa da Moeda produz documentos de segurança diversos como
passaportes, selos fiscais, selos postais, diplomas, certificados e outros produtos gráficos de
segurança.
Em 1994, a CMB participou ativamente da implantação do Plano Real, produzindo, em curto
espaço de tempo, todo o padrão monetário brasileiro. A partir de 2008, a empresa passou por
um forte processo de modernização, marcado pela aquisição de modernas linhas de produção
de cédulas, que permitiram o lançamento da segunda família do Real, mais sofisticada e
segura.
O grau de excelência e o constante investimento em tecnologia possibilitaram à empresa se
especializar no fornecimento de soluções de segurança. A Casa da Moeda conta hoje com
equipamentos de última geração, com capacidade instalada para fabricação de cerca de 4,2
bilhões de unidades de cédulas e de até 4 bilhões de moedas por ano, em três turnos de
trabalho.
3.4 Ambiente de atuação
3.4.1 Caracterização e o comportamento do mercado de atuação
A Casa da Moeda atua no mercado amplo de soluções de segurança. Com foco em clientes
organizacionais, oferece produtos e serviços com características de segurança e tecnologias
que asseguram proteção contra falsificações e adulterações.
Entre as suas atribuições previstas na Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, estão a fabricação,
em regime de exclusividade, de papel moeda, moeda metálica, selos postais, moedas
comemorativas, cadernetas de passaporte e as atividades de controle fiscal de que tratam os
arts. 27 a 30 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 (SICOBE), e o art. 58–T da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003 (SCORPIOS). A empresa também tem capacidade
instalada para fabricar bilhetes magnetizados, diplomas, certificados e outros impressos, além
de produtos e serviços de fundição, como medalhas e condecorações.
No mercado nacional, a atuação da empresa pode ser dividida em dois grandes grupos de
produtos: exclusivos e concorrenciais. Os produtos exclusivos são aqueles em que a empresa
possui, por força de lei, a exclusividade de produção. Destaca–se, aqui, a produção do meio
circulante, de selos fiscais físicos e digitais, de passaportes e de selos postais. O outro grupo é
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o de produtos concorrenciais, isto é, aqueles em que a CMB disputa mercado com outras
empresas, nacionais e estrangeiras.
No cenário internacional, o principal mercado de atuação da CMB é o de cédulas.
Especificamente em 2015, foram fabricados e exportados 104 mil milheiros de cédulas para o
Banco Central da República Argentina (BCRA), por meio de subcontratação pela Sociedad
del Estado Casa de Moneda (SECM). O negócio representou um faturamento de
US$ 3.114.550,00.
No mercado de passaportes, a empresa tem interesse em ampliar sua atuação, fornecendo o
documento, também, para clientes internacionais. Para tanto, tem estudado os recentes editais
de licitação para fornecimento desse produto a países vizinhos, como Peru e Costa Rica,
consoante os preceitos legais.
No mercado de selos fiscais, a empresa está seguindo a estratégia de internalizar a tecnologia
de rastreamento da cadeia produtiva de cigarro e bebidas frias. O domínio da tecnologia, além
de agregar valor ao serviço prestado diretamente pela CMB, viabilizará a oferta dos serviços
de controle e rastreabilidade a outros negócios.
3.4.2 Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares
No mercado brasileiro, não há competição para a produção de cédulas e moedas, selos fiscais,
selos postais e passaportes brasileiros, produtos exclusivos da CMB. Por lei, nenhuma outra
empresa pode ofertar esses produtos.
Quanto aos mercados concorrenciais, há empresas multinacionais atuando no Brasil e no
exterior. No caso específico dos impressos de segurança, as principais concorrentes que atuam
neste mercado são:


No Brasil:
a)
b)
c)
d)
e)



Valid;
Thomas Greg & Sons do Brasil Ltda.;
De La Rue;
Tress Impressos de Segurança;
Giesecke & Devrient Brasil Ltda.

No Mercado Internacional:
a)
b)
c)
d)
e)

De La Rue;
Giesecke & Devrient;
Crane;
Oberthur Technologies;
Casa de Moneda de Chile.

3.4.3 Contextualização dos produtos e serviços ofertados em relação ao seu ambiente de
atuação
Com relação aos produtos exclusivos, a CMB possui credibilidade junto aos seus principais
clientes e à sociedade brasileira. As linhas de produção, a tecnologia e a qualidade dos
produtos são compatíveis com as dos concorrentes externos, atraindo representantes de outros
países para conhecer as linhas de produção.
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A estratégia da CMB tem sido a de buscar diferenciação no mercado por meio da qualidade,
credibilidade e tradição da marca. Além disso, por ser uma empresa 100% pública, se
diferencia dos concorrentes pelo fato de poder armazenar dados dos cidadãos de forma perene
e no âmbito do poder púbico, em ambiente totalmente seguro e com acesso controlado.
3.4.4 Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio
O dinamismo do mercado oferece boas oportunidades de negócio, como a expansão de
portfólio de produtos e serviços. No entanto, essa evolução pode também representar ameaças
para negócios já consolidados, uma vez que novas tecnologias podem descontinuar produtos
existentes, nos quais a CMB foi pioneira no desenvolvimento e produção.
Como estratégia para mitigar o impacto do risco de perda do negócio, a CMB tem buscado
expandir seu mercado de atuação e diversificar o portfólio de produtos e serviços. Como
exemplo dessa estratégia, é relevante citar os esforços envidados para a exportação de cédulas
e a comercialização de moedas e medalhas comemorativas. Merece destaque, em 2015, a
produção das moedas comemorativas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o maior
programa de moedas comemorativas já lançado no Brasil.
Outro produto em expansão no mercado nacional com grande utilização mundial para o qual a
CMB possui linha moderna de produção é o cartão inteligente. É um produto com potencial
para diversas aplicações, oferecendo benefícios de segurança e conveniência aos seus
usuários. Amplamente utilizados no mercado financeiro, os smart cards são empregados
também como documento de identificação e possibilitam que outros serviços sejam agregados
a ele como controle de acesso físico e certificação digital.
Atualmente, a CMB atua nesse mercado por meio da personalização de cartões semiacabados.
Todavia, haja vista o impulso para migração dos produtos fabricados em papel para a base
plástica, bem como os equipamentos disponíveis na empresa, existe potencial para produção
integral de cartões inteligentes, especialmente no segmento de identificação. Por essa razão, a
CMB tem buscado clientes para esse produto, em especial o projeto do Registro Civil
Nacional (RCN).
O envio do Projeto de Lei nº 1.775/2015 ao Congresso Nacional retomou a discussão em
torno do registro de identidade civil e criou grande oportunidade para a CMB resgatar seu
papel como a grande identificadora do Estado brasileiro. A impressão e o armazenamento dos
dados dos cidadãos por entidade estatal mitiga o risco do mau uso dessas informações por
organizações que visam exclusivamente o lucro.
Com a certeza de que a identificação do cidadão é uma atividade de Estado, pela segurança da
privacidade do cidadão, a Diretoria da CMB decidiu envidar esforços no sentido de garantir a
exclusividade e governança sobre a produção e gerenciamento do Cadastro Nacional do
cidadão brasileiro.
A CMB também vem adotando ações junto aos Poderes Legislativo e Executivo com vista à
obtenção de exclusividade no processo de identificação civil inteligente. Nesse sentido, no
ano de 2015 foi cumprida a seguinte agenda relacionada ao Projeto de Lei nº 1775/15, que
dispõe sobre o RCN.
 Audiência na Câmara dos Deputados, em 20 de agosto, com o Deputado Federal
Subtenente Gonzaga, membro da Comissão Especial da Câmara dos Deputados
instalada em julho de 2015 para analisar o Projeto de Lei nº 1775/15;
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 Exposição sobre a CMB e seu papel na identificação do cidadão brasileiro na Audiência
Pública convocada pela Comissão Especial, realizada em 10 de setembro na Câmara dos
Deputados;
 Audiência com o Deputado Federal Subtenente Gonzaga, em 14 de setembro, na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte;
 Reunião na Câmara dos Deputados, em 24 de setembro, com o Deputado Adelmo Leão,
membro da Comissão Especial instalada para analisar o Projeto de Lei nº 1775/15;
 Audiência Pública na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro, em 24
de setembro; e
 Audiência Pública na Câmara Municipal de São João de Meriti – RJ, em 23 de outubro.
Em relação ao mercado para os selos de controle fiscal digital, o Ministério da Fazenda
instalou Comissão Especial que tem por objetivo proceder à análise econômico-financeira,
bem como avaliar a conformidade das informações de interesse fiscal do SICOBE. O relatório
da Comissão que foi submetido à decisão superior poderá impactar econômica e
financeiramente a CMB, na medida em que o faturamento SICOBE representou no exercício
64,2% do total da CMB.
Como oportunidade, a CMB pode usar a mesma tecnologia do SICOBE e SCORPIOS para
outros segmentos de mercado, podendo resultar no mesmo sucesso dos serviços de controle
fiscal e de rastreabilidade atualmente para a RFB. A empresa vem trabalhando no
mapeamento dos processos que compõem os negócios e na internalização da tecnologia, além
da manutenção dos sistemas por meio de novos editais para licitação dos serviços para a RFB.
Apesar dessas oportunidades e esforços, a Casa da Moeda enfrenta dificuldade em atuar no
mercado concorrencial em virtude do processo de contratação vigente. Diretrizes da
legislação podem influenciar o tempo de aquisição de insumos e equipamentos necessários ao
cumprimento de determinado contrato e, por consequência, os prazos de entrega dos produtos.
Vale destacar que os editais de licitação apresentam, em geral, prazos de entrega estreitos para
cumprimento de todas as exigências pela CMB.
3.4.5 Informações gerenciais sobre o relacionamento da unidade com os principais clientes de
seus produtos e serviços
Os principais clientes da CMB são: Banco Central do Brasil (BCB), Receita Federal do Brasil
(RFB), Departamento de Polícia Federal (DPF), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
Em 2015, houve uma modificação na estrutura da empresa para um modelo baseado em
unidades de negócio. A nova estrutura congregou as atividades comuns dos principais
produtos da CMB por Diretoria. A segmentação possibilitou um atendimento especializado e
objetivou elevar a qualidade do atendimento prestado aos clientes.
A restruturação teve impacto direto no setor comercial, que foi segmentado em três diferentes
departamentos: o de cédulas e moedas; o de passaportes e impressos; e o de selos fiscais.
3.4.6 Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá–los
Embora o mercado de impressos de segurança tenha como cliente prioritário o Governo
Federal, isso não significa que não existam riscos. Dadas as restrições orçamentárias impostas
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em 2015, a demanda do Banco Central à CMB deixou de ser quantitativamente previsível e
constante. Assim como em 2014, houve redução da aquisição de cédulas e moedas.
Comparativamente com o exercício de 2013, em 2014 houve uma redução de 66,96% e, em
2015, de 69,33% do quantitativo de cédulas produzidas. O programa de produção de moedas
comuns de circulação também sofreu redução da ordem de 82,66% em 2014, e de 71,54% em
2015 em relação a 2013. Em 15 de dezembro de 2015, a CMB recebeu o programa anual de
produção do BCB para 2016 que ratifica as reduções ocorridas nos anos anteriores.
Considerando que o processo de aquisição de matéria-prima demanda, aproximadamente, seis
meses, e que ao final do ano de 2015 a CMB ainda carecia de uma previsibilidade de
produção do BCB, a capacidade produtiva de cédulas e moedas de Real para o ano de 2016
poderá ser impactada.
Uma das estratégias da CMB, em 2015, para mitigar os riscos que envolvem o mercado de
impressos de segurança foi tomar iniciativas visando à utilização do parque industrial para
exportações. Além do fornecimento de cédulas para o Banco Central da República Argentina
(BCRA), foram iniciadas tratativas para participação em licitação para fornecimento de 578
milhões de moedas para o Banco da República da Colômbia e 900 milhões de cédulas para o
Banco Central da Venezuela. Entretanto, a CMB não conseguiu reunir todos os requisitos
estabelecidos no edital. Os impeditivos estão sendo tratados de forma a permitir a participação
da empresa em futuros certames.
Da mesma forma, com o intuito de reduzir a concentração econômica e de produção nos
clientes exclusivos, a empresa tem interesse em buscar clientes internacionais também para
outros produtos, como os passaportes e cartões de identificação civil, tendo iniciado, em 2015,
prospecção junto a outros países como, por exemplo, a República de Bahamas.
Para mitigar os riscos em relação aos segmentos de Controle de Produção de Bebidas e de
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros, a Casa da Moeda vem tomando ações com
o intuito de reduzir a dependência tecnológica em relação à empresa contratada. Nesse
sentido, os processos licitatórios em andamento preveem a transferência de tecnologia da
contratada para a CMB.
Além desses riscos, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento tecnológico revela grandes
oportunidades, também pode significar risco para alguns negócios. Os benefícios oferecidos
por uma nova tecnologia podem iniciar o processo de obsolescência de uma anterior,
descontinuando produtos e serviços.
A mitigação desse risco envolve o constante acompanhamento do mercado, de forma a manter
a CMB atualizada sobre o contexto tecnológico mundial. Na estrutura de cada diretoria da
empresa, há um departamento técnico criado para monitorar as inovações tecnológicas nos
mercados de atuação da organização e buscar o desenvolvimento de soluções inovadoras que
gerem vantagem competitiva.
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Finalmente, cabe destacar que, sendo detentora de exclusividade na fabricação de seus
principais produtos, a CMB monitora frequentemente o cenário legislativo, buscando
antecipar riscos e oportunidades. Esse acompanhamento auxilia na tomada de decisão e
permite a formulação de estratégias de atuação.
3.4.7 Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios
Para um melhor posicionamento da organização em seu mercado de atuação, faz–se
necessário acompanhar, de forma constante, o cenário econômico a nível nacional e
internacional. No ambiente tecnológico, é cada vez mais constante a migração do meio físico
para o digital, o que reflete um aumento da confiança do consumidor em soluções apontadas
como mais seguras.
No que concerne ao cenário político–econômico, é importante considerar o atual
direcionamento do governo brasileiro para um maior controle dos gastos públicos. Uma
intensificação da redução orçamentária pode impactar ainda mais o resultado da CMB, tendo
em vista a configuração da base de clientes da empresa, composta majoritariamente por
instituições públicas, dependentes do Orçamento Geral da União.
O saldo vencido das contas a receber de clientes públicos em 2014 totalizou R$ 57,3 milhões.
Já em 2015, o valor devido totalizou R$ 43,7 milhões. Respondem pela maior parte dos
valores em aberto, o Departamento de Polícia Federal (DPF) e o Ministério das Relações
Exteriores (MRE), clientes exclusivos da CMB, conforme demonstrado a seguir.
Quadro 1 – Contas a receber de clientes públicos
C L I E N T ES

SALDO
VENCIDO
31/12/2014

SALDO
VENCIDO
31/12/2015

TOTAL DUPLICATAS A
57.386.911,45
43.717.930,59
RECEBER
DPF
52.043.950,87
39.013.570,99
MRE
5.182.620,00
4.217.769,02
OUTROS
160.340,58
486.590,58
Fonte: Elaborado por AUDIT a partir de informações da DIGES

3.4.8 Informações em relação ao ambiente de atuação de unidades descentralizadas com
autonomia de atuação
A CMB não possui unidades descentralizadas com autonomia de atuação.
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3.5 Organograma
No exercício de 2015, a Casa da Moeda apresentou dois organogramas em virtude da
restruturação por unidades de negócio realizada na empresa em julho. A implantação do novo
modelo teve o objetivo de tornar a CMB mais competitiva, ágil e eficiente. Desta forma, a
Casa da Moeda foi estruturada em unidades de negócios com foco na especialização do
planejamento, produção e no atendimento aos clientes.
A Casa da Moeda possuía o seguinte organograma funcional até 30 de junho de 2015.

Diretoria de Tecnologia
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Diretoria de Administração e Finanças

Diretoria de Produção

Diretoria de Relações com o Mercado
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O Quadro 2 apresenta as informações referentes ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de
2015 sobre as áreas mais estratégicas da gestão da CMB e as suas principais competências,
bem como os titulares responsáveis com os respectivos períodos de atuação.
Quadro 2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da CMB (até 30 de junho de 2015)
Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

PRESI

Atribuições previstas no
Estatuto da CMB, Seção IV,
art. 22 e seus incisos.

FRANCISCO DE
ASSIS LEME
FRANCO

Presidente

13/02/2012 a
30/06/2015

AUDIT

Assessoramento e orientação
das atividades de auditoria sob
o ponto de vista da legalidade
e do controle dos
procedimentos adotados pela
CMB.

JOSÉ ANTONIO
MEYER PIRES
JUNIOR

Chefe de
Auditoria

06/12/2012 a
30/06/2015

DEJUR

Assessoramento e orientação
das atividades de
representação da empresa em
juízo, ou fora dele, nas ações
em que esta for autora, ré ou
interessada, além de
acompanhamento dos
processos judiciais e
extrajudiciais e assistência
jurídica nas demandas internas
e externas, independente de
sua natureza jurídica.

GABIN

MARCIO LUIS
GONÇALVES
DIAS

Superintendente

Assessoramento da
Presidência da CMB.

JORGE EDUARDO
VIEIRA COSTA

Chefe de
Gabinete

12/05/2014 a
30/06/2015

DEPAC

Controles internos e mitigação
de riscos corporativos.

ADRIANA DE
FÁTIMA
CARDOSO
RODRIGUES

Superintendente

13/10/2014 a
30/06/2015

DITEC

Planejamento, coordenação e
controle das atividades
relativas a: gestão da
qualidade; projeto do produto;
desenvolvimento de matrizes;
segurança do trabalho; meio
ambiente; saúde ocupacional;
inovação tecnológica; e
tecnologia da informação e
comunicação.

DEPGQ

Gerenciamento do sistema da
qualidade.

MARCONE DA
SILVA LEAL
PAULO RICARDO
DE MATTOS
FERREIRA

ROBSON PAES
FERREIRA

01/07/2010 a
07/06/2015

16/08/2012 a
16/04/2015
Diretor
16/04/2015 a
30/06/2015

Superintendente

08/01/2013 a
30/06/2015
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

DEMAT

Concepção e desenvolvimento
de novos produtos; confecção
de originais artísticos; análises
periciais; treinamento de
clientes e reprodução de
matrizes.

JOAQUIM PAULO
MONTEIRO

Superintendente

20/09/2013 a
30/06/2015

DESMS

Gestão ambiental, engenharia
de segurança e medicina do
trabalho.

MARCOS
PEREIRA

Superintendente

27/06/2013 a
30/06/2015

DEINT

Estudo, concepção,
desenvolvimento e inovação
de produtos e serviços.

LEONARDO
ABDIAS N. DE
OLIVEIRA

Superintendente

18/09/2014 a
30/06/2015

DETIC

Desenvolvimento e
manutenção de sistemas de
informação; identificação de
serviços e aplicações de
informática; operação e
suporte técnico dos recursos
de informática instalados.

GERALDO
ESPERANÇA
FERREIRA

Superintendente

01/10/2012 a
30/06/2015

DIRAD

Planejamento, coordenação e
controle global das atividades
relativas a: gestão contábil,
orçamentária e financeira;
gestão de pessoas; segurança
corporativa; serviços
corporativos e
desenvolvimento empresarial.

DANIEL
AUGUSTO
BORGES DA
COSTA

16/08/2012 a
16/04/2015
Diretor

ANALIA
FRANCISCA
FERREIRA

16/04/2015 a
30/06/2015

DECOF

Contabilidade, dotação
orçamentária e administração
financeira da CMB.

JOSE LUIZ GIL
COSTA

Superintendente

09/07/2010 a
30/06/2015

DEGEP

Registro de pessoal;
assistência social; capacitação
e desenvolvimento de RH;
biblioteca; formulação de
projetos e políticas ligadas à
Gestão de Pessoas.

ROBERTO
FERREIRA
BRANDÃO

Superintendente

30/11/2012 a
30/06/2015

DESEC

Segurança, implantação e
manutenção da política de
segurança.

PEDRO
GONÇALVES DE
MATOS

Superintendente

01/07/2010 a
30/06/2015

DECOR

Transporte de pessoas e
cargas; gestão de estoque;
recebimento e distribuição de
materiais; gestão documental e
do acervo arquivístico;
zeladoria; projetos de
engenharia e de arquitetura;
planejamento e fiscalização de
obras.

ALEXANDRE
JOSE V JORDÃO

Superintendente

21/10/2013 a
30/06/2015
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

DESEM

Planejamento e Gestão da
Estratégia, Gerenciamento de
Projetos e orçamento de
investimento.

ÁLVARO DE
OLIVEIRA
SOARES

Superintendente

30/11/2012 a
30/06/2015

DIPRO

Planejamento, coordenação e
controle das atividades
relativas a: produção de
cédulas, moedas, medalhas,
impressos de segurança em
geral, selos fiscais físicos ou
digitais; e manutenção
industrial.

DECED

DEMOM

Produção de cédulas.

Produção de moedas e
medalhas;

FÁBIO
BOLLMANN

14/05/2012 a
16/04/2015
Diretor

ROBERTO
ALFREDO PAULO

17/04/2015 a
30/06/2015

ROBERTO
ALFREDO PAULO

20/09/2013 a
16/04/2015

LUIS CARLOS
BATISTA

Superintendente

27/04/2015 a
30/06/2015

PAULO RICARDO
DE MATTOS
FERREIRA

Superintendente

04/09/2012 a
26/04/2015

DILCINÉIA
LARRÚBIA DE
OLIVEIRA
MORAES

Superintendente
Interino

27/04/2015 a
30/06/2015

DEGER

Produção de impressos de
segurança em geral.

SÉRGIO GRILO
MAGALHÃES

Superintendente

04/09/2012 a
30/06/2015

DEMAN

Garantia da disponibilidade
dos equipamentos fabris e de
utilidades.

JOSÉ ROBERTO
DOS S. VENTURA

Superintendente

28/02/2011 a
30/06/2015

DESER

Controle da produção,
gerenciamento da informação
e auditoria dos selos fiscais
rastreáveis.

FREDERICO LIMA
DA COSTA

Superintendente

16/05/2014 a
30/06/2015

DIREM

Planejamento, coordenação e
controle das atividades
relativas a gestão de
contratações e suprimentos;
pesquisa e análise de mercado;
marketing; e gestão de vendas
nacionais e internacionais.

LARA
CARACCIOLO
AMORELLI

Diretor

14/05/2012 a
30/06/2015

DEGCS

Compras; elaboração de
editais e contratos; e
desenvolvimento comercial de
fornecedores.

RODRIGO DA
SILVA FERREIRA

Superintendente

28/10/2013 a
30/06/2015
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

DEPAM

Análise econômica; avaliação
dos riscos de novos negócios.

JOSÉ MARIA DOS
SANTOS JÚNIOR

Superintendente

01/10/2012 a
30/06/2015

Vendas, gestão de clientes e
RAFAEL BASSAN
Superintendente
marketing.
WAROWITZ
Fonte: Elaborado por DEEMP a partir de informações do GABIN e do DEGEP
DECOM

10/06/2013 a
30/06/2015

A partir de 1º de julho de 2015, o organograma funcional da CMB passou a ser o seguinte:
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O quadro 3 apresenta as informações referentes ao período de 1º de julho a 31 de dezembro de
2015 sobre as áreas mais estratégicas da gestão da CMB e as suas principais competências,
bem como os titulares e os respectivos períodos de atuação.
Quadro 3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas (após a restruturação de 01/07/2015)
Áreas/
Subunidades
Estratégicas

PRESI

GABIN

DEJUR

Competências

Suas atribuições estão
previstas no Estatuto da CMB,
Seção IV, art. 22 e seus
incisos.

Assessoramento do Presidente
na análise e despacho das
matérias de rotina;
coordenação da preparação
dos atos administrativos;
assessoramento do Presidente
em todos os assuntos
relacionados com a
administração da CMB;
preservação da memória da
CMB; e marketing
institucional da CMB.
Assessoramento das demandas
internas e externas de cunho
jurídico, bem como
representação da empresa em
juízo, ou fora dele.

Titular
FRANCISCO DE
ASSIS LEME
FRANCO

Cargo

Período de
atuação

Presidente

13/02/2012 a
15/10/2015

LARA
CARACCIOLO
AMORELLI

Presidente
Interina

16/10/2015 a
25/10/2015

MAURÍCIO
VISCONTI LUZ

Presidente

26/10/2015

JORGE
EDUARDO
VIEIRA COSTA
ANTONIO
RENATO CEZAR
DE ANDRADE

DANILO
TAKASAKI
CARVALHO

Chefe de
Gabinete

Superintendente

RODRIGO DA
SILVA FERREIRA

12/05/2014 a
30/11/2015
30/11/2015

01/07/2015 a
17/08/2015
17/08/2015

DEPAC

Controles internos; mitigação
de riscos corporativos; criação
e disseminação da cultura de
controle e compliance na
empresa.

ADRIANA DE
FÁTIMA
CARDOSO
RODRIGUES

Superintendente

01/07/2015

DEEMP

Planejamento e Gestão da
Estratégia, Gerenciamento de
Projetos e orçamento de
investimento.

FÁBIO
BOLLMANN

Superintendente

01/07/2015

AUDIT

Assessoramento e orientação
das atividades de auditoria sob
o ponto de vista da legalidade
e legitimidade dos atos e do
controle dos procedimentos
adotados pela CMB.

JOSÉ ANTÔNIO
MEYER PIRES
JÚNIOR

Chefe de
Auditoria

01/07/2015
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

DISEL

Gestão da produção dos selos
fiscais físicos e internalização
de tecnologias dos selos
fiscais rastreáveis com foco no
atendimento à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

ROBERTO
ALFREDO
PAULO

Diretor

01/07/2015

FREDERICO
LIMA DA COSTA

Superintendente

DESER

Controle da produção,
gerenciamento da informação,
auditoria dos selos fiscais
rastreáveis e desenvolvimento
de tecnologias para selos
rastreáveis.

LEONARDO
ABDIAS N. DE
OLIVEIRA

Superintendente
Interino

DETES

Acompanhamento,
identificação de necessidades
e estudos técnicos para a
melhoria dos processos e
produtos, com implantação de
novas tecnologias,
especificações e análises na
aquisição de materiais e
equipamentos.

DECOS

Vendas e gestão de clientes de
selos.

DICEM

Gestão da produção de
cédulas, moedas e medalhas,
com foco na relação com o
Banco Central do Brasil.

DECED

LEONARDO
ABDIAS N. DE
OLIVEIRA
FÁBIO NUNES
DE MOURA

RAFAEL PASSOS
DAMIANI
JOSÉ MARIA DOS
SANTOS JÚNIOR

Superintendente
Superintendente
Interino

Superintendente
Interino
Superintendente

01/07/2015 a
01/07/2015
09/07/2015

01/07/2015 a
08/07/2015
09/07/2015

09/07/2015
01/07/2015 a
01/07/2015

PAULO RICARDO
DE MATTOS
FERREIRA

Diretor

01/07/2015

Produção de cédulas.

ROBSON PAES
FERREIRA

Superintendente

01/07/2015

DEMOM

Produção de moedas e
medalhas.

ELIÉLBER DA
SILVA ANTUNES

Superintendente

01/07/2015 a
06/01/2016

DETEC

Manutenção e controle das
questões relativas aos
processos de fabricação de
cédulas, moedas e medalhas;
identificação de necessidades
e estudos técnicos para a
melhoria dos processos e
produtos, com implantação de
novas tecnologias,
especificações e análises na
aquisição de materiais e
equipamentos.

ALEXANDRE
GRILO
MAGALHÃES
ARNALDO
MARTINS
SEIXAS

Superintendente
Interino
Superintendente

08/07/2015
01/07/2015 a
01/07/2015
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

DEMAQ

Preservação do meio
ambiente; acompanhamento e
controle do tratamento das não
conformidades de auditorias
internas, externas e legais da
qualidade.

MARCOS
PEREIRA

Superintendente

01/07/2015

DECEM

Vendas e gestão de clientes de
Cédulas, Moedas e Medalhas.

JOAQUIM PAULO
MONTEIRO

Superintendente

01/07/2015

DIPIM

Gestão da produção de
passaportes e demais
impressos de segurança,
visando atender aos principais
clientes, quais sejam:
Departamento de Polícia
Federal, Ministério das
Relações Exteriores e
Correios.

LARA
CARACCIOLO
AMORELLI

Diretora

01/07/2015

DEPAS

Fabricação de cadernetas de
passaportes.

PAULO CÉSAR
ESTEVES DE
FRANÇA

Superintendente

01/07/2015

DEPIM

Fabricação de produtos
gráficos impressos.

SÉRGIO GRILO
MAGALHÃES

Superintendente

01/07/2015

DETIP

Controle das questões
relativas aos processos de
fabricação de passaportes e
impressos; acompanhamento e
identificação de necessidades
e estudos técnicos para a
melhoria dos processos e
produtos, com implantação de
novas tecnologias,
especificações e análises na
aquisição de materiais e
equipamentos.

MARCONE DA
SILVA LEAL

Superintendente

01/07/2015

DECOP

Vendas, gestão de clientes e
marketing de Passaportes e
Impressos.

RAFAEL BASSAN
WAROWITZ

Superintendente

01/07/2015

DIGES

DETIC

Gestão das atividades–meio da
empresa.

Desenvolvimento e
manutenção de sistemas de
informação; identificação de
serviços e aplicações de
informática; operação e
suporte técnico dos recursos
de informática instalados.

ANÁLIA
FRANCISCA
FERREIRA

Diretor

VAGNER DE
SOUZA LUCIANO

GERALDO
ESPERANÇA
FERREIRA

16/04/2015 a
15/10/2015
29/10/2015

Superintendente

01/07/2015
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

DECOF

Contabilidade, dotação
orçamentária e administração
financeira da CMB.

JOSÉ LUIZ GIL
COSTA

Superintendente

01/07/2015

DEGEP

Registro de pessoal;
benefícios; recrutamento e
seleção; cargos e salários;
movimentação de pessoal;
assistência social; medicina e
segurança do trabalho.

ROBERTO
FERREIRA
BRANDÃO

Superintendente

01/07/2015

ÁLVARO DE
OLIVEIRA
SOARES

Superintendente
Interino

03/07/2015

DECEC

Gestão do conhecimento;
treinamento, capacitação e
qualificação dos empregados;
formulação de projetos e
políticas ligadas à gestão de
pessoas; e guarda do acervo da
CMB.

DELOG

Garantia da disponibilidade
dos equipamentos fabris e de
utilidades; transporte de
empregados; apoio logístico;
gestão de estoque;
recebimento e distribuição de
materiais; gestão documental;
zeladoria; projetos de
engenharia e de arquitetura;
planejamento e fiscalização de
obras.

DESEC

Segurança, implantação e
manutenção da política de
segurança orgânica, física e
lógica

DEGEC

Planejamento e controle de
estoques; compras; elaboração
de editais e contratos.

MARCIO LUIS
GONÇALVES
DIAS

Superintendente

01/07/2015 a
01/07/2015

GRACIETE
CONCEIÇÃO A
DE JESUS

Superintendente

01/07/2015

PEDRO
GONÇALVES DE
MATOS

Superintendente

01/07/2015

RODRIGO DA
SILVA FERREIRA

Superintendente

01/07/2015 a
16/08/2015

Superintendente
Interino

17/08/2015 a
24/08/2015

Superintendente

25/08/2015

TADEU DE
CARVALHO
MÁRIO SÉRGIO
MENDES
MARTINS

Fonte: Elaborado por DEEMP a partir de informações do GABIN e do DEGEP

3.6 Macroprocessos finalísticos
A Casa da Moeda contratou uma empresa de consultoria que fez a revisão da cadeia de valor e
a identificação dos macroprocessos vinculados a sua estratégia, dentro do processo de
Planejamento Estratégico 2015–2022. Na primeira etapa dessa identificação, foi realizada a
conexão dos macroprocessos com a estratégia da CMB.
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Essa conexão se dá por Demandas Estratégicas, que são as condições necessárias que devem
existir na organização, em um nível predominantemente tático, para que cada objetivo
estratégico seja alcançado. A identificação das Demandas possibilita uma verificação da
aptidão dos macroprocessos para apoiar a consecução da estratégia.
Macroprocessos são agrupamentos de processos baseados em suas características intrínsecas
(ex: mesmos insumos, produtos assemelhados, processamento correlato etc.) e apresentam
objetivos articulados entre si ou um único objetivo compartilhado. Macroprocessos tem
impacto direto no desempenho da organização como um todo.
Já o Mapa de Relacionamento entre os Macroprocessos apresenta como cada macroprocesso
interage e explicita as ligações de entrada/saída e de cliente/fornecedor.
A Cadeia de Valor corresponde a uma série de atividades relacionadas e desenvolvidas pela
empresa para satisfazer as necessidades dos clientes. O trabalho de elaboração da Cadeia de
Valor da CMB foi desenvolvido juntamente com os líderes de cada área produtiva que
aprovaram a versão final do artefato.
Os principais insumos e fornecedores que concorreram para execução dos respectivos
macroprocessos da CMB estão apresentados no quadro a seguir:
Quadro 4 – Macroprocessos: principais insumos e fornecedores
Macroprocesso

Insumo
Papel Fiduciário

Linha de
Fabricação de
Cédulas

Tintas
Cintas para cintagem de centena e
milheiro de cédulas
Banda Holográfica

Ouro
Tinta calcográfica OVI
Papel filigranado Mapa do Brasil
Papéis resinados
Laminados de segurança
Filme plástico termoadesivo
Linha de costura
Tinta offset invisível
Papel garantia

FEDRIGONI

Tintas calcográficas

SICPA

Filme Polietileno
Caixa de Papelão
Palete
Prata
Ouro Reciclado

Linha de
Passaporte

Linha de Selos
Rastreáveis de
Cigarro

GTS GmbH & Co. KG
LEONHARD KURZ Stiftung e Co. KG
TRES S Ferramentas de Precisão Ltda.;
ROYAL CANADIAN MINT;
COMPANIA EUROPEA DE COSPELES S.A
LOAPLASTIC Embalagens Ltda. EPP
Bras–Onda Papelão Ondulado Ltda.
E.C.J.V. Madeiras e Materiais de Construção
Ltda.
CENNATECH
MARSAM METAIS S/A. Mineração Com. e
Exp.
MARSAM Refinadora de Metais
SICPA
FEDRIGONI
FEDRIGONI
SURYS
LASSANE Tecnologia Encadernações Ltda.
FEDRIGONI
SELLER INK

Discos
Linha de
Fabricação de
Moedas e
Medalhas

Fornecedor
FEDRIGONI Brasil Papéis Ltda.
SICPA Brasil Indústria de Tintas e Sistemas
Ltda.; e
SELLER INK Indústria e Comércio de Tintas e
Vernizes Ltda.
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Macroprocesso

Insumo

Fornecedor

Linha de Selos de
Controle Fiscal

Papel Filigranado com DOV

FEDRIGONI

Tintas calcográficas

SICPA

Papel couchê sem fosforescência
Papel couchê auto adesivo bobinado
Papel couchê auto adesivo
Filme termoencolhível
Tintas offset quadricromia
Tinta rotogravura
Cartolina de impressão
Tinta magnética
Acetato de N–Propila
Cartão em PVC

TULLIS RUSSELL Coaters Ltd
AVERY DENNISON
AVERY DENNISON
BLUE TECH Comércio e Serviços Ltda.
SELLER INK
SICPA
FEDRIGONI
FERRON Magnetic Inks Ltd
ICQL Química Ltda–Epp
OBERTHUR Technologies

Linha de Selos
Postais

Linha de Bilhetes
Magnetizados

Linha de
Identificação Base
Cartão de policarbonato
OBERTHUR Technologies
Plástico
Fonte: Elaborado por DEEMP a partir de informações das áreas fabris de planejamento e controle da produção

A Cadeia de Valor da CMB está apresentada a seguir.
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CADEIA DE VALOR CMB: CÉDULAS
COMERCIALIZAÇÃO, PCP E SUPRIMENTO

PRODUÇÃO
Guarda de Valores

Prospecção de
mercado

Comercialização
dos Produtos

Pós-Venda
Produção de Matrizes e outros Produtos Intermediários
Fiscalização da Produção

Planejamento da
Produção

Programação da
Produção

Controle da
Produção

Expedição de produtos acabados

Controle de Qualidade

Produção de Cédulas
Desenvolvimento de
Matéria-Prima e
Insumos

Aquisição de
Matéria-Prima e
Insumos

Análise da
Qualidade dos
Materiais

Estoque de
Materiais
Produção de Matrizes

Manutenção
Fabril

Suporte de
TIC à
Produção

Engenharia de
Processos e
Produtos

Cédulas
Tratamento
de Efluentes e
descarte de
resíduos

Gestão de Pessoas (Produção)
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CADEIA DE VALOR CMB: MOEDAS E MEDALHAS
COMERCIALIZAÇÃO, PCP E SUPRIMENTO
PRODUÇÃO

Prospecção de
mercado

Comercialização
dos Produtos

Guarda de Valores

Pós-Venda

Fiscalização da Produção
Planejamento da
Produção

Desenvolvimento
de Matéria-Prima e
Insumos

Programação da
Produção

Aquisição de
Matéria-Prima e
Insumos

Controle da
Produção

Análise da
Qualidade dos
Materiais

Estoque de
Materiais

Expedição de produtos
acabados

Controle de Qualidade

Fabricação
de Discos

Fabricação de Moedas de
circulação, Moedas
comemorativas e Medalhas

Produção de Matrizes
e outros Produtos
Intermediários

Moedas
Manutenção
Fabril

Suporte de TIC
à Produção

Engenharia de
Processos e
Produtos

Tratamento de
Efluentes e descarte
de resíduos

Gestão de Pessoas (Produção)
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CADEIA DE VALOR CMB: PASSAPORTE
PRODUÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO, PCP E SUPRIMENTO

Guarda de Valores
Prospecção de
mercado

Comercialização dos
Produtos

Pós-Venda
Fiscalização da Produção

Planejamento da
Produção

Programação da
Produção

Controle da
Produção

Expedição de produtos
acabados

Controle de Qualidade

Produção de Passaporte
Desenvolvimento
de Matéria-Prima e
Insumos

Aquisição de
Matéria-Prima e
Insumos

Análise da
Qualidade
dos Materiais

Estoque de
Materiais

Passaportes
Produção de Matrizes

Manutenção Fabril

Suporte de TIC
à Produção

Engenharia de
Processos e
Produtos

Tratamento de
Efluentes e descarte
de resíduos

Gestão de Pessoas (Produção)
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CADEIA DE VALOR CMB: SELOS RASTREÁVEIS DE CIGARRO

COMERCIALIZAÇÃO, PCP E SUPRIMENTO
PRODUÇÃO
Prospecção de
mercado

Comercialização dos
Produtos

Pós-Venda

Guarda de Valores

Fiscalização da Produção
Planejamento da
Produção

Programação da
Produção

Controle de Qualidade

Controle da Produção

Expedição de produtos
acabados

Produção de Selos

Desenvolvimento
de Matéria-Prima e
Insumos

Aquisição de
Matéria-Prima e
Insumos

Análise da
Qualidade dos
Materiais

Estoque de
Materiais

Produção de Matrizes

Selos

Tecnologia de Informação – Codificação dos selos

Manutenção
Fabril

Suporte de
TIC à
Produção

Engenharia de
Processos e
Produtos

Tratamento
de Efluentes
e descarte
de resíduos

Gestão de Pessoas (Produção)
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CADEIA DE VALOR CMB: SELOS DE CONTROLE FISCAL
COMERCIALIZAÇÃO, PCP E SUPRIMENTO
PRODUÇÃO
Prospecção de Mercado

Comercialização dos
Produtos

Pós-Venda

Guarda de Valores

Fiscalização da Produção

Planejamento da
Produção

Programação da
Produção

Controle da
Produção

Controle da Qualidade
Expedição de produtos
acabados

Produção de Selos

Desenvolvimento
de Matéria-Prima e
Insumos

Aquisição de
Matéria-Prima e
Insumos

Análise da
Qualidade dos
Materiais

Estoque
de
Materiais

Produção de Matrizes

Manutenção
Fabril

Suporte de
TIC à
Produção

Engenharia de
Processos e
Produtos

Gestão de Pessoas (Produção)

Tratamento
de Efluentes e
descarte de
resíduos

Selos
Selos
Rastreáveis
Rastreáveis
de Bebidas
de Bebidas
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CADEIA DE VALOR CMB: SELOS FISCAIS DIGITAIS – SICOBE/SCORPIOS

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, AQUISIÇÃO, TI,
ENGENHARIA
PRODUÇÃO
Serviço de Tecnologia

Engenharia

Tecnologia de Controle

Instalação e Homologação dos Serviços

SLA níveis de serviços

Coleta de dados e Geração das
Informações

Relatórios dos Sistemas de
Controle

Monitoramento e Controle dos níveis de serviço
Supervisão de fábricas

Efetivo controle da produção e
geração dos selos digitais rastreáveis

Aquisição de serviços de terceiros (tecnologia)
Fiscalização dos contratos
Ferramentas de TI
Atendimento aos requisitos do cliente
Armazenagem das informações
Gerenciamento de banco de dados
Desenvolvimento de fornecedor

Manutenção
Fabril

Suporte de TIC
à Produção

Engenharia de
Processos

Gestão de Pessoas (Produção)
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CADEIA DE VALOR CMB: SELOS POSTAIS
COMERCIALIZAÇÃO, PCP E SUPRIMENTO

Prospecção de
mercado

PRODUÇÃO
Guarda de Valores

Comercialização dos
Produtos

Pós-Venda

Fiscalização da Produção

Planejamento da
Produção

Programação da
Produção

Controle da
Produção

Controle de Qualidade

Expedição de produtos
acabados

Produção de Selos Postais
Desenvolvimento
de Matéria-Prima e
Insumos

Aquisição de
Matéria-Prima e
Insumos

Análise da
Qualidade
dos Materiais

Estoque de
Materiais

Selos

Produção de Matrizes

Postais
Manutenção Fabril

Suporte de TIC
à Produção

Engenharia de
Processos e
Produtos

Tratamento de
Efluentes e descarte
de resíduos

Gestão de Pessoas (Produção)
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CADEIA DE VALOR CMB: BILHETES MAGNETIZADOS

PRODUÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO, PCP E SUPRIMENTO

Guarda de Valores

Prospecção de
mercado

Planejamento da
Produção

Comercialização dos
Produtos

Pós-Venda

Programação da
Produção

Fiscalização da Produção

Controle de Qualidade

Controle da
Produção

Expedição de produtos
acabados
Produção de Bilhetes Magnetizados

Desenvolvimento
de Matéria-Prima e
Insumos

Aquisição de
Matéria-Prima e
Insumos

Análise da
Qualidade
dos Materiais

Estoque de
Materiais

Bilhetes
Magnéticos

Produção de Matrizes

Manutenção Fabril

Suporte de TIC
à Produção

Engenharia de
Processos e
Produtos

Tratamento de
Efluentes e descarte
de resíduos

Gestão de Pessoas (Produção)
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CADEIA DE VALOR CMB: CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO BASE PLÁSTICA

PRODUÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO, PCP E SUPRIMENTO
Prospecção de
mercado

Comercialização dos
Produtos

Guarda de Valores

Pós-Venda

Fiscalização da Produção
Planejamento da
Produção

Controle da
Produção

Programação da
Produção

Expedição de produtos
acabados

Controle de Qualidade

Desenvolvimento
de Matéria-Prima e
Insumos

Aquisição de
Matéria-Prima e
Insumos

Análise da
Qualidade
dos Materiais

Estoque de
Materiais

Cartões

Produção de Selos Bilhetes Magnetizados

Produção de Matrizes

Manutenção Fabril

Suporte de TIC
à Produção

Engenharia de
Processos e
Produtos

Tratamento de
Efluentes e descarte
de resíduos

Gestão de Pessoas (Produção)
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O trabalho de elaboração do Mapa de Relacionamento dos Macroprocessos da CMB,
incluindo a identificação das principais entradas/saídas e dos fornecedores/clientes foi
desenvolvido a partir de análises de insumos já existentes, seguido da identificação dos
macroprocessos com contribuição direta na nova estratégia da CMB. De forma complementar,
foi realizada oficina específica com todas as áreas associadas a esses macroprocessos de
maneira a gerar e validar todos os componentes de entrada/saída e de cliente/fornecedor de
cada macroprocesso.
Apresenta–se a seguir, de forma integrada, o Mapa de Relacionamento de Macroprocessos da
CMB.
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Por fim, o trabalho também contemplou a identificação dos novos macroprocessos requeridos pela estratégia da CMB. A figura a seguir
apresenta a Cadeia de Valor dos Macroprocessos Meio:
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E
DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL
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4.1 Planejamento organizacional
O Plano Estratégico da organização define o caminho a ser seguido pela empresa para
cumprir sua missão e alcançar sua visão de futuro. Para tanto, reúne os Direcionadores
Estratégicos (Missão, Visão e Valores) e o Mapa Estratégico, assim como a descrição
dos Objetivos Estratégicos, os indicadores a eles relacionados e suas respectivas metas.
O Mapa Estratégico consiste na representação gráfica da estratégia da organização por
meio de um conjunto de objetivos estratégicos balanceados em perspectivas e
interligados por suas relações de causa e efeito, em consonância com os parâmetros
metodológicos do Balanced Scorecard (BSC).
A Casa da Moeda do Brasil (CMB) concluiu em dezembro de 2014 o processo de
contratação de empresa para a elaboração do Plano Estratégico da organização. O
conjunto de etapas de construção do Plano Estratégico foi denominado projeto
“Moedeiros em Ação: Construindo o Futuro”. Um grupo multidisciplinar formado por
representantes de todas as áreas da empresa participou de oficinas para discussão da
nova estratégia.
Nesse contexto, a comunicação teve papel fundamental no que tange à demonstração da
relevância do projeto para todos os níveis hierárquicos da empresa, desde a Direção até
os empregados. Um Plano de comunicação foi elaborado com o objetivo de divulgar a
estratégia de forma clara para o público interno.
Esse foi um passo importante do desdobramento da estratégia, considerando que
promoveu a internalização corporativa dos objetivos estratégicos e criou uma linguagem
comum de gestão. O objetivo principal foi informar a importância da participação direta
de todos os empregados na superação dos desafios.
Durante o processo de Planejamento Estratégico, a empresa contratada identificou as
demandas estratégicas relacionadas a cada objetivo estratégico, ou seja, as condições
que os processos da empresa devem atender para a consecução da visão de futuro e
cumprimento da missão. Esse levantamento possibilita a vinculação dos
macroprocessos e da gestão de riscos, descrita no item 5.5.1, à estratégia.
Cada etapa do Planejamento Estratégico da CMB para o período de vigência 2015 –
2022 foi validada pela Diretoria Executiva, assegurando o alinhamento do Plano com as
competências legais e normativas. Entretanto, diante da alteração na composição da
Diretoria e da restruturação da empresa, ocorrida em julho de 2015, foi decidido, na 18ª
Reunião de Diretoria Executiva, que o Plano Estratégico deveria ser revisado.
Considerando que o Planejamento Estratégico contou com o envolvimento de um grupo
representativo de empregados, o que confere legitimidade ao processo, um dos pilares
da revisão foi o de não alterar a Estratégia traçada. Nesse sentido, foram mantidas as
redações de Missão, Visão e Valores. Os objetivos estratégicos que compõem o Mapa
foram alinhados à nova realidade da empresa, tendo como base reuniões realizadas entre
o Departamento de Análise Econômica e Empresarial (DEEMP) e cada um dos
Diretores.
A Diretoria Executiva, em sua 32ª Reunião, realizada em 28 de agosto de 2015, aprovou
o novo Mapa Estratégico.
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Os indicadores também foram revisados, de acordo com os novos objetivos e a
realidade da empresa. As metas para o período de 2015 a 2022 foram avaliadas e
propostas juntamente com os órgãos executores para que sejam, ao mesmo tempo,
desafiadoras e exequíveis.
O Plano Estratégico da CMB foi aprovado em 4 de dezembro de 2015, por ocasião da
44ª Reunião de Diretoria, e resultou nas orientações estratégicas para o período 2015 –
2022, expressas nas perspectivas: Financeira; Clientes e Sociedade; Processos Internos;
Aprendizado e Crescimento e demonstradas a seguir:
Direcionadores Estratégicos


Missão: Atender aos clientes com soluções de segurança nos segmentos de meios de
pagamento, identificação e controle fiscal, de forma sustentável.



Visão: Ser reconhecida pelos mercados nacional e internacional e pela sociedade por
sua excelência em soluções de segurança nos segmentos de meios de pagamento,
identificação, controle fiscal e numismática com inovação e sustentabilidade.



Valores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ética;
Transparência;
Comprometimento;
Atitude para Resultados;
Qualidade;
Inovação; e
Sustentabilidade.
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4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
Perspectiva Financeira


Objetivo Estratégico:
Promover Sustentabilidade Financeira



Descrição do Objetivo:
Gerar recursos para remunerar os fatores de produção, arcar com todos os
custos e despesas e investir para continuar executando sua missão no longo
prazo.



Indicador e Metas:
Indicador: Endividamento Financeiro Sobre Ativo Total (EFSAT)
Meta

Como
medir

2015

2016

2017

< 17

< 16,5 < 16

2018

2019

< 15,5 < 15

2020

2021

2022

< 14,5 < 14

< 14

EFSAT = (DD+IF+ONC+TLP+ELP) x 100, onde:
AT
DD = Duplicatas Descontadas
IF = Operações com Instituições Financeiras
ONC = Outros Gastos Financeiros não Cíclicos
TLP = Transferências de Longo Prazo para PC
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total
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Perspectiva Clientes e Sociedade


Objetivo Estratégico:
Ampliar a participação no mercado



Descrição do Objetivo:
Aumentar a base de clientes e customizar soluções para os clientes já
existentes.



Indicador e Metas:
Indicador: Taxa de crescimento da carteira de clientes
Meta (%)

Como medir



2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

22,4

23,5

24,7

26,0

27,3

28,6

30,1

31,6

(Faturamento de novos produtos ou clientes / Faturamento Total
no Mercado Competitivo) x 100

Objetivo Estratégico:
Aumentar a satisfação dos clientes



Descrição do Objetivo:
Satisfazer as necessidades dos clientes, relacionando especificações,
qualidade e prazo de entrega do produto ou serviço às suas expectativas.



Indicadores e Metas:
Indicador: Satisfação do cliente
Meta

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

71,5

74,4

76,6

78,9

81,2

83,7

85,4

87

Média dos quesitos da pesquisa de satisfação
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Indicador: Índice Satisfação de Clientes (Principais Produtos)
Meta
(%)

Produtos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moeda

99,45

99,45

99,46

99,47

99,48

99,49

99,50

99,50

Cédula

99,40

99,40

99,41

99,42

99,43

99,45

99,47

99,50

Passaporte
c/chip

99,98

99,98

99,98

99,98

99,99

99,99

99,99

99,99

Como medir

ISCp = {1–[(IAE+IDP)/2]} x 100, onde:

a) ISC = Índice de Satisfação do Cliente;
b) IAE = Índice de atraso na entrega, calculado
pela relação entre o quantitativo de produtos
entregues fora do prazo pactuado e aqueles
pedidos;
c) IDP = Índice de devolução dos produtos,
calculado pela relação entre o quantitativo de
produtos rejeitados pelo cliente e aqueles
entregues;
d) p – Fixado por produto, quais sejam: cédula,
moeda e passaporte com chip – DPF.
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Objetivo Estratégico:
Fortalecer a marca CMB



Descrição do Objetivo:
Empreender ações de comunicação que posicionem a marca por seus
atributos de qualidade junto aos públicos de interesse.



Indicador e Metas:
Indicador: Retorno de Mídia Espontânea
Meta

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

LB

20%

5%

8%

3%

3%

5%

8%

(RMEa / LB) x 100, onde:

a) RMEa é o retorno de mídia espontânea calculado
anualmente em reais por: Valor das Notícias Positivas
– Valor das Notícias Negativas.
Os valores acima serão apurados com base na análise do
relatório emitido pela empresa de Assessoria de Imprensa
contratada pela CMB.
b) LB é a linha de base, que corresponde ao valor do
retorno de mídia espontânea no ano de 2015, estimado
em R$5.850.000,00.
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Perspectiva Processos Internos


Objetivo Estratégico:
Ampliar o portfólio de fornecedores estratégicos



Descrição do Objetivo:
Prospectar novos fornecedores com competência técnica que supram a
organização com recursos no nível de qualidade adequada, na quantidade
necessária, no tempo certo e no preço justo.



Indicadores e Metas:
Indicador: Variação de preços de matérias–primas
Meta

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

<=2,5

<=2,4

<=2,3

<=2,2

<=2,1

<=2,0

<=1,9

<=1,7

∑

(

)
∑

(

)

Onde: i é o primeiro item e n é o total de itens aplicáveis ao
cálculo

Indicador: Grau de Dependência de Fornecedores
Meta

Como medir
Situação atual

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

–

–

–

–

–

–

–

–

Total de insumos estratégicos com um único fornecedor
credenciado técnico e comercialmente
Em desenvolvimento. O seguinte plano de ação deve ser
executado para definição das metas:
1. Realizar levantamento de fornecedores por produto e
serviço estratégico conforme nova definição – DEGEC
– prazo
2. Levantar Total de insumos estratégicos com um único
fornecedor credenciado técnico e comercialmente –
DVAE
Estabelecer a meta – DVAE
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Objetivo Estratégico:
Investir em pesquisa e desenvolvimento



Descrição do Objetivo:
Investir em desenvolvimento experimental, pesquisa básica ou aplicada com
o intuito de beneficiar a organização por meio da geração de conhecimento
com potencial para desenvolver novas aplicações, que representem a criação
ou aprimoramento de produto, processo ou serviço.



Indicadores e Metas:
Indicador: Grau de Investimento em P&D
Meta (%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

–

0,07

0,07

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

(Gastos em P&D / Receita Líquida de vendas) x 100

Como medir



Objetivo Estratégico:
Desenvolver tecnologicamente a CMB



Descrição do Objetivo:
Garantir que a tecnologia empregada em processos, produtos e serviços esteja
alinhada às tendências do mercado de atuação da empresa.



Indicador e Metas:
Indicador: Execução do Orçamento de Investimentos
Meta (%)

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

25

30

60

63

66

69

72

75

Percentual do valor realizado no exercício em relação ao valor que foi
orçado.
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Objetivo Estratégico:
Alinhar a CMB às melhores práticas de Governança



Descrição do Objetivo:
Aprimorar o sistema de Governança Corporativa da empresa no sentido de
propiciar maior transparência e equidade, melhorar a prestação de contas à
sociedade e zelar pela sustentabilidade da organização.



Indicador e Metas:
Indicador: Indicador de Governança Corporativa Simplificado
Meta

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,64

0,66

0,68

0,71

0,73

0,75

0,78

0,8

iGGs=
f(L11,L21,L22,L32,L42,E12,E22,E23,C11,C21,C22,C31,C32,C34)
Onde cada fator corresponde ao valor da aderência à prática de
mesmo código no questionário de governança pública do TCU.

Os pesos dos termos do polinômio linear (primeiro grau)
correspondem ao score resultante da análise fatorial, com fatores
extraídos pelo método de mínimos resíduos (MINRES), não sendo
necessária a aplicação de rotação em virtude de ter sido possível
explicar boa parte da variância da amostra com apenas um fator
extraído.

A Linha de Base utilizada para a definição das metas foi o iGGs do
ano de 2014, calculado em 0,615. Com base nesse resultado e
levando–se em conta uma evolução linear do índice, foi estimado o
valor de 0,8 em 2022, que corresponde a um estágio de capacidade
aprimorado.

Fonte: Relatório de Levantamento de Governança Pública do TCU
TC 020.830/2014–9. Disponível em:
http://portal3.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/n
oticias_arquivos/020.830–2014–9 (Governança no Brasil).pdf
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Objetivo Estratégico:
Aprimorar os processos de negócio



Descrição do Objetivo:
Aperfeiçoar processos produtivos e administrativos que apoiam os negócios
da empresa para torná–los mais ágeis e eficientes.



Indicadores e Metas:
Indicador: Prazo médio de Contratação (Pregão Eletrônico Nacional – Sem amostra)
Meta

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

117
(jun)

110

103

95

88

80

70

60

Os dados são extraídos do SGDOC e tabulados em uma planilha
de acompanhamento para apuração do prazo desde a requisição até
a contratação.

Indicador: Índice de Aproveitamento Fabril
Meta
(%)

Produtos 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moeda

99,99

99,99
0

99,99
1

99,99
2

99,99
3

99,99
4

99,99
5

99,99
6

Cédula

96,85

96,90

96,95

97,00

97,05

97,10

97,15

97,20

Passaport
e c/ chip

91,00

91,10

91,20

91,30

91,40

91,50

91,60

91,70

Selo de 98,10
cigarro

98,11

98,12

98,13

98,14

98,15

98,16

98,17

Como medir

IAF p = Boas / Total Produzido x 100, onde:
a) Inúteis: Quantidade de produtos inutilizados em
qualquer fase do processo produtivo;
b) Boas: Quantidade de produtos entregues ao
estoque (no caso dos selos de cigarros,
consideram–se englobados no cálculo das perdas
todas as modalidades de selos produzidos para este
fim).
c) p – Fixado por produto, quais sejam: cédula,
moeda, selo de cigarro e passaporte.
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Objetivo Estratégico:
Aprimorar a gestão de custos



Descrição do Objetivo:
Aperfeiçoar o gerenciamento das informações econômico–financeiras
visando obter eficácia e eficiência na aplicação de recursos, reduzir custos e
incrementar resultados.



Indicadores e Metas:
Indicador: Indicador de custo de produto vendido
Meta (%)

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

68

67

66

65

64,5

64

63,5

63

(Custo unitário dos produtos e serviços vendidos / Receita unitária
dos produtos e serviços vendidos) x 100

Indicador: Despesas Administrativas
Meta (%)

2015
<=20,8

Como medir

Situação atual

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

–

–

–

–

–

–

–

(Despesas administrativas deduzida da despesa de depreciação e
amortização / Receitas líquidas das vendas e serviços vendidos) x
100
Metas de 2016 a 2022 em estudo pelo DECOF
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Objetivo Estratégico:
Desenvolver mecanismos de convergência estratégica



Descrição do Objetivo:
Identificar necessidades, negociar, firmar e manter parcerias que produzam
resultados concretos para o alcance dos objetivos da CMB.



Indicadores e Metas:
Indicador: Índice de parcerias estratégicas realizadas
Meta(%)

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

–

29

36

43

57

71

86

100

(Nº de parcerias estratégicas realizadas / Nº de parcerias
estratégicas previstas) x 100
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Perspectiva Aprendizado e Crescimento


Objetivo Estratégico:
Promover cultura de inovação



Descrição do Objetivo:
Propiciar ambiente favorável a práticas inovadoras por meio do incentivo à
criatividade na solução de problemas e exploração de oportunidades de
mercado.



Indicador e Metas:
Indicador: Índice da cultura de inovação
Meta (%)

2015
–

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2

5

8

12

15

20

25

(Total de empregados que contribuíram com sugestões de
inovação / Total de empregados) x 100

Como medir



2016

Objetivo Estratégico:
Aprimorar clima organizacional



Descrição do Objetivo:
Investir em atividades que visem à melhoria da qualidade de vida dos
empregados e incentivar atitudes que favoreçam um ambiente de trabalho
saudável.



Indicadores e Metas:
Indicador: Índice de satisfação dos empregados
Meta

2015
–

Como medir

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,9

>7

Média final da pesquisa de Clima Organizacional
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Objetivo Estratégico:
Desenvolver competências orientadas ao negócio



Descrição do Objetivo:
Mapear, avaliar e desenvolver as competências organizacionais e estratégicas,
garantindo que os empregados detenham perfil e desempenho alinhados às
necessidades da empresa.



Indicador e Metas:
Indicador: Participação em ações educacionais
Meta (%)

2015
–

Como medir



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

40

45

50

55

60

65

70

Número de Participantes / Número de Empregados da CMB x 100

Objetivo Estratégico:
Buscar excelência em sistemas de informação e comunicação



Descrição do Objetivo:
Assegurar sistemas de informação ágeis e confiáveis para auxílio à gestão e
apoio à tomada de decisão.



Indicador e Metas:
Indicador: Índice de Governança em TI (iGovTI)
Meta

Como medir

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

>=0,70

0,75

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,90

Consolidação das respostas ao questionário de Governança de TI
elaborado pela Sefti (Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da
Informação do TCU), por meio de fórmula que resulta em um valor que
varia de 0 a 1.

4.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico
Dando continuidade ao processo de Planejamento Estratégico, a CMB está desdobrando
o Plano Estratégico em iniciativas para o alcance dos objetivos estratégicos. Por fim,
será definida uma metodologia de Gestão da Estratégia para acompanhamento dos
resultados alcançados e gestão do Portfólio de Projetos.
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4.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos
O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo
Federal que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da
Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continuada.
A Casa da Moeda se vincula ao Plano Plurianual (PPA) 2016/2019 do Governo Federal,
instituído pela Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, por meio do Programa 0807 –
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais.
O Orçamento de Investimentos (OI) da CMB está alocado em quatro ações
orçamentárias, quais sejam:
 3274 – Adequação e Modernização do Parque Industrial
 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis
 4103 – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
Apresenta–se, a seguir, a finalidade, a descrição e as dotações orçamentárias iniciais e
reprogramadas das referidas ações orçamentárias.
 Ação 3274: Adequação e Modernização do Parque Industrial (Projeto)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 86,5 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 62,6 milhões
Finalidade: Substituir equipamentos obsoletos e implementar novas tecnologias
industriais compatíveis com as necessidades dos clientes.
Descrição: Introdução de novos processos ou melhoria dos existentes, referentes às
atividades industriais, de apoio, e as administrativas, com objetivos de produzir novos
produtos, agregar valor aos produtos atuais, ou ganhar produtividade.
 Ação 4101: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis (Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 18,1 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 18,1 milhões
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que
prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços
prestados aos usuários.
Descrição: Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações; obras de
manutenção nas tubulações de água, esgoto, telefone e energia elétrica etc., em
edificações que sejam contabilizadas no imobilizado.
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 Ação 4102: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas
(Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 7,9 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 7,9 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 nos bens móveis,
veículos, máquinas e equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam
contabilizados no imobilizado.
 Ação 4103: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento (Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 6,9 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 6,9 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 da CMB são devidamente
registradas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), permitindo
alinhamento entre suas realizações e o planejado na Lei Orçamentária Anual (LOA),
conforme normas e orientações técnicas da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).
Em 2015, o volume de recursos destinado à realização de investimentos pela empresa
constituiu o montante inicial de R$ 119 milhões e, após reprogramação determinada
pelo Conselho de Administração (CONSAD) em 19 de dezembro de 2014, foi reduzido
para R$ 95,5 milhões.
4.1.4 Formas e Instrumentos de monitoramento da execução dos resultados dos planos
Visando o alinhamento com o Plano Estratégico e o acompanhamento do Portfólio de
Projetos e do Orçamento de Investimentos (OI), a CMB mantém mecanismos de
proposição, aprovação e monitoramento de projetos.
Desta forma, o aprimoramento técnico contínuo da gestão dos projetos de investimento
vem possibilitando realizar um monitoramento mais apurado, o que permitirá que o
orçamento projetado, paulatinamente, fique mais próximo da efetiva necessidade da
empresa.
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4.2 Desempenhos Orçamentários
4.2.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual
A Casa da Moeda investiu, em 2015, R$ 18 milhões na aquisição de novos
equipamentos e R$ 12,6 milhões na manutenção e adequação do Parque Fabril,
totalizando o montante de R$ 30,6 milhões pelo regime de competência.
O quadro a seguir contempla a execução dos investimentos por ação orçamentária no
exercício em questão.
Quadro 5 – Execução dos Investimentos por Ação Orçamentária
Ações

Descrição

Previsto Inicial
(A)

Reformulado
(B)

Realizado no
Exercício (C)

C/B
%

C/A
%

3274

Adequação e
modernização do
parque industrial.

R$ 86.463.523

R$ 62.580.020

R$ 18.028.840

28,81

20,85

4101

Manutenção e
adequação de bens
imóveis.

R$ 18.161.964

R$ 18.161.964

R$ 1.579.553

8,70

8,70

R$ 7.884.111

R$ 7.884.111

R$ 7.509.229

95,25

95,25

R$ 6.907.914

R$ 6.907.914

R$ 3.530.248

51,10

51,10

R$ 119.417.512

R$ 95.534.009

R$ 30.647.870

32,1

25,7

Manutenção e
adequação de bens
4102 móveis, veículos,
máquinas e
equipamentos.
Manutenção de
ativos de
4103 informática,
informação e
teleprocessamento.
CMB – Investimentos
Previstos / Realizados
Fonte: Elaborado por DEEMP

Em relação ao volume de recursos de investimentos previstos no exercício de 2015 e ao
efetivamente realizado, constata–se que o percentual de realização girou em torno de
32,1%. O principal fator que comprometeu a realização dos investimentos foi o
processo de restruturação pelo qual passou a empresa.
Em vigor a partir de 1º de julho de 2015, a nova estrutura organizacional foi moldada
sob o conceito de unidade de negócio e ocasionou uma série de alterações internas,
dentre as quais: mudança na nomenclatura de diretorias e departamentos; extinção e
criação de áreas; e transferências intersetoriais de processos de trabalho.
Esse contexto de restruturação demanda um período de adequação da empresa à nova
estrutura, razão pela qual há a percepção de que os impactos causados no desempenho
da realização dos investimentos da CMB ainda sejam observados no exercício de 2016.
Relevante destacar que o orçamento de investimentos inicialmente aprovado foi de
R$ 119,4 milhões. Entretanto, em atendimento à deliberação emanada do Conselho de
Administração (CONSAD) da CMB houve redução de 20%, perfazendo o montante de
R$ 95,5 milhões.
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Primando sempre pela qualidade e confiabilidade de seus produtos, a CMB concluiu,
em 2015, a instalação de um sistema para eliminar as cédulas defeituosas previamente
marcadas pelo equipamento de numeração das linhas de produção.
Também está sendo implantado o equipamento “Forno de Atmosfera Controlada a
Vácuo”, cujo montante investido é de R$ 1,3 milhão. Essa ação tem como objetivo o
tratamento térmico de cunhos para produção de moedas de circulação, moedas
especiais, medalhas e, ainda, ferramentas em geral que requeiram beneficiamento em
função do emprego a que se destinam.
Tal equipamento irá promover a substituição paulatina dos tratamentos térmicos,
atualmente realizados em banhos de sais de cianeto, eliminando riscos com relação à
segurança e à saúde dos operadores, propiciando, também, maior proteção ao meio
ambiente. Esta ação viabilizará a ampliação do quantitativo de fornecedores e de tipos
de aço a serem adquiridos. Ademais, o forno contribuirá para o aumento da
produtividade dos cunhos para produção de moedas especiais, tendo em vista a
preservação da qualidade da superfície das aludidas ferramentas.
Os quadros a seguir apresentam as informações referentes às ações orçamentárias
integrantes do OI sob as dimensões física e financeira da execução.
Quadro 6 – Orçamento de Investimento (Ação 3274)

Código

Identificação da Ação
30.25211.22.662.0807.3274

Título

Adequação e Modernização do Parque Industrial

Tipo

Projeto

Iniciativa
Código

Objetivo

Código

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária

0807

Tipo

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas
Estatais Federais

Casa da Moeda do Brasil
Unidades Técnicas mais diretamente afetas:
DECED – Departamento de Cédulas e Moedas
DEMOM – Departamento de Moedas e Medalhas
DEGER – Departamento de Gráfica Geral
DEMAT – Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de
Matrizes
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Dotação
Inicial

Dotação Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

86,5

62,6

18,0

100% da
dotação

Unidade
de
Previsto
medida
%

100%

Reprogramado

Realizado

100%

28,6%

Fonte: Elaborado por DEEMP
Quadro 7 – Orçamento de Investimento (Ação 4101)

Código

Identificação da Ação
30.25211.22.122.0807.4101

Título

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Tipo

Atividade
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Iniciativa
Código

Objetivo

Código

0807

Tipo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas
Estatais Federais

Casa da Moeda do Brasil
Unidades Técnicas mais diretamente afetas:
DEMAN – Departamento de Manutenção
DECOR – Departamento de Serviços Corporativos
DELOG – Departamento de Gestão da Infraestrutura e Logística
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Metas

Dotação
Inicial

Dotação Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

18,2

18,2

1,6

100% da
dotação

Fonte: Elaborado por DEEMP

Unidade
de
Previsto
medida
%

100%

Reprogramado

Realizado

100%

8,8%

Cabe destacar que a ação constante do quadro acima está mais afeta ao nível tático–
operacional da empresa e suas respectivas unidades técnicas responsáveis.
Quadro 8 – Orçamento de Investimento (Ação 4102)

Código

Identificação da Ação
30.25211.22.122.0807.4102
Tipo

Título

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

Atividade

Iniciativa
Código

Objetivo

Código

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária

0807

Tipo

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas
Estatais Federais

Casa da Moeda do Brasil
Unidades Técnicas mais diretamente afetas:
DECOR – Departamento de Serviços Corporativos
DEPGQ – Departamento de Gestão da Qualidade
DEMAN – Departamento de Manutenção
DELOG – Departamento de Gestão da Infraestrutura e Logística
DEMAQ – Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Metas

Dotação
Inicial

Dotação Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

7,9

7,9

7,5

100% da
dotação

Fonte: Elaborado por DEEMP

Unidade
de
Previsto
medida
%

100%

Reprogramado

Realizado

100%

94,9%
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De igual modo, a ação constante do quadro anterior está mais afeta ao nível tático–
operacional da empresa e suas respectivas unidades técnicas responsáveis.
Quadro 9 – Orçamento de Investimento (Ação 4103)
Identificação da Ação
30.25211.22.126.0807.4103

Código

Tipo

Atividade

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento

Título
Iniciativa

Código

Objetivo

Código

0807

Tipo

Programa

Unidade Orçamentária

Casa da Moeda do Brasil
Unidades Técnicas mais Diretamente Afetas:
DETIC – Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC (

Ação Prioritária

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas
Estatais Federais

) Brasil sem Miséria

(

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Metas

Dotação
Inicial

Dotação Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

6,9

6,9

3,5

100% da
dotação

Fonte: Elaborado por DEEMP

Unidade
de
Previsto
medida
%

100%

Reprogramado

Realizado

100%

50,7%

4.2.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
Os principais fatores que influenciaram a execução da estratégia da empresa, bem como
a realização dos investimentos estão relacionados ao contexto de mudança
organizacional que permeou a CMB no exercício de 2015. No decorrer do processo de
elaboração e validação do Planejamento Estratégico, foi comunicada a iniciativa de
restruturação da empresa.
Nesse cenário, logo após a validação, pela Diretoria, de todas as etapas contratuais
executadas no âmbito do processo de Planejamento Estratégico, foi realizada a
restruturação organizacional, condição que motivou a revisão da estratégia, aprovada
em dezembro de 2015.
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4.2.3 Informações sobre a realização das receitas
A programação e a realização das receitas da Casa da Moeda em 2015 estão
demonstradas a seguir.
Tabela 1 – Receitas da Casa da Moeda

GRUPOS/ELEMENTOS
Receitas Operacionais

(Em R$ milhões)
Realizado
2015
(a)

Orçado
2015

Realizado
2014
(b)

Variação
%
(a/b-1)

2.408,7

2.373,5

2.148,5

10%

2.407,8

2.373,5

2.147,2

11%

0,9

0,0

1,3

-100%

61,2

61,7

31,7

95%

Alienação de Bens

0,8

0,6

0,0

*

Aluguéis

0,0

0,0

0,0

*

Receitas Financeiras

38,4

40,0

21,6

85%

Demais Receitas Não Operacionais

22,0

21,1

10,1

109%

2.469,9

2.435,2

2.180,2

12%

Venda de Bens e Serviços
Demais Receitas Operacionais
Receitas Não Operacionais

Total das Receitas

Fonte: Elaborado por DECOF

SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL
Quadro 10 – Composição da receita bruta operacional

Fonte: Elaborado por DECOF

A promulgação da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, que concedeu a
exclusividade ao serviço de confecção de cadernetas de passaporte, acarretou o
incremento da rubrica de Serviços Monopolizados em detrimento da redução da rubrica
de Serviços não Monopolizados.
O aumento da Receita Bruta de 2015 justifica-se pelo crescimento do faturamento dos
serviços de selos rastreáveis SICOBE e SCORPIOS.
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SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Quadro 11 – Composição do Resultado Financeiro Líquido

Fonte: Elaborado por DECOF

Destacam-se do Resultado Financeiro Líquido: o crescimento dos Juros sobre Aplicação
Financeira, resultado do aumento do saldo financeiro; e a variação dos Juros sobre
Créditos Tributários, proveniente das atualizações dos créditos tributários pela taxa
SELIC.
O aumento dos Juros e Encargos Financeiros sobre a Dívida Contraída, resultante da
apropriação durante todo o exercício de 2015, decorre de empréstimos de capital de giro
no valor de R$ 250 milhões contraídos a partir do segundo semestre de 2014, embora
tenha havido o pagamento antecipado de R$ 50 milhões em agosto de 2015 conforme
exposto no item 8.1 das notas explicativas do Balanço Patrimonial. Os Juros e Encargos
Financeiros relativos ao ano de 2015 sofreram redução devido ao pagamento de
dividendos atualizados pela SELIC em alíquota inferior ao exercício anterior.
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4.2.4 Informações sobre a execução das despesas
4.2.4.1 Despesas por grupo e elemento de despesa
A execução das despesas da Casa da Moeda por grupo e elemento de despesa é
apresentada a seguir.
Tabela 2 – Despesas da Casa da Moeda

(Em R$ milhões)

GRUPOS/ELEMENTOS

2015

2014

Variação
%

Despesas de Pessoal

543,1

437,5

24%

Vencimentos e vantagens fixas

239,2

193,2

24%

Encargos Sociais

189,4

160,4

18%

Contribuições a entidades fechadas de
previdência

17,7

14,6

22%

Outros benefícios de natureza social

53,9

38,4

40%

Despesas variáveis

42,9

30,9

39%

234,4

267,4

-12%

228,9

259,1

-12%

Material de consumo

5,5

8,3

-33%

Serviços de terceiros

1.171,4

1.365,0

-14%

1.104,3

1.283,3

-14%

60,0

56,6

6%

7,1

25,1

-72%

25,8

16,1

60%

6,0

30,7

-81%

Encargos Financeiros

34,5

2,8

1133%

Outros dispêndios correntes

47,0

56,6

-17%

2.062,2

2.176,1

Materiais e Produtos
Matérias primas

Técnicos, administrativo e operacional
Dispêndios
próprio

indiretos

com

pessoal

Demais serviços de terceiros/
Propaganda e Publicações
Utilidades e Serviços
Tributos e encargos parafiscais

Total de Dispêndios Correntes

-5%

Fonte: Elaborado por DECOF
Tabela 3 – Dispêndios de Capital
GRUPOS/ELEMENTOS

(Em R$ milhões)
Variação
%

2015

2014

Amortização de Operações de Crédito de
Longo Prazo

50,0

0,0

*

Investimentos no ativo imobilizado

30,6

31,4

-3%

113,0

84,6

34%

193,6

116,0

67%

Dividendos
Total de Dispêndios de Capital

Fonte: Elaborado por DECOF
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4.2.4.2 Despesas totais por modalidade de contratação
A Casa da Moeda não está obrigada a efetuar registros contábeis sob a forma de
“modalidade de contratação”, mas em função da "Natureza da Despesa", conforme
disciplinado na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações, com
fundamento nas seguintes razões:


A CMB é uma empresa pública, não dependente, com personalidade jurídica de
direito privado, com autonomia administrativa e financeira, e que se submete às
disposições da Lei nº 6404/76;



A CMB não está submetida às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, que estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e deu outras providências, conforme se verifica no
Artigo 1º, parágrafo 3º, inciso I, alínea "b", combinado com o Artigo 2º, inciso III
da mesma Lei; e



Não são aplicáveis à Casa da Moeda as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, que estatuiu Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

Em relação ao item "Suprimento de Fundos", apresenta-se a seguir a relação de gastos
anuais com "Fundos Rotativos" da CMB nos exercícios de 2014 e 2015, Pode ser
observada uma redução de gastos de aproximadamente 19,6% em 2015,
comparativamente a 2014, diretamente impactada pela expressiva redução de 80,0% nos
gastos realizados pelo Fundo do Departamento de Gestão de Contratações (DEGEC) no
mesmo período.
Tabela 4 – Gastos com fundos rotativos em 2014/2015
GASTOS - FUNDO ROTATIVO
EXERCÍCIO DE 2014

VALORES

DECOF

R$

349.190,20

DEGEC

R$

95.069,34

BRASÍLIA - SEDE

R$

11.005,16

NÚCLEO CENTRO

R$

5.303,83

FLAMENGO

R$

245,00

DEJUR

R$
R$

9.174,45
469.987,98

DECOF

R$

315.176,53

DEGEC

R$

18.971,22

BRASÍLIA - SEDE

R$

7.129,94

FLAMENGO

R$

1.414,24

DEJUR

R$
R$

35.172,73
377.864,66

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2014
EXERCÍCIO DE 2015

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2015
TOTAL GERAL (2014+2015)
Fonte: Elaborado por DECOF

R$

847.852,64
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Os quadros a seguir demonstram o detalhamento das despesas incorridas pela Casa da
Moeda nos exercícios de 2014 e 2015, contabilizadas em função da "Natureza de
Despesas", em relação à Folha de Pagamento (despesas com pessoal) e Diárias.
Com a implantação do Novo Plano de Contas da União (PCASP) e respectivas
alterações procedidas no SIAFI-WEB, implantadas a partir de 1º de janeiro de 2015, a
Casa da Moeda constatou que o módulo Total do SIAFI-WEB tornou-se inadequado à
realidade da empresa por aglutinar em uma única conta diversas contas contábeis
anteriormente disponíveis (até 31 de dezembro de 2014).
Essa mudança impossibilitou a análise contábil-gerencial e restringiu a elaboração de
relatórios de acompanhamento e controle interno que eram apresentados mensalmente à
Diretoria Executiva e aos Conselhos de Administração e Fiscal da CMB para tomada de
decisão de planejamento e ações executivas ou corretivas, tanto de ordem estratégica
quanto tática.
Quadro 12 – Folha de Pagamento (Despesas com Pessoal) em 2015
Conta Siafi
3.1.1.1.1.01.00
3.1.1.1.1.03.00
3.1.1.1.1.04.00
3.1.1.1.1.05.00
3.1.1.1.1.06.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.9.1.1.01.00
3.1.2.2.1.01.00
3.1.2.5.1.01.00
3.1.2.3.1.01.00
3.1.2.4.1.01.00
3.1.3.2.1.01.00
3.1.3.1.1.03.00
3.1.3.2.1.04.00
3.1.3.2.1.06.00
3.1.3.1.1.99.00
3.1.9.2.1.01.00
3.2.9.1.1.05.00
3.3.2.1.1.01.00

Despesas com Pessoal
VENCIMENTOS E SALARIOS
ADICIONAIS
GRATIFICACOES
FÉRIAS
13. SALARIO
REMUNERAÇÃO DIRETORIA E CONSELHEIROS
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO
PARTICIPAÇÃO DOS DIRIGENTES NO LUCRO
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FGTS
SESI/SENAI
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO MORADIA
AJUDA DE CUSTO
AUXILIO CRECHE
OUTROS BENEFICIOS
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS
SALÁRIO-MATERNIDADE
DIÁRIAS
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (BAIXA PARCELA
4.6.4.0.1.01.00
DEFICIT)
Total
Fonte: Elaborado por DECOF

D/C Exercício 2015
D
48.946.064,76
D
27.175.007,04
D
45.438.718,12
D
30.540.535,95
D
20.124.692,72
D
2.222.177,17
D
28.022.129,07
D
430.722,63
D
5.030.863,13
D
42.514.811,39
D
50.228.721,63
D
15.221.564,17
D
5.654.235,50
D
36.941,59
D
143.751,56
D
265.516,18
D
1.643.280,77
D
3.532.552,66
D
2.949.275,76
D
231.111,43
D
897.878,47
C

5.225.194,73
326.025.356,97

Quadro 13 – Despesas incorridas com diárias (sub conta contábil de Despesas com Pessoal) em 2015
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS

D

897.878,47

Fonte: Elaborado por DECOF
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Quadro 14 – Folha de Pagamento (Despesas com Pessoal) em 2014
Conta
Despesas com Pessoal
Siafi
331.90.07.01 Previdência Cifrão - Patrocinadora

D

Exercício 2014
(a)
6.685.513,23

331.90.07.01 Previdência Cifrão - Déficit

D

38.805.805,74

331.90.07.01 Previdência Cifrão - Partic. Assistidos

D

895.617,45

331.90.07.01 Previdência Moedaprev - Patrocinadora

D

2.042.510,40

331.90.11.01 Vencimentos e Salários

D

146.533.163,71

331.90.11.04 Adicional Noturno

D

4.714.298,13

331.90.11.09 Adicional de Periculosidade

D

7.439.330,36

331.90.11.10 Adicional de Insalubridade

D

10.337.702,84

331.90.11.14 Adicional de Transferência - Art. 469/CLT

D

13.301,49

331.90.11.33 Gratificação por Exercício de Função

D

18.720.842,98

331.90.11.37 Gratificação de Tempo de Serviço

D

25.175.489,42

331.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais

D

4.347.351,93

331.90.11.43 13º Salário

D

26.489.402,15

331.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário

D

4.849.386,12

331.90.11.45 Férias - Abono Constitucional

D

6.796.738,15

331.90.11.46 Férias - Pagamento Antecipado

D

15.845.176,38

331.90.11.50 Salário Maternidade - Prorrogação

D

257.384,22

331.90.11.71 Remuneração de Diretores

D

1.369.361,08

331.90.11.73 Remuneração Partcicip. Órgão Deliberação

D

334.936,40

331.90.13.01
331.90.13.02
331.90.13.13
331.90.16.44

D
D
D
D

20.165.048,63
71.287.564,11
6.759.481,60
3.753.277,80

331.90.16.45 P.L.R. - Empregados

D

20.031.409,69

331.90.16.45 P.L.R. - Dirigentes

D

400.000,00

331.90.94.00 Indeniz. Trabalhistas - Resc. Contratuais

D

3.033.415,19

331.90.94.00 Indeniz. Trabalhistas - Provisão PDV
Indeniz. Trabalhistas - Reclamação
331.90.94.00
Trabalhista
331.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

D

12.464.562,45

D

1.446.474,19

D

3.572.521,39

333.90.08.09 Auxilio Creche

D

3.637.753,27

333.90.08.46 Auxílio odontológico

D

2.941.052,75

333.90.08.47 Auxílio oftalmologico

D

457.593,75

333.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais

D

218.096,07

333.90.14.14 Diárias no País

D

955.898,03

333.90.14.16 Diárias no Exterior

D

216.834,49

333.90.30.09 Auxilio Medicamento (Mat. Farmacologico)

D

2.335.734,78

333.90.33.05 Locomoção Urbana

D

706.549,10

33390.33.07 Deespesas c/Excesso de Bagagem

D

220,00

333.90.36.07 Estagiário

D

934.231,42

333.90.46.01 Auxilio Alimentação

D

11.311.987,65

333.90.67.03 Depósito p/Recursos - Ações Trabalhistas

D

0,00

333.90.91.04 Depósitos Judiciais - Reclam. Trab.

D

849.643,60

FGTS
Contribuições Previdenciárias - INSS
SESI/SENAI - Ativo Civil
Serviços Extraordinários

D/C
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Conta
Despesas com Pessoal
Siafi
333.90.91.05 Depósito p/Recursos Judiciais - Reclam. Trab.

D

Exercício 2014
(a)
240.481,09

333.90.93.03 Ajuda de Custo

D

12.686,30

333.90.93.07 Indenização de Moradia

D

166.200,00

523.17.05.02 Baixa de Adiantamentos Concedidos - Férias

D

27.524.367,61

523.31.07.01 Prov. p/13º Salário

D

12.156.809,18

523.31.07.02 Prov. p/Férias

D

27.130.656,86

523.31.07.08 Encargos Sociais s/Provisões

D

15.110.789,59

523.31.07.99 Outras Provisões

D

2.898.627,23

613.12.03.00 Depósitos Realizáveis - Ações Trabalhistas

C

539.352,19

613.12.05.00 Adiant. Concedidos

C

26.338.024,12

613.13.03.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal

C

33.980.299,88

613.13.03.13 Obrigações Patronais - Incorpor. M.O.D

C

12.790.739,79

613.13.03.16 Demais Desp. Variáveis - Incorpor. M.O.D

C

1.873.746,83

613.13.05.11 Venctos. e Vantagens Fixas - Incorpor. M.O.I.

C

81.841.802,37

613.13.05.13 Obrigações Patronais - Incorpor. M.O.I.

C

29.910.017,37

613.13.05.16 Demais Desp. Variáveis - Incorpor. M.O.I.

C

4.007.627,08

623.17.02.04 Crédito por Cessão de Pessoal

C

3.535.627,76

623.31.04.00 Baixa Obrig. Exerc. Ant. - Adiant. de Férias

C

8.668.120,90

623.31.07.01 Provisão p/13º Salário

C

19.661.421,11

623.31.07.02 Provisão p/Férias

C

22.938.227,98

623.31.07.08 Encargos Sociais s/Provisões

C

15.042.305,61

623.31.07.99 Outras Provisões

C

1.366.729,02

623.31.29.00 Entidades de Previdência Complementar

C

4.978.495,06

62362.00.00 Ajuste Resultado Exerc. Anterior - PL

C

12.002,73

D/C

Total

306.888.740,20

Fonte: Elaborado por DECOF
Quadro 15 – Despesas incorridas com diárias (sub conta contábil de Despesas com Pessoal) em 2014
333.90.14.14 Diárias no País

D

955.898,03

333.90.14.16 Diárias no Exterior

D

216.834,49

Fonte: Elaborado por DECOF

4.2.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho
A apuração dos indicadores propostos no Plano Estratégico definido para 2015–2022
não está apresentada neste relatório tendo em vista que a estratégia validada pela
Diretoria Executiva precisou ser adequada à nova estrutura da empresa. A revisão foi
concluída em dezembro de 2015 e, por essa razão, são apresentados os resultados dos
indicadores da Participação nos Lucros e Resultados da empresa (PLR) e, a seguir, os
da qualidade.
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I.

Participação nos Lucros e Resultados Organizacionais – PLR/2015
A tabela apresentada s seguir demonstra o conjunto de indicadores utilizado no processo
de definição da Participação nos Lucros e Resultados da empresa (PLR), retratando as
variações entre as metas propostas e os índices obtidos.
Quadro 16 – Indicadores da PLR/2015

Fonte: Elaborado por AUDIT a partir de informações do DEGEP

A seguir são descritos os indicadores do Programa de PLR do exercício de 2015:
1. Faturamento Bruto: é o total de arrecadação de vendas realizadas em 2015.
2. Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido – RPL: é representado pela divisão do
Lucro Líquido do Exercício (LL) e o Patrimônio Líquido do exercício anterior (PL),
multiplicado por 100.
3. Lucro Líquido Operacional: é o lucro Líquido, menos receitas financeiras líquidas,
mais acréscimo das provisões não dedutíveis para efeito do I.R.
4. Satisfação dos Clientes: é o índice que relaciona o quantitativo de produtos
contratados e aquele entregue dentro do prazo pactuado e com a qualidade esperada,
demonstrado pela seguinte fórmula:
ISCp = {1–[(IAE+IDP)/2]} x 100, onde:
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ISC = Índice de Satisfação do Cliente;
IAE = Índice de atraso na entrega, calculado pela relação entre o quantitativo de
produtos entregues fora do prazo pactuado e aqueles pedidos;
IDP = Índice de devolução dos produtos, calculado pela relação entre o
quantitativo de produtos rejeitados pelo cliente e aqueles entregues;
p = Fixado por produto, quais sejam, cédula, moeda e passaporte com chip – DPF.
5. Produtividade CMB: é o valor agregado dividido pelo gasto total com pessoal,
onde:
Valor agregado: é o resultado da receita líquida de vendas menos o custo dos
materiais utilizados no processo fabril e o custo dos serviços prestados;
Gasto total com pessoal: inclui salários, encargos, vantagens, benefícios e horas
extras.
6. Índice de Aproveitamento Fabril – IAF: é a relação percentual entre a quantidade
produzida (boas) e a quantidade total produzida (boas + inúteis), representado pela
seguinte fórmula:
IAF p = Boas / Total Produzido x 100, onde:
Inúteis: Quantidade de produtos inutilizados em qualquer fase do processo
produtivo;
Boas: Quantidade de produtos entregues ao estoque (no caso dos selos de
cigarros, consideram–se englobados no cálculo das perdas todas as modalidades
de selos produzidos para este fim).
p: será fixado por produto, quais sejam, cédula, moeda, selo de cigarro e
passaporte.
7. Absenteísmo: é a relação percentual entre o número de minutos de ausência e o
número de minutos obrigatórios, onde:
N.º de minutos de ausência: é a soma em minutos de faltas, atrasos e saídas
antecipadas não justificadas ou abrangidas por abonos.
N.º de minutos obrigatórios: é o total em minutos obrigatórios de trabalho, no
período considerado.
8. Horas Extras: é o percentual resultante do total de horas excedentes realizadas em
cada Diretoria sobre o correspondente total de horas obrigatórias anuais, representado
pela seguinte fórmula:
(Horas Extras Pagas x 60min) x 100
Horas Obrigatórias x 60min
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9. Índice Temporal dos Estoques por Departamento: indica o percentual de estoques
de matéria prima sem movimentação a mais de 180 dias e inferior a 540 dias, sobre o
estoque total de matéria prima por departamento de produção (DEMOM, DECED e
DEGER). A fórmula de cálculo deste indicador é a seguinte:
(Estoques ociosos de matéria prima por departamento) x 100
(Estoque Total de Matéria Prima por departamento)
10. Reutilização, Reciclagem, Recuperação e Tratamento de Resíduos: indica a
quantidade de resíduos para co–processamento, re–refino, compostagem e reciclagem.
A fórmula de cálculo deste indicador é a seguinte:
Quantidade de resíduos co–processamento, re–refino, compostagem e reciclagem
Quantidade total de resíduos destinados pela CMB.
II. Indicadores da Qualidade
1. Satisfação dos Clientes
 Unidade de medida: Adimensional
 Critério / fórmula de cálculo: Tabulação da Pesquisa de Satisfação dos Clientes,
baseada nas notas de cada cliente no que tange à satisfação e importância das
características de qualidade.
 Frequência de cálculo: Anual
 Responsável: DEMAQ
 Fonte: Formulários de pesquisa preenchidos pelos clientes visitados
Gráfico 1 – Satisfação dos Clientes

Fonte: Elaborado por DEMAQ

O indicador Satisfação dos Clientes é apurado a partir de dados da pesquisa de
satisfação realizada uma vez por ano com os clientes da empresa. Os clientes que
responderam à pesquisa em 2015 foram: Banco Central do Brasil (BCB), Receita
Federal do Brasil (RFB), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT), Departamento de Polícia Federal (DPF), Conselho
Federal de Medicina (CFM), Defensoria Publica dos Estados e Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC).
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O resultado apurado em 2015 apresentou valor de 72,00, abaixo em 13,25 da meta
estabelecida em 83,00, conforme gráfico. Os resultados da pesquisa aplicada no
exercício em questão foram apresentados para as partes interessadas da CMB e um
plano de ação está sendo elaborado para apontar as tratativas cabíveis.
2. Índice de Qualidade dos Fornecedores (IQF)
 Unidade de medida: Adimensional
 Critério / fórmula de cálculo: O IQF informado representa a média aritmética dos
resultados de fornecimento, conforme a seguir:
IQF = ∑xici / ∑xi
Onde:
x = quantidade fornecida por
c = classificação do lote
i = fornecimento no período mensal ou acumulado.





Frequência de cálculo: Mensal
Responsável: DEMAQ
Fonte: Resultado das análises de matérias–primas e insumos pelos Laboratórios da
CMB

Gráfico 2 – Qualidade dos Fornecedores (IQF)

Fonte: Elaborado por DEMAQ

O Índice de Qualidade dos Fornecedores visa assegurar que os produtos e serviços
fornecidos à CMB estejam de acordo com os requisitos especificados nos contratos.
Conforme pode ser verificado no gráfico acima, em 2015 o indicador alcançou o
patamar de 87,97, abaixo em 7,4 % da meta estabelecida em 95,00.
Com o objetivo de melhorar o resultado do indicador, estão sendo revisados os critérios
de especificação para as matérias–primas/insumos que apresentem desempenho abaixo
da meta.
3. Índice de Avaliação do Autocontrole (ACQ)
 Unidade de medida: percentual
 Critério: Número de inconformidades detectadas pelas áreas de engenharia das
unidades de negócio / número de inspeções realizadas pelos técnicos do controle da
qualidade nos produtos que passaram pelo autocontrole. É considerada a média obtida
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pelos principais produtos dos departamentos de produção (Moedas, Cédulas e
Passaportes) e demais produtos em que se aplica o autocontrole.
Fórmula de cálculo: 1 – (número de inconformidades encontradas / número de
inspeções realizadas) x 100
Frequência de cálculo: mensal
Responsável: áreas de engenharias das unidades de negócio da CMB e DEMAQ
responsável pela consolidação
Fonte: Registros produzidos por DETEC e DETIP

Gráfico 3 – Avaliação do Autocontrole (ACQ)

Fonte: Elaborado por DEMAQ

O indicador de Eficácia da Avaliação do Autocontrole da Qualidade (ACQ) foi
implantado na CMB em 2014 e aponta a eficácia da inspeção realizada pelos próprios
empregados envolvidos nos processos de trabalho. O autocontrole da qualidade
pressupõe que cada empregado é responsável pela qualidade do seu trabalho.
Os dados que servem de base para a apuração desse indicador são informados pelas
áreas de engenharia das unidades de negócio da CMB, que mensalmente apontam o
resultado do Autocontrole. O índice do indicador alcançou 98,78% em 2015, ficando
dentro da meta estabelecida de 98,00%, conforme descrito no gráfico acima.
4.






Treinamento
Unidade de medida: Percentual
Critério / fórmula de cálculo: Horas em treinamento / Horas trabalhadas mensais.
Frequência de cálculo: Mensal
Responsável: DECEC
Fonte: Módulos de capacitação e desenvolvimento e de controle de frequência de
pessoal
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Gráfico 4 – Treinamento
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O indicador de Treinamento mensura as horas de treinamento realizadas em relação às
horas trabalhadas. Em 2015, foi apurado um acumulado de 1,90%, abaixo em 22% da
meta de 2,45% estabelecida para o exercício, conforme descrito acima.
Em virtude de a Casa da Moeda ter sido reestruturada em 2015, a área de treinamento
mudou de Departamento e teve sua estrutura totalmente modificada, com redução de
cerca de 50% do quadro de pessoal. Dessa forma, foi necessário tempo para que a nova
gestão se inteirasse dos treinamentos planejados e contratados até aquele momento.
Além disso, era preciso avaliar a necessidade de realização dos treinamentos face à nova
estrutura da empresa.
Registra–se que grande parte dos empregados lotados no DECED e no DEMOM não
pôde participar de treinamentos em 2015 devido a um pico de produção no final do ano,
por conta da produção de cédulas para o Brasil e para a Argentina, no caso do DECED,
e da confecção de medalhas para as Olimpíadas Rio 2016, no caso dos empregados do
DEMOM.
Para o ano 2016 o Departamento de Gestão do Conhecimento e Ensino Corporativo DECEC apresenta propostas de elevar o referido indicador a partir de ações
educacionais com focos no crescimento da Casa da Moeda do Brasil e no crescimento
profissional e pessoal dos empregados.
5. Perda no Processo Fabril
 Unidade de medida: Percentual
 Critério: O resultado global é obtido efetuando–se a média ponderada da perda das
linhas de fabricação de Cédulas, Moedas, Selos de Cigarros Nacionais, Cartão ANAC
CHT, Selos de Bebidas, Passaporte Digital com Chip, Passaporte MRE, Selos Postais
Ordinários, Bilhetes Magnetizados e Carteira CFM
 Fórmula de cálculo: ∑(quantidade de produtos inúteis / quantidade de produtos
produzidos) 100 x índice de participação do produto no faturamento
 Frequência de cálculo: Mensal
 Responsável: Áreas fabris das unidades de negócio CMB e consolidação pela SEMQ
 Fonte: Relatórios das áreas produtivas e demonstrativos financeiros do ano anterior
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Gráfico 5 – Perdas no Processo Fabril

Fonte: Elaborado por DEMAQ

O indicador de Perda no Processo Fabril tem o objetivo de identificar o grau de perda
nos processos produtivos para reduzir custos. A apuração considera a quantidade de
produtos inúteis em relação à quantidade produzida. A meta de perda estabelecida em
2015 foi de 3,99% ao mês e o índice registrado, no fechamento do ano, foi de 3,86%,
ficando dentro da meta.
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5. GOVERNANÇA
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5.1 Descrição das estruturas de governança
5.1.1 Aspectos Gerais
A estrutura de Governança da Casa da Moeda do Brasil (CMB) tem como base a matriz
de responsabilidades estabelecida a partir do Estatuto Social, aprovado pelo Decreto n°
2.122, de 13 de janeiro de 1997, e suas alterações.
Ao se avaliar a matriz de responsabilidades verifica–se que a estrutura de Governança
da CMB é regida por meio de uma metodologia multidisciplinar, na qual determinados
agentes possuem responsabilidade de estabelecer as diretrizes, outros de monitorar e
outros de executar os planos de trabalho. Essa estrutura multidisciplinar permite
implantar, com bom nível de transparência, os principais processos chave para a
instituição, na medida em que considera o seu Plano de Negócios, o Plano Plurianual e
as diretrizes institucionais voltadas para a atividade da CMB.
Desta forma, níveis de controle que se correlacionam estão estabelecidos na CMB: a
Governança Vertical e a Governança Horizontal, além da Gestão Riscos e de Controles
Internos, tratadas no item 5.5 deste Relatório.
5.1.2 Governança Vertical – Primeiro nível de controle
A Governança Vertical é exercida pelo Conselho de Administração (CONSAD), pelo
Conselho Fiscal (CONFIS) e pela Diretoria Executiva, composta pela Presidência
(PRESI) quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República, tendo por
órgão de apoio a Unidade de Auditoria Interna (AUDIT).
As competências e responsabilidades de cada um dos componentes da estrutura vertical
estão definidas no Estatuto Social da CMB e em normativos internos, como
demonstrado no quadro a seguir:
Quadro 17 – Principais competências das Unidades que integram a Governança Vertical na CMB
Agente

Atividade – Responsabilidade

Normativo Base
Estatuto Social da
CMB art. 9 § 1º

Exercer a administração superior da empresa.

Conselho de
Administração
(CONSAD)

Fixar orientação geral dos negócios da CMB,
estabelecendo políticas e objetivos corporativos, em
consonância com as diretrizes do Governo Federal.
Aprovar o Regimento Interno da empresa e as
atribuições dos órgãos componentes da estrutura
básica da CMB.
Aprovar o Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras Anuais e a Proposta de
Destinação do Resultado do Exercício, bem como
autorizar a alienação e a destinação de bens do ativo
permanente e a constituição de ônus reais sobre o
patrimônio da CMB, além da supervisão da gestão
adotada pelos diretores.
Aprovar normas gerais para celebração
contratos, convênios, acordos e ajustes.

de

Estatuto Social da
CMB art. 13, Item
I
Estatuto Social da
CMB art. 13 Item
II

Estatuto Social da
CMB art. 13 Item
III; IV e V

Estatuto Social da
CMB art. 13 Item
VI;
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Agente

Conselho Fiscal
(CONFIS)

Presidência
(PRESI)

Atividade – Responsabilidade
Aprovar o PAINT, RAINT, Política de Gestão de
Pessoas, os Planos de Cargos e Salários, o
Regulamento e Quadro de Pessoal, e gerir a
Concessão de Licenças à Diretoria Executiva.
Fiscalizar os atos dos Administradores e da Gestão
Orçamentária, Financeira e Patrimonial da CMB.
Supervisionar todas as atividades da CMB, em
conformidade com as diretrizes, planos e normas
aprovadas pelo CONSAD.
Determinar a realização, por empregados da
empresa, de Inspeções, Auditagens, Tomadas de
Contas, Sindicâncias e Inquéritos.
Realizar a gestão da CMB, cuja atuação observará
as diretrizes e as normas aprovadas pelo CONSAD.
Elaborar os orçamentos da empresa.

Diretoria
Executiva

Zelar pela racionalização dos custos e pelo
permanente aperfeiçoamento técnico e artístico dos
produtos.
Estabelecer procedimentos para que as atividades
industriais da Empresa observem adequadas regras
de Proteção Ambiental.
Realizar auditoria de natureza contábil, financeira,
orçamentária,
administrativa,
patrimonial
e
operacional da CMB, com a orientação normativa e
a supervisão técnica da CGU e de acordo com a
Unidade de
legislação pertinente. Propor medidas preventivas e
Auditoria Interna
corretivas dos desvios detectados e verificar o
(AUDIT)
cumprimento e a implementação de recomendações
ou determinações efetuadas pelos órgãos de
controle interno e externo, pelo Conselho Fiscal e
demais órgãos de regulação e fiscalização.
Fonte: Elaborado por AUDIT e DEPAC

Normativo Base
Estatuto Social da
CMB art. 13 Item
VII, VII, VIII e IX
Estatuto Social da
CMB arts.23 e 28
Estatuto Social da
CMB art. 22 Item
II
Estatuto Social da
CMB art. 22 Item
X
Estatuto Social da
CMB art. 9 § 2º
Estatuto Social da
CMB art. 18 Item
VI
Estatuto Social da
CMB art. 18 Item
XII
Estatuto Social da
CMB art. 18 Item
XIII

Estatuto Social da
CMB art. 30 § 1º

Vale ainda destacar que o CONSAD é composto por cinco representantes, sendo um
indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, um pelo Presidente do Banco Central do
Brasil e um pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, além do
Presidente da Casa da Moeda e de um representante dos empregados da empresa.
Todos os membros são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, exceto o
Presidente da CMB, membro nato conforme art. 10, II, do Estatuto Social da CMB. O
representante dos empregados da CMB passou a integrar o Conselho, na forma da Lei
nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, bem assim dos termos constantes da Portaria do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) n° 26, de 14 de março de
2011.
O CONSAD se reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre
que convocado, com a presença de, no mínimo, três de seus integrantes, cabendo ao seu
Presidente, além do voto ordinário, o de qualidade.
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O CONFIS é constituído por três representantes efetivos e três suplentes nomeados pelo
Ministro de Estado da Fazenda, sendo um representante da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) e dois representantes do Ministério da Fazenda. O CONFIS se reúne,
ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário e
decide por maioria de votos, presente a totalidade de três membros, uma vez que,
diferentemente do CONSAD, possui suplentes.
Finalmente, ainda no contexto da Governança Vertical, a empresa cumpre a Lei nº
11.638, de 28 de dezembro de 2007, que determina às sociedades de grande porte, ainda
que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, como é o caso da CMB, a
aplicação das disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de contratar
Auditoria Independente, por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
5.1.3 Governança Horizontal – Segundo nível de controle
A estrutura de Governança Horizontal é composta pelos agentes que representam a
segunda linha de defesa na estrutura de controles internos. São órgãos subordinados
diretamente à Presidência da CMB e ao CONSAD com a responsabilidade de
intermediar, controlar e fiscalizar o emprego das diretrizes referentes a controles
internos e gestão de riscos entre a alta gestão e os demais níveis organizacionais.
Esses agentes são, portanto, responsáveis por identificar falhas e irregularidades na
estrutura de controles internos da CMB. Suas atribuições, competências e formas de
atuação estão formalmente definidas, por meio de Normas de Organização, resumidas
no quadro a seguir:
Quadro 18 – Principais competências das Unidades que integram a Governança Horizontal na
CMB
Agente

Atividade – Responsabilidade

Departamento
de Controle e
Conformidade
(DEPAC)

Responsável pelas atividades referentes aos controles internos e à gestão dos
riscos corporativos por meio da elevação dos padrões de conformidade e da
gestão do Sistema Normativo da CMB, disseminando a cultura de controle e
compliance.

Ouvidoria
(OUVID)

Responsável pela transparência pública, acolhendo e atendendo as solicitações
do público (interno e externo), assim também atuando como mediador na
relação entre o cidadão e a CMB.

Corregedoria
(CORREG)

Responsável por centralizar as atribuições inerentes à atividade correcional no
âmbito da CMB.

Departamento
Jurídico
(DEJUR)

Responsável pelo assessoramento nas questões de cunho jurídico e pela gestão
do contencioso da CMB, assim como por representar a empresa em juízo ou
fora dele.

Fonte: Elaborado por AUDIT e DEPAC

Cabe também relacionar como agente de Governança Horizontal a Comissão de Ética,
composta por três membros titulares e três suplentes, todos empregados de carreira da
CMB e que tem por atribuição tratar de assuntos relativos à conduta de empregados.
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A empresa conta também com o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
(COTIN), em consonância com o guia de boas práticas dirigido para a gestão de
tecnologia da informação, Control Objetives for Information and Related Technology –
COBIT 4.1 PO 4.3, como também daquelas preconizadas pela Instrução Normativa nº
04/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), aplicável no que cabe, e amparado pelo
Acórdão n° 1603/2008 – Tribunal de Contas da União (TCU).
Trata–se de um órgão de caráter deliberativo para garantir que as decisões da CMB
sobre Tecnologia da Informação (TI) sejam compatíveis com o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI).
Na mesma afinação, a CMB possui ainda o Comitê de Segurança da Informação e
Comunicação (COSIC), em conformidade com a Instrução Normativa n° 1 do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), de 13 de junho de
2008, inciso VI do art. 5º, para viabilizar e assessorar a implantação e a gestão da
política de segurança da informação e comunicações da empresa.
5.2 Informações sobre dirigentes e colegiados
São apresentadas, a seguir, as competências do Conselho de Administração (CONSAD),
da Diretoria Executiva, do Presidente e do Conselho Fiscal (CONFIS). As informações
foram transcritas do Estatuto Social da Casa da Moeda, aprovado pelo Decreto nº 2.122,
de 13 de janeiro de 1997.
5.2.1 Informações sobre o Conselho de Administração (CONSAD)
O Conselho de Administração da CMB é composto por cinco membros designados pelo
Ministro de Estado da Fazenda, na seguinte forma:


Um representante do Ministério da Fazenda (MF), indicado pelo respectivo Ministro
de Estado, que presidirá o Conselho;



O Presidente da CMB, que substituirá o Presidente do Conselho nas suas faltas e
impedimentos;



Um membro indicado pelo Presidente do Banco Central do Brasil (BCB);



Um membro indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG); e



Um representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de
2010 e sua regulamentação. Cabe destacar que o Conselheiro, representante dos
empregados, passou a integrar o Conselho de Administração da CMB a partir da do
Decreto nº 7.865, de 19 de dezembro de 2012, que alterou o Estatuto Social da CMB,
aprovado pelo Decreto nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997. O Conselheiro
Representante dos Empregados obedecerá, ainda, as orientações dispostas na Portaria
MPOG nº 26, de 11 de março de 2011.
Os membros indicados pelo MF, pelo BCB e pelo MPOG são demissíveis ad nutum e
têm mandato de três anos, podendo ser reconduzidos. Caso ocorra vacância definitiva
do cargo de Conselheiro, o Conselho de Administração designará, dentre os Diretores
da empresa, um ocupante interino que exercerá as funções até a designação do novo
Conselheiro.
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O representante dos empregados possui um suplente, ambos eleitos pelo voto direto,
dentre os trabalhadores ativos, por composição de chapa eleitoral. A eleição é
organizada por Comissão Eleitoral designada pelo Presidente da CMB, composta por
representantes da empresa e da entidade sindical representante dos empregados, de
forma paritária. Terá mandato de três anos, podendo ser reeleito.
Não poderão ser designadas para o Conselho de Administração da CMB as pessoas que:
a) sejam impedidas por lei especial ou condenadas por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; b) hajam causado prejuízo à CMB, tenham liquidado os seus
débitos junto à empresa depois de cobrança judicial ou lhe sejam devedores; c)
participarem de sociedades em mora com a empresa; d) tenham participado como
dirigentes de empresa ou de sociedades que, nos últimos cinco anos, estiverem em
situação de inadimplência para com a empresa; e) tenham o nome incluído no Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
Compete ao Conselho de Administração da CMB:


Fixar a orientação geral dos negócios da empresa e acompanhar sua execução;



Aprovar o Regimento Interno da empresa e as atribuições dos órgãos componentes da
estrutura básica da CMB;



Manifestar–se sobre o relatório anual e as contas da Diretoria Executiva;



Autorizar a alienação e a destinação de bens do ativo permanente e a constituição de
ônus reais sobre o patrimônio da CMB, observado o que compete à Diretoria
Executiva da CMB (Art. 18, XVI do Estatuto Social);



Supervisionar a gestão da Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
empresa, podendo, para esse efeito, solicitar informações relativas a contratos
celebrados ou em vias de celebração e a quaisquer outros atos;



Aprovar normas gerais para a celebração de contratos, convênios, acordos e ajustes;



Estabelecer as diretrizes para elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna (PAINT) e aprová–lo para apreciação do Conselho Fiscal;



Aprovar a política de recursos humanos, os planos de cargos e salários, o regulamento
e o quadro de pessoal da empresa, em conformidade com as disposições legais
pertinentes;



Conceder licenças a membros da Diretoria Executiva;



Designar o membro da Diretoria Executiva que deverá substituir o Presidente ou outro
Diretor em caso de vacância, até a posse do novo titular;



Decidir sobre a contratação de auditores independentes;



Aprovar os planos plurianuais e anuais com os seus respectivos programas de
atividades e projetos de investimentos;



Aprovar, em cada exercício, as estimativas da receita, as programações gerais de
despesa, a previsão de investimentos e suas modificações;
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Aprovar os aumentos de capital resultantes de outros valores incorporáveis;



Autorizar a contratação de empréstimos internos e externos, observados os limites
globais e condições fixados na legislação vigente;



Aprovar a distribuição das áreas de atuação de cada membro da Diretoria Executiva;



Decidir sobre a contratação, por prazo determinado, de pessoal técnico especializado;



Decidir sobre a contratação de representantes comerciais no exterior;



Designar e destituir, por proposta da Diretoria Executiva, o titular da Auditoria
Interna;



Decidir sobre casos omissos no Estatuto, observadas as disposições legais pertinentes.
O Conselho de Administração reúne–se, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que convocado por um dos membros, com exceção do
representante dos empregados, e deliberará por maioria de votos, com a presença de, no
mínimo, três Conselheiros, cabendo ao Presidente, além do voto ordinário, o de
qualidade. O Presidente do Conselho de Administração poderá praticar, em casos de
urgência, atos ad referendum do Conselho de Administração.
O representante dos empregados não participa das reuniões, discussões e deliberações
sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens,
matérias de previdência complementar e assistenciais, hipótese em que fica configurado
conflito de interesse. Ele está sujeito a todos os critérios e exigências previstos em lei e
no estatuto da empresa para o cargo de Conselheiro de Administração, conforme dispõe
a Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010.

5.2.2 Informações sobre a Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é composta por cinco membros efetivos, podendo ser substituídos
por membro da Diretoria Executiva nos seus afastamentos e impedimentos através de
designação efetuada pelo Presidente, sendo constituída na forma que segue:


Presidente e quatro Diretores sem designação especial, nomeados pelo Presidente da
República.
Os membros da Diretoria Executiva serão demissíveis ad nutum.
A Diretoria reunir–se–á, normalmente, uma vez por semana, ou sempre que necessário,
e deliberará com a presença de, no mínimo, três membros.
As decisões serão tomadas por maioria simples e o Presidente, além do voto ordinário,
terá o de qualidade.
Os membros da Diretoria Executiva não poderão afastar–se do exercício do cargo por
mais de trinta dias consecutivos sob pena de perda do cargo, salvo em caso de licença
ou outro tipo de afastamento autorizado pelo Conselho de Administração.
Os membros da Diretoria Executiva exercerão o cargo em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva.
O Presidente e os Diretores farão jus, após cada ano de exercício do cargo, a um período
de descanso de trinta dias, observados os mesmos critérios estabelecidos para os
empregados da empresa.
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5.2.3 Informações sobre o Presidente
Compete ao Presidente da CMB:
 Representar a empresa, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e
designar prepostos;
 Exercer supervisão sobre todas as atividades da CMB, em conformidade com as
diretrizes, planos e normas aprovadas pelo Conselho de Administração;
 Prover a secretaria do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
 Propor ao Conselho de Administração a distribuição das áreas de atuação de cada
membro da Diretoria Executiva;
 Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
 Admitir; promover, remover, licenciar, punir e dispensar empregados, na forma da
lei e do regulamento pessoal da empresa, podendo delegar tais atribuições, exceto as
de admitir e demitir;
 Autorizar e assinar, obrigatoriamente com outro Diretor, os atos que constituam ou
alterem obrigações da CMB, podendo tais atribuições ser delegadas, mediante
mandato outorgado com fim específico, a outros membros da Diretoria Executiva ou
a empregados no exercício de cargos de 1o grau divisional;
 Delegar poderes a empregados da CMB para movimentar recursos financeiros,
podendo, a título excepcional, constituir mandatários para o mesmo fim;
 Baixar os atos que consubstanciem decisões da Diretoria Executiva ou delas
decorram;
 Determinar a realização, por empregados da empresa, de inspeções, auditagens,
tomadas de contas, sindicâncias e inquéritos;
 Designar o membro da Diretoria Executiva que deverá substituir o Presidente ou
Diretor em eventuais afastamentos, de até trinta dias consecutivos;
 Decidir, em casos de urgência, ad referendum da Diretoria Executiva;
 Praticar outros atos de gestão não compreendidos na competência do Conselho de
Administração ou da Diretoria Executiva.
5.2.4 Informações sobre o Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Casa da Moeda é composto por três membros efetivos e igual
número de suplentes, na seguinte forma:
 Dois dos membros efetivos, e respectivos suplentes, representam o Ministério da
Fazenda.
 O terceiro membro representa o Tesouro Nacional, assim como seu respectivo
suplente.
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Os Conselheiros Fiscais são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre
brasileiros, residentes no País, diplomados em curso de nível universitário ou que
tenham exercido, por no mínimo de três anos, cargo de Administrador ou de
Conselheiro Fiscal, e são submetidos às instruções expedidas pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Os membros do Conselho Fiscal têm mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.
Não poderão ser designadas como membros do Conselho Fiscal da CMB pessoas que:
a) sejam membros de órgãos de administração, empregados da CMB, cônjuges ou
parentes, até o terceiro grau, de administrador da empresa;
b) sejam impedidas por lei especial ou condenadas por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a
fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos;
c) hajam causado prejuízo à CMB, tenham liquidado os seus débitos junto à empresa
depois de cobrança judicial ou lhe sejam devedores;
d) participarem de sociedades em mora com a empresa;
e) tenham participado como dirigentes de empresa ou de sociedades que, nos últimos
cinco anos, estiverem em situação de inadimplência para com a empresa;
f) tenham o nome incluído no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (CADIN).
Como órgão fiscalizador dos atos dos administradores e da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial da CMB, compete ao Conselho Fiscal:
 Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e estatutários;
 Opinar sobre o relatório anual e as contas da administração, fazendo constar do seu
parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis para a
manifestação do Ministro de Estado da Fazenda a respeito;
 Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração relativas a integralização do
capital social, distribuição de resultados, transformação, incorporação, fusão ou
cisão;
 Denunciar aos órgãos da administração e, se estes não tomarem as providências
devidas, à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, os erros,
fraudes ou crimes que descobrir, sugerindo alternativas para correção das
irregularidades;
 Analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas mensalmente
pela CMB;
 Examinar e opinar formalmente sobre as demonstrações financeiras, de cada
exercício social, elaboradas pela empresa;
 Deliberar sobre seu próprio regimento interno;
 Dar parecer sobre a alienação ou oneração de bens imóveis da empresa;

98

 Assistir às reuniões do Conselho de Administração em que se deliberar sobre os
assuntos em que deva opinar;
 Aprovar e acompanhar a execução do PAINT;
 Solicitar ao órgão de auditoria interna a remessa dos relatórios produzidos sobre os
atos e fatos de administração da CMB; e
 Exercer as demais atribuições atinentes ao controle de custos da empresa e dos atos
de gestão dos administradores.
O Conselho Fiscal reúne–se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente,
quando necessário. As decisões do Conselho são por maioria de votos, presente a
totalidade dos membros. Os Conselheiros Fiscais são substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelos respectivos suplentes. Dá–se vacância do cargo, além dos casos
previstos em lei, quando o membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem
justificativa, a duas reuniões consecutivas ou três intercaladas, no exercício anual.
5.3 Atuação da unidade de auditoria interna
A atuação da Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) é uma atividade independente e
objetiva adicionar valor e melhorar as operações de uma empresa, ajudando a empresa a
atingir seus objetivos, por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada para
avaliar e melhorar a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle e
governança.
5.3.1 Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades
descentralizadas, quando houver;
A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) da Casa da Moeda está hierarquicamente
vinculada ao Conselho de Administração (CONSAD), de acordo com a legislação
pertinente, em especial o Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000 e a Resolução nº 2
da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União (CGPAR), de 31 de dezembro de 2010.
A AUDIT está subordinada tecnicamente à Controladoria–Geral da União (CGU), por
meio da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), que exerce as atividades de
Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Na CMB,
está ligada administrativamente à Presidência da empresa.
Considerando a atual estrutura corporativa da Casa da Moeda, a Unidade de Auditoria
Interna não dispõe de unidades descentralizadas. Todavia, isso não impede sua atuação,
quando houver necessidade, em todo território nacional e internacional.
Em cada exercício, a estratégia de atuação da AUDIT é executada por meio do Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e efetivamente materializada no
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). As atividades de
auditoria são planejadas considerando as diretrizes das Instituições Internacionais de
Auditoria Governamental (The International Organisation of Supreme Audit Institutions
– INTOSAI), Internas (The Institute of Internal Auditors – IIA) e Independente (The
International Federation of Accountants – IFAC) e, principalmente, das Instituições
Nacionais (CGU e TCU) que estabelecem as Normas e Procedimentos de Auditoria
Governamental, possibilitando o estabelecimento de três eixos de atuação, a saber:
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a) Demonstrações Financeiras (Auditoria Tributária/Fiscal e Auditoria Societária /
Orçamentária / Financeira);
b) Compliance (Auditoria de Avaliação de Riscos / Auditoria de Acompanhamento
de Governança e Controles Internos / Auditoria Patrimonial); e
c) Desempenho (Auditoria Operacional / Auditoria de Sistemas e Tecnologia da
Informação e Auditoria Ambiental).
A implementação desses eixos de atuação, resultou no estabelecimento das seguintes
linhas de ação:
 Auditoria Permanente de Gasto, Gestão e Governança – APG (Auditorias Contínuas)
 Auditoria de Avaliação de Programa do Governo – AEPG (Auditorias Operacionais
sobre as unidades de negócio)
 Pré-Auditoria Anual de Contas – AAC (Auditorias para subsidiar o Processo de
Prestação de Contas)
No que se refere à Auditoria Permanente de Gastos, Governança e Gestão (APG), a
AUDIT vem efetuando o acompanhamento contínuo e sistêmico das principais
despesas, dos atos de gestão dos dirigentes e da estrutura de governança. Essa linha de
ação tornou–se um importante instrumento de interação com os agentes da CMB,
visando evitar a má aplicação de recursos públicos, agregar valor à gestão, bem como
melhorar a estrutura de governança.
Quanto à Auditoria de Avaliação da Execução de Programas de Governo (AEPG), a
Auditoria avalia a execução das unidades/áreas de negócios e o alcance dos objetivos,
tendo como base o mapeamento das áreas de negócios; a avaliação da hierarquização
dos principais processos; e a priorização das subáreas para acompanhamento
operacional.
Após a avaliação da hierarquização dos principais processos a serem desenvolvidos,
tendo como base critérios de materialidade, relevância e risco, realizam–se as auditorias
operacionais, viabilizando a elaboração e apresentação à alta direção de relatórios de
que contém recomendações, discutidas em conjunto com os responsáveis das áreas
auditadas.
Na Pré–Auditoria Anual de Contas (AAC) a Unidade de Auditoria Interna visa,
previamente, à Auditoria de Avaliação da Gestão realizada pela CGU, consolidar os
resultados e monitoramento de todos os trabalhos realizados pela AUDIT. Além disso,
tem o objetivo de verificar as informações prestadas pelos dirigentes, bem como
analisar os atos e fatos da gestão com vistas a instruir o Processo de Prestação de Contas
que subsidiará o julgamento pelo TCU.
5.3.2 Informações quantitativas e qualitativas (área de negócio, unidade regional, objeto
etc.) das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório
de gestão;
Os trabalhos da AUDIT em 2015 originaram–se na aprovação do Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna (PAINT). Durante o exercício de 2015, foram emitidas
29 Ordens de Serviço Interna (OSIs), três delas postergadas para o exercício de 2016,
tendo em vista a insuficiência de pessoal para a realização dos referidos exames de
auditoria interna.
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As 29 OSIs da AUDIT abertas no exercício de 2015 encontram–se distribuídas por
Diretorias da CMB, em estrita observância ao PAINT 2015, conforme demonstrado no
quadro a seguir:
Quadro 19 – Relatórios de Auditoria por Departamento – PAINT Mês: 02/2015
Relatórios AUDIT – 2015
Diretoria

Área

Qtd. Relatório

Relatórios

PRESI

1

001/2015

DEPAC (especial)

1

026/2015

CIFRÃO (operacional)

1

025/2015

PRESI

DIGES

DIPIM

DICEM

DECOF

4

DEGEP

4

DEGEC

2

DETIC

3

DELOG (Especial)

1

015/2015

DEPAS

1

024/2015

DEGER (Especial)

1

002/2015

DEMAQ

3

005/2015
010/2015
023/2015

DEMOM (Especial)

1

016/2015

DECED

1

029/2015

5

009/2015
018/2015
022/2015
027/2015
028/2015

DESER

DISEL
Total

004/2015
011/2015
014/2015
021/2015
007/2015
008/2015
019/2015
020/2015
003/2015
017/2015
006/2015
012/2015
013/2015

29

Fonte: Elaborado por AUDIT a partir do levantamento de Relatórios por área

Do ponto de vista qualitativo, essas Ordens de Serviço tiveram como objetivo
primordial, dentro do escopo pertinente a cada área, a melhoria nos processos e
controles internos, conforme resumido nas ações demonstradas no quadro a seguir:
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Quadro 20 – Ações de Auditoria Interna realizadas em 2015
Relatório
Nº

Área de
Negócio

001/2015

Gestão das
Contas do
Exercício 2014

002/2015

Gestão
Operacional

003/2015

Gestão de
Compras

004/2015

Contábil,
Orçamentário e
Financeiro

Área Auditada

Escopo Examinado

Avaliar os resultados obtidos nos exames
de auditoria realizados no exercício de
2014, a saber:
Governança da Auditoria Interna;
Avaliação
dos
Controles
Internos
administrativos;
Rotina de acompanhamento e de
implementação das recomendações da
AUDIT;
Monitoramento dos Planos de Ação;
Fluxo de certificação dos resultados da
Presidência, Diretorias e
AUDIT;
Comunicação
à
Alta
Departamentos da CMB
Administração;
Relatórios Gerenciais periódicos;
Controle da conformidade e do
desempenho da gestão, de forma a
contribuir para o aperfeiçoamento da
administração pública;
Informações sobre a confiabilidade das
demonstrações contábeis, demonstrando
as eventuais inconsistências verificadas,
bem como a estratégia e os procedimentos
adotados para verificação, conforme item
1 do Anexo III da DN TCU n° 140/2014.
Verificar as fases do processo produtivo
de selo de cigarro rastreável verde,
referentes às ordens de produção emitidas
DISEL
a partir de 01/09/2014 e encerradas em
19/12/2014, que tiveram o emprego do
DESER
Papel de Garantia RFB 57g/mº, código
Departamento de Selos
CMB: 366119, abrangendo aquisições,
Fiscais Digitais Rastreáveis
requisições, acompanhamento e descarte
ao longo do processo produtivo de selos
rastreáveis da CMB.
DIGES
Verificar o cumprimento dos dispositivos
legais
referentes
à
dispensa
e
DEGEC
inexigibilidade de licitações, com base nos
Departamento de Gestão em critérios de materialidade, relevância e
Contratações
risco.
DIGES
Verificar
a
confiabilidade
das
Demonstrações Contábeis do exercício de
DECOF
2014,
demonstrando
as
eventuais
Departamento de Gestão
inconsistências verificadas, bem como os
Contábil, Orçamentária e
procedimentos
adotados
para
a
Financeira
verificação.
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Relatório
Nº

Área de
Negócio

Área Auditada

Escopo Examinado
Verificar
as
seguintes
relacionadas à área:

atividades

1º) Processo e o acompanhamento dos
exames periódicos dos empregados da
CMB;
2º) Utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI);
3º) Os controles relacionados ao
Gerenciamento de Perigos e Riscos;
4º) A implementação do Plano de Ação de
Emergência (PAE);

005/2015

Meio Ambiente,
Segurança do
Trabalho e
Saúde
Ocupacional

DICEM
DEMAQ
Departamento de Meio
Ambiente e Qualidade

5º) A elaboração de mapas de riscos e
identificação dos riscos;
6º) A atuação da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), a
realização dos Diálogos Diário de
Segurança (DDS), os atendimentos das
não conformidades, bem como analisar os
processos relacionados com a
Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT); e
7º) Os Normativos, Procedimentos
(PROs) e Instruções de Trabalho (ITRs)
relacionados às atividades identificadas do
item 1º ao 6º.
Além disso, verificar o acompanhamento /
tratamento, pela área gestora, das 44 não
conformidades apresentadas no Relatório
de Auditoria da ABNT/2015 (Processo de
Certificação ISO 14001/ OHSAS 18001),
especificamente com relação à Segurança
do Trabalho e Saúde Ocupacional.
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Relatório
Nº

Área de
Negócio

006/2015

Tecnologia e
Segurança da
Informação

007/2015

Gestão de
Pessoas

008/2015

Gestão de
Pessoas

009/2015

Gestão
Operacional

Área Auditada

Escopo Examinado

Verificar a efetividade dos controles
utilizados pela CMB como suporte à
gestão e ao uso do ERP, tais como:
1) Controles de Sistemas de Informação
(SIs) relacionados ao ERP: Controle de
acesso; Perímetro de segurança física e
proteção dos ativos de informação; e
DIGES
Trilhas de transações e logs de acesso;
2) Planos e Política: Política de Cópia de
DETIC
Segurança (Backup e Recovery), Plano de
Departamento de Tecnologia continuidade e de recuperação da
da Informação e
tecnologia da informação;
Comunicação
5) Gerenciamento de Mudança e
Gerenciamento de requisitos;
6) Verificar a Integridade, confiabilidade,
disponibilidade e consistência dos dados
armazenados nos Módulos do ERP;
7) Avaliar a segregação de funções; e
8) Avaliar o atendimento ao Acórdão
nº 2296– TCU
Verificar os registros dos atos de admissão
e desligamento de empregados realizados
no Sistema SISAC, no período de março
de 2014 a abril de 2015, bem como a
entrega do Formulário denominado
“Autorização de Acesso aos Dados de
DIGES
Bens e Rendas das Declarações de Ajuste
Anual do IRPF – ADI” e/ou cópia da
DEGEP
Declaração do Imposto sobre a Renda da
Departamento de Gestão de Pessoa Física, pelos empregados que
Pessoas
exercem função de confiança, assim como
pelos Conselheiros Fiscais e de
Administração, conforme Instrução do
Tribunal de Contas da União IN/TCU/67/11, de 06/07/2011, bem como
Portaria-TCU nº 113, de 22/04/2003, e
Portaria nº 25, de 17/10/2011.
DIGES
Verificar o cumprimento das normas, leis
e regulamentos inerentes aos Recursos
DEGEP
Humanos e consistência da Folha de
Departamento de Gestão de
Pagamento.
Pessoas
Verificar a instalação dos equipamentos
DISEL
que compõem a metodologia do
SCORPIOS, sob os aspectos de
DESER
fiscalização/inspeção, atendimento de
Departamento de Selos
ocorrências, manutenções preventivas e
Fiscais Digitais Rastreáveis corretivas, supervisão e ações de melhoria
na CMB e nas empresas fumageiras.
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Relatório
Nº

010/2015

Área de
Negócio

Gestão do Meio
Ambiente e
Qualidade

Área Auditada

DICEM
DEMAQ
Departamento de Meio
Ambiente e Qualidade

DIGES
011/2015

Contábil,
Orçamentário e
Financeiro

DECOF
Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e
Financeira

Escopo Examinado
Avaliar o Processo de Gestão da
Qualidade, em atendimento ao requisito
8.2.2, “b”, da Norma ISO 9001:2008,
tendo em vista que o item 6.1 – Programas
de Auditoria do PRO 22.100/00073-007,
define que a frequência entre os exames
de auditoria interna da qualidade não pode
ultrapassar um período máximo de 12
meses, e a última Auditoria Interna da
Qualidade foi realizada em junho de 2014.
Adicionalmente, o Objetivo Específico
dessa avaliação consubstancia-se na
conclusão das auditorias internas dos
processos produtivos da CMB inseridos
no Ciclo de Recertificação 2013/2016, do
Sistema de Gestão da Qualidade.
Para tanto, foi necessário verificar,
principalmente, o processo de fabricação
de Matrizes no DEMAT. Além disso, para
dar cumprimento ao referido Ciclo de
Recertificação, será realizado também a
avaliação nos seguintes Departamentos:
DEPGQ, DEMOM (ênfase no processo de
fabricação de moedas para os Jogos
Olímpicos), DECOM, DEGCS, DEGEP e
DECOR que fornecem suporte para as
atividades finalísticas. Para atendimento
ao objetivo do trabalho, foram avaliados
os requisitos da Norma ISO 9001:2008, a
saber: 5.1, 5.2, 5.3 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1,
8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.
Verificar a fidedignidade das informações
e dados inerentes aos custos de produtos e
serviços da CMB; a metodologia utilizada
para apropriação de custos na CMB; e o
cumprimento à legislação vigente,
referente ao exercício de 2015.
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Relatório
Nº

Área de
Negócio

012/2015

Tecnologia e
Segurança da
Informação

013/2015

Tecnologia e
Segurança da
Informação

Área Auditada

Avaliar os controles relacionados aos
procedimentos de solicitação, revogação,
verificação das documentações e o
procedimentos
de
digitalização
relacionados aos certificados; analisar a
gestão dos recursos humanos, a gestão
operacional e a gestão da segurança física
DIGES
e lógica, incluindo a verificação do
perímetro de segurança das instalações e
DETIC
registros de eventos; avaliar os
Departamento de Tecnologia procedimentos de gerenciamento do risco
da Informação e
e plano de continuidade de negócios da
Comunicação
Autoridade de Registro - AR, além dos
procedimentos e controles técnicos
relativos à gestão dos certificados durante
todos seus ciclos de vida, em
conformidade com os documentos DOCICP-05, DOC-ICP-03, DOC-ICP-03.1,
DOC-ICP-02 e DOC-ICP-08, da ICPBrasil.
Verificar a adequação dos controles
internos relacionados à Governança
Corporativa, aquisições de bens e serviços
em TI, Planejamento Estratégico de TI,
Plano Diretor de TI (PDTI) e
DITEC
Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação (PETI), análise do processo
DETIC
decisório de priorização das ações e gastos
Departamento de Tecnologia
de TI; atuação dos Comitês de Tecnologia
da Informação e
da Informação (COTIN) e Comitê de
Comunicação
Segurança da Informação e Comunicação
(COSIC);
Plano de capacitação de TI; bem como
revisar a gestão da Transparência Pública
da CMB, conforme legislação vigente.
DIGES

014/2015

Contábil,
Orçamentário e
Financeiro

Gestão
015/2015 Administrativa e
Financeira

Escopo Examinado

DECOF
Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e
Financeira

DIGES
DELOG
Departamento de Gestão de
Infraestrutura e Logística

Verificar os procedimentos e o
preenchimento das Declarações, bem
como o cumprimento dos prazos de
entrega, de acordo com a legislação
vigente, com amostragem de, no mínimo,
30% das informações da Declaração, em
2014.
Verificar a gestão de contratos de serviços
terceirizados, previstos na Norma de
Organização nº 0120–NO–30, bem como
os
controles
e
procedimentos
implementados para assegurar a execução
desses contratos, pelo Departamento de
Gestão da Infraestrutura e Logística
(DELOG),
com
maior
economia
financeira.
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Relatório
Nº

Área de
Negócio

016/2015

Gestão
Operacional

017/2015

Gestão de
Compras

018/2015

Gestão
Operacional

019/2015

Gestão de
Pessoas

020/2015

Gestão de
Pessoas

Área Auditada

Analisar a falha constatada na produção
no anverso da moeda de R$1,00
DICEM
comemorativa dos Jogos Olímpicos –
tema basquetebol Rio 2016; verificar a
DEMOM
causa da não conformidade identificada,
Departamento de Moedas e
se houve a descaracterização do cunho
Medalhas
mestre, a extensão da perda financeira e o
impacto à imagem da CMB no mercado.
Verificar o cumprimento dos dispositivos
DIGES
legais nos processos referentes às
modalidades licitatórias de Tomada de
DEGEC
Preços,
Concorrência
Nacional
e
Departamento de Gestão em
Internacional, Pregão Eletrônico e
Contratações
Presencial; Registro de Preços e Convite.
Verificar a instalação dos equipamentos
DISEL
que compõem a metodologia do SICOBE
sob os aspectos de fiscalização/inspeção;
DESER
atendimento de ocorrências; manutenções
Departamento de Selos
preventivas e corretivas; supervisão; e
Fiscais Digitais Rastreáveis ações de melhoria na CMB e nas fábricas
envasadoras.
Verificar o cumprimento do Programa de
Remuneração Variável, de acordo com os
indicadores propostos do Programa
DIGES
constante na Nota Técnica DIRAD nº
94/2014/DEGEP, sem aprovação formal
DEGEP
do Departamento considerando os
Departamento de Gestão de
seguintes
aspectos:
fidedignidade
Pessoas
documental;
avaliação
dos
dados
sistêmicos; e inspeção in loco dos dados
primários de entrada e saída.
DIGES
Verificar o cumprimento das metas
referentes ao Acordo de Participação nos
DEGEP
Lucros e Resultados (PLR) dos
Departamento de Gestão de empregados, bem como o cálculo de
Pessoas
pagamento por empregado.
DIGES

021/2015

Contábil,
Orçamentário e
Financeiro

DECOF
Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e
Financeira
DISEL

022/2015

Gestão
Operacional

Escopo Examinado

DESER
Departamento de Selos
Fiscais Digitais Rastreáveis

Monitorar as recomendações apresentadas
pela
Auditoria
Independente
nos
Relatórios dos exercícios de 2013, 2014 e
1º, 2º, e 3º trimestres de 2015, e suas
respectivas implementações.
Verificar a instalação dos equipamentos
que compõem a metodologia do
SCORPIOS, sob os aspectos de:
fiscalização/inspeção; atendimento de
ocorrências; manutenções preventivas e
corretivas; supervisão; e ações de
melhoria na CMB e nas empresas
fumageiras.
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Relatório
Nº

023/2015

024/2015

025/2015

026/2015

Área de
Negócio

Área Auditada

Escopo Examinado

Tendo em vista os apontamentos (não
conformidades,
observações
e
oportunidades de melhoria) do Relatório
nº 10/2015, houve a necessidade de
verificar o processo de análise da
qualidade do produto acabado e os
DICEM
motivos da devolução de produtos por
Gestão da
clientes nacionais e internacionais da
DEMAQ
Qualidade
CMB; avaliar a qualidade da estrutura do
Departamento de Meio
processo produtivo a partir dos conceitos
Ambiente e Qualidade
da ISO 9001:2008 e NBR 15540/2007;
indicar, se houver, os responsáveis
referentes aos supracitados apontamentos;
e
atestar
o
cumprimento
das
recomendações apresentadas no Relatório
AUDIT nº 05/2014.
DIGES
Verificar o processo de aquisição de Tinta
Offset Seco Invisível Fluorescente, com
Gestão de
DEGEC
base nas normas internas da CMB, bem
Compras
Departamento de Gestão em como nos dispositivos legais referentes à
Contratações
aquisição por inexigibilidade de licitações.
Verificar o cumprimento dos dispositivos
legais,
normas,
orientações
e
recomendações
da
Superintendência
Nacional de Previdência Complementar
Diretoria Executiva
(Previc), em consonância com a Lei
Gestão
Complementar n° 108, de 29 de maio de
Administrativa e
CIFRÃO
2001, referente ao exercício de 2015, no
Financeira
Fundação de Previdência da âmbito do Programa MoedaPrev.
Casa da Moeda do Brasil
Verificar, ainda, o cumprimento e o
estabelecimento de planos de ação para os
apontamentos e as recomendações
propostas no Relatório de Fiscalização n°
06/2015/ERRJ/PREVIC.
Verificar o planejamento, programação,
execução, eficácia e eficiência das
atribuições e responsabilidades dos
PRESI
agentes que integram a estrutura de
Gestão
Governança Corporativa da CMB,
Governança
DEPAC
considerando os níveis de controle
Corporativa
Departamento de Controle e instituídos e o seu alinhamento aos cinco
Conformidade
atributos do Sistema de Controles Internos
da CMB, bem como a implementação das
recomendações propostas no Relatório
AUDIT n° 19/2013.
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Relatório
Nº

Área de
Negócio

Área Auditada

DISEL
027/2015

Gestão
Operacional

DESER
Departamento de Selos
Fiscais Digitais Rastreáveis

DISEL
028/2015

Gestão
Operacional

029/2015

Gestão
Operacional

DESER
Departamento de Selos
Fiscais Digitais Rastreáveis

DICEM
DECED
Departamento de Cédulas

Fonte: Elaborado por AUDIT com base nos exames realizados

Escopo Examinado
Verificar a instalação dos equipamentos
que compõem a metodologia do
SCORPIOS, sob os aspectos de:
fiscalização/inspeção; atendimento de
ocorrências; manutenções preventivas e
corretivas; supervisão; ações de melhoria
na CMB e nas empresas fumageiras;
identificação dos responsáveis pelo
SCORPIOS Gerencial; controle/níveis de
autorização;
funcionalidades;
ressarcimentos devidos (pagos e em
atraso); e atendimento à legislação vigente
e de normas internas.
Verificar a instalação dos equipamentos
que compõem a metodologia do SICOBE,
sob os aspectos de: fiscalização/inspeção;
atendimento de ocorrências; manutenções
preventivas e corretivas; supervisão; ações
de melhoria na CMB e nas fábricas
envasadoras;
identificação
dos
responsáveis pelo SICOBE Gerencial;
controles/níveis
de
autorização;
funcionalidades; ressarcimentos devidos
(pagos e em atraso); e atendimento à
legislação vigente e de normas internas.
Verificar o processo de produção de
cédulas; índice de perdas; segurança de
produtos acabados; planejamento de
estoques; manutenção e conservação dos
equipamentos; e reposição de peças.

Por oportuno, apresenta–se a seguir as ações de Auditoria Interna do exercício de 2014,
encerradas ou diferidas em 2015, que objetivaram a melhoria nos processos e controles
internos.
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Quadro 21 – Exames de Auditoria Interna de 2014, realizados em 2015
Relatório
Nº

Áreas de
Negócio

002/2014

Gestão
Administrativa
e Financeira

Área Auditada

Escopo Examinado

Diretoria Executiva

Acompanhar a gestão dos benefícios,
como o pagamento de aposentadorias,
empréstimos, e outros, em conformidade
com os dispositivos legais, normas,
orientações e recomendações da PREVIC.

CIFRÃO
Fundação de Previdência da
Casa da Moeda do Brasil

DIGES
003/2014

Gestão de
Compras

DEGEC
Departamento de Gestão em
Contratações

DIGES
004/2014

Gestão
Administrativa
e Financeira

DECOF
Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e
Financeira

DICEM
005/2014

Gestão
Operacional

DEMAQ
Departamento de Meio
Ambiente e Qualidade

DISEL
006/2014

Gestão
Operacional

DESER
Departamento de Selos
Fiscais Digitais Rastreáveis

Verificar o cumprimento dos dispositivos
legais e normas internas nos processos
referentes às modalidades licitatórias de
Tomada de Preços, Concorrência Nacional
e Internacional, Pregão Eletrônico e
Presencial; Registro de Preços e Convite,
bem como utilização de critério de
sustentabilidade ambiental nas aquisições e
contratações de serviços.
Analisar
o
Balanço
Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração
das
Mutações
do
Patrimônio Líquido, Demonstração do
Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor
Adicionado, Demonstração do Resultado
Abrangente e Notas Explicativas do
exercício de 2013, com verificação da
fidedignidade
das
informações
apresentadas, com amostragem de, no
mínimo, 30% de cada peça. O escopo
abrangeu, ainda, a análise do cálculo da
depreciação praticada no exercício de
2013, com teste em 80% das Contas do
Ativo Não Circulante – Imobilizado.
Verificar o processo de análise da
qualidade do produto acabado e motivos
da devolução de produtos por clientes
nacionais e internacionais da CMB; bem
como atestar o cumprimento das metas
estabelecidas para o exercício de 2013.
Verificar nas envasadoras: a instalação dos
equipamentos
que
compõem
a
Metodologia SICOBE; atendimento de
ocorrências; e manutenções preventivas e
corretivas, cotejando, no que couber, com
as informações do SICOBE Gerencial.
Verificar, ainda, o gerenciamento fabril e
ações de melhoria na CMB. Verificar a
identificação dos responsáveis pelo
SICOBE Gerencial, controles/níveis de
autorização e funcionalidades. Verificar os
ressarcimentos devidos (devidos, pagos e
em atraso). Verificar o atendimento à
legislação vigente e de normas internas.
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Relatório
Nº

009/2014

Áreas de
Negócio

Gestão
Operacional

Área Auditada

DICEM
DECED
Departamento de Cédulas

DIGES
014/2014

Gestão
Administrativa
e Financeira

018/2014

Gestão
Administrativa
e Financeira

DECOF
Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e
Financeira

PRESI/DIPIM

DIGES
023/2014

Gestão
Administrativa
e Financeira

DECOF
Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e
Financeira

Escopo Examinado
Avaliar os procedimentos de importação
de peças de reposição em garantia
referente ao contrato nº 3409/2008
(Processo
de
acompanhamento
nº
1897/2009), bem como os procedimentos
de aquisição do insumo item 135682 –
Cloreto de Sódio Técnico, do contrato nº
4067/2012.
Verificar o fato gerador e preenchimento
da Declaração do Imposto de Renda
Retido (DIRF) do exercício de 2014, Ano–
calendário 2013, em cumprimento à
Legislação vigente, referente aos códigos
de receita: (6147) IRPJ, CSLL e
PIS/PASEP/ Produtos – Retenção em
Pagamento por Órgãos Públicos; (6175)
IRPJ, CSLL e PIS/PASEP / Transporte de
Passageiros – Retenção em Pagamento por
Órgãos Públicos; (6188) IRPJ, CSLL e
PIS/PASEP / Financeiras – Retenção em
Pagamento por Órgãos Públicos; e (6190)
IRPJ, CSLL e PIS/PASEP / Serviços –
Retenção em Pagamento por Órgãos
Públicos, que correspondem a 40% do total
dos dez códigos elencados na referida
Declaração.
Avaliar a fidedignidade da documentação
comprobatória pertinente aos registros
contábeis, no período de 14/12/2010 a
30/06/2014, bem como avaliar a
legitimidade dos agentes que atestaram a
referida documentação.
Realizar o levantamento de informações
para uma possível Auditoria Futura com o
objetivo de avaliar a eficiência e eficácia
da gestão da União Transitória de
Empresas (UTE) entre a Casa da Moeda da
Argentina e a Casa da Moeda do Brasil.
Verificar os valores que compõem o saldo
de Contas a Receber vencidos há mais de
90 dias, bem como os procedimentos para
inscrição no CADIN e circularização.
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Relatório
Nº

Áreas de
Negócio

Área Auditada

Escopo Examinado

Avaliar os controles relacionados a todos
os ciclos de vida do processo da
Autoridade de Registro - AR (solicitação,
revogação, verificação das documentações
e os procedimentos de digitalização
relacionados aos certificados); analisar a
gestão dos recursos humanos; a gestão
DIGES
operacional; a gestão da segurança física e
lógica, incluindo a verificação do
Tecnologia e
DETIC
perímetro de segurança das instalações e
025/2014 Segurança da
Departamento de Tecnologia registros de eventos, referente à AR. Além
Informação
da Informação e
disso, avaliar os procedimentos de
Comunicação
gerenciamento do risco e plano de
continuidade de negócios da AR, bem
como os procedimentos e controles
técnicos relativos à gestão dos certificados,
em conformidade com os documentos
DOC-ICP-05, DOC-ICP-03, DOC-ICP03.1, DOC-ICP-02 e DOC-ICP-08, da
ICP-Brasil.
Fonte: Elaborado por AUDIT com base nos exames realizados

5.3.3 Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação
comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais
relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade
jurisdicionada;
A Unidade de Auditoria Interna programou 31 exames no PAINT–2015. Cinco exames
deixaram de ser executados, três exames foram postergados e dois exames não foram
realizados por falta de auditores para executar os trabalhos programados no referido
Plano.
Conforme dito, a equipe de Auditoria Interna, durante o exercício de 2015, emitiu 29
Ordens de Serviço Interna. A partir delas, 15 Relatórios foram finalizados e
encaminhados à CGU; quatro estão em fase de elaboração de Relatório Final; três se
encontram em fase de elaboração de Relatório Preliminar; quatro seguem em fase de
execução do exame de auditoria; e os três restantes, foram postergados para o exercício
de 2016.
Cabe salientar que, dos 15 exames remanescentes de 2014; nove foram finalizados e
encaminhados à CGU no exercício de 2015, restando seis que se encontram nas
seguintes fases: três postergados para 2015; um postergado para 2016; um em fase de
emissão de Relatório Preliminar e um em fase de emissão de Relatório Final. Por fim,
cumpre informar que dois exames remanescentes de 2013 foram finalizados e
encaminhados à CGU no decorrer de 2015.
Exames de Auditoria de maior relevância executadas no exercício de 2015
Entre os relatórios finalizados no exercício de 2015, destacam–se, a seguir, aqueles que
poderão possibilitar, por meio da adoção de suas recomendações, melhorias
significativas nos processos e controles estruturados da CMB e, portanto, agregar valor
à gestão.
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Exames de Auditoria abertos em 2014 e finalizados em 2015


Avaliação da Gestão da Fundação de Previdência da Casa da Moeda, com o objetivo
de verificar a gestão dos benefícios fornecidos pela Entidade Fechada de Previdência
Complementar (Rel. 002/2014);



Avaliação do Processo de Gestão da Qualidade tendo como base a Norma ISO
9001:2008: processo de análise de novas matérias–primas, qualidade do produto
acabado, motivos para devolução de produtos e cumprimento de metas (Rel.
005/2014);



Avaliação da eficiência, eficácia e economicidade na produção de cédulas para a
Argentina: cumprimento do contrato firmado entre as partes, fidedignidade das
informações contábeis relativas ao exercício social da UTE firmada entre a Casa da
Moeda da Argentina (SECM) e a CMB, no período de 14 de dezembro de 2010 a 30
de junho de 2013, avaliação dos valores referentes à UTE registrados nas
Demonstrações Contábeis da CMB (Rel.018/2014);



Avaliação dos controles estabelecidos para a operação da Casa da Moeda do Brasil,
conforme o mapa de processos divulgado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação (ITI) no documento ADE–ICP–08.E v.1.0 – MAPA DE PROCESSOS
IDENTIFICADOS NA ICP–BRASIL (Rel.025/2014).

Exames de Auditoria abertos em 2015 e finalizados em 2015


Avaliação do processo produtivo de selo de cigarro rastreável verde, abrangendo
aquisições, requisições, acompanhamento e descarte ao longo do processo produtivo.
(Rel. 002/2015);



Avaliação da efetividade das atividades relacionadas à Gestão de Segurança do
Trabalho e Saúde Ocupacional dos empregados da CMB. (Rel. 005/2015);



Avaliação do gerenciamento fabril e fiscalização/inspeção in loco junto às empresas
fumageiras e acompanhamento da gestão da CMB no processo SCORPIOS Gerencial.
(Rel. 009/2015);



Avaliação do Processo de Gestão da Qualidade, em atendimento ao requisito 8.2.2,
“b”, da Norma ISO 9001:2008, tendo em vista que a frequência entre os exames de
auditoria interna da qualidade não pode ser superior a um ano. (Rel. 010/2015);



Avaliação da conformidade do Processo Produtivo da Moeda de R$ 1,00
comemorativa aos Jogos Olímpicos – tema Basquetebol Rio 2016. (Rel. 016/2015);



Avaliação do gerenciamento fabril e fiscalização/inspeção in loco junto às fábricas
envasadoras e a criticidade do processo do SICOBE Gerencial. (Rel. 018/2015);



Avaliação dos valores realizados referentes aos indicadores propostos para
Remuneração Variável Anual (RVA) dos dirigentes da CMB, referente ao exercício de
2014. (Rel. 019/2015);
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Avaliação do processo de análise de matérias–primas, qualidade do produto acabado e
motivos da devolução de produtos, a partir dos apontamentos do Relatório nº 10/2015.
(Rel. 023/2015);

Principais Constatações dos Exames de Auditoria
Dentre os principais Relatórios emitidos pela Unidade de Auditoria Interna, são
apresentadas a seguir as principais constatações que tiveram Pontos de Auditoria
identificados:


Precariedade no processo de aprovação de despesas e pagamentos da União
Transitória de Empresas (UTE), bem como a falta de critérios na contratação de
prestadores de serviço, incluindo a contratação de mesmo agente para atuação de
contador e auditor independente da UTE. (Relatório nº 18/2014);



Necessidade de adequação dos procedimentos adotados nas Seções de Calcografia e
Revestimento de Cilindros (SELI) e na Seção de Impressão Rotogravura e Codificação
de Selos (SEIR), devido ao uso de caderno para preenchimento manual das perdas,
sem padronização ou rubrica por quem preencheu. Tal prática fragiliza os controles
inerentes às perdas de produção, possibilitando divergência entre os registros, o que se
agrava pelo fato de não haver identificação dos empregados responsáveis pelos
registros. (Relatório nº 02/2015);



Necessidade de melhorias nos controles adotados pela Seção de Segurança e Medicina
do Trabalho (SEST), no que concerne à realização do exame periódico. Nesse sentido,
as informações prestadas devem estar atualizadas e ser fidedignas. Por outro lado, a
referida Seção, por ser a área responsável, deve manter todos os Departamentos e
Diretorias cientes da necessidade da realização do periódico no prazo limite
estabelecido. (Relatório nº 05/2015);



Fragilidades nos controles referentes à segurança e segregação de funções do Sistema
Integrado de Gestão – ERP. (Relatório nº 06/2015);



Descumprimento da Circular DEGEP n° 006/2015, de 31 de março de 2015, referente
à Apresentação de Declaração de Bens e Rendas por empregado que exerce função de
confiança. (Relatório nº 07/2015);



Falta de controles internos no que concerne ao cumprimento da Instrução Normativa
RFB nº 769, de 21 de agosto de 2007, §. 2º do art. 9º, tendo em vista que nenhum dos
novos cadastramentos ou remoções de lacres foi registrado, oportunamente, no
SCORPIOS Gerencial. Acrescenta–se, ainda, descumprimento da Instrução Normativa
RFB nº 769, de 21 de agosto de 2007, inc. III, art. 12º, tendo em vista a desativação do
SCORPIOS verificada durante a inspeção não ter sido registrada no SCORPIOS
Gerencial, no período de 01/01/2015 a 30/11/2015. (Relatório nº 09/2015);
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Necessidade de atualização das Instruções de Trabalho – ITR nos 22.240/0017 rev. 000
– Determinação da Opacidade e ITR 35.350/0001 rev. 000 – Verificação e Ajuste das
Sondas Hidrotestes disponíveis, fisicamente, para consulta na Seção de Análise de
Papéis e Adesivados (SEAP), tendo em vista que os seus prazos de validades estavam
vencidos. (Relatório nº 10/2015);



Necessidade de atualização dos controles internos de documentação obsoleta
disponibilizada fisicamente, pois na SEAP a ITR n° 34.310/0001 rev. 001 – Instrução
de Treinamento encontra–se disponível para consulta e consta outro documento na
intranet da CMB que a substitui. (Relatório nº 10/2015);



Necessidade de aprimoramento dos processos de manutenção da segurança física e da
informação para assegurar a manutenção do credenciamento da Autoridade de
Registro (AR) da CMB. (Relatório nº 12/2015);



Falta de controles internos quanto ao cadastro de empregados registrados no Sistema
SICOBE Gerencial, constatado por conta de duas situações: a equipe de auditoria
interna foi recepcionada por empregado que não estava cadastrado no SICOBE
Gerencial para atuar no fabricante; e determinado empregado está registrado no
SICOBE Gerencial como o único responsável pelas trocas de lacres em um
determinado estabelecimento industrial, contudo, não está cadastrado para atuar na
referida unidade. (Relatório nº 18/2015);



Falta de controles internos para as “operações programadas”. Durante a inspeção
foram constatadas duas situações: umas das ocorrências registradas no Sistema
SICOBE Gerencial, como “operação básica programada” foi “excluída” dos registros
do referido sistema; e a ocorrência que restou registrada no SICOBE Gerencial, como
“manutenção programada” está com indícios de irregularidades, pois empresa
contratada não forneceu o planejamento da manutenção citada. (Relatório 18/2015);



Precariedades na aplicação dos itens previstos no Programa da PLR dos empregados
2014, pelo DEGEP, no processo de pagamento e mensuração dos resultados apurados
para os Indicadores. (Relatório nº 20/2015);



Falta de controles internos no que tange ao Sistema SCORPIOS Gerencial, pois foi
constatada a ausência de informações mais detalhadas no Sistema, tais como a
listagem dos técnicos autorizados por fábrica e o registro de numeração dos selos
instalados nos equipamentos; além de incoerência nas informações apresentadas nesse
Sistema no que tange à sequência referente à numeração dos Lacres, quando
confrontados com as datas registradas no Relatório de Lacres. (Rel. 09/2015 e Rel.
22/2015);



Necessidade de atualização do procedimento PRO–22.100/0003 – Rev. 007 –
Auditorias do Sistema de Gestão de Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio
Ambiente e Saúde Ocupacional (QSMS), bem como a necessidade de revisão dos
processos de acompanhamento dos planos de ação do Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) gerados a partir das auditorias internas e externas da qualidade. (Relatório nº
23/2015).
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Em decorrência das constatações dos exames de auditoria referentes ao exercício de
2015, foram emitidas 130 recomendações nos Relatórios encaminhados às diversas
áreas da CMB, dentre as quais 29 deixaram de existir, face à mitigação da constatação
nas reuniões de busca de soluções conjuntas, realizadas a partir do Relatório Preliminar
de Auditoria Interna, e quatro recomendações foram acrescidas ao Relatório nº 06/2015,
totalizando 105 recomendações pendentes de implementação.
A AUDIT acompanha o atendimento às recomendações apresentadas nos Relatórios,
com base no Plano de Ação elaborado pela área auditada nas datas previstas para
implementação, em atendimento ao art. 6º, II, da IN–CGU nº 01, de 3 de janeiro de
2007.
Para melhor visualização, o quadro a seguir apresenta o resumo da distribuição das
recomendações por Relatório, a partir do Controle de Recomendações de Relatórios de
Auditoria Interna.
Quadro 22 – Recomendações por Relatório – 2015
Rel.
Nº

Departamento
Auditado

1

001/2015

PRESI

2

002/2015

DEGER

9

0

9

3

003/2015

DEGEC

10

3

7

4

004/2015

DECOF

26

0

26

5

005/2015

DEMAQ

16

12

4

6

006/2015

DETIC

9

0

13(*)

7

007/2015

DEGEP

5

1

4

8

008/2015

DEGEP

009/2015

DESER

10

Recomendações atendidas
antes do Relatório Final

Recomendações
pendentes de
implementação

Nº

9

Quantidade
Recomendações

Mês: 02/2016

Não aplicável – Relatório Gerencial

Em execução

17 (**)

Esse Relatório trata das inspeções realizadas na Souza Cruz
S/A e Philip Morris, que irão compor o Relatório de
Auditoria Preliminar nº 27/2015. Ressalte–se que o referido
Relatório está em fase de elaboração e as ações
encaminhadas pela área ainda estão sendo analisadas por
esta AUDIT.

010/2015

DEMAQ

Esse relatório foi emitido no padrão ABNT. Foram identificadas 28 constatações,
sendo 15 não conformidades, 9 observações e 4 oportunidades de melhoria. Para esse
exame foram levados em consideração os critérios da Norma ISO 9001 e ISO 19011.
O Plano de Ação ficou sob a responsabilidade do extinto Departamento de Gestão da
Qualidade (DEPGQ), pois o seu tratamento deveria ser feito pelo Gestor do Sistema
de Gestão da Qualidade (SGQ), com acompanhamento da AUDIT. O Relatório nº
23/2015 aborda esse Plano de Ação e os seus encaminhamentos, que serão realizados
pelo DEMAQ, atual Gestor do SGQ.

11

011/2015

DECOF

POSTERGADO PARA 2016 (OSA.AUDIT/07/2016)

12

012/2015

DETIC

13

013/2015

DETIC

14

014/2015

DECOF

15

015/2015

DELOG

16

016/2015

DEMOM

11

6

5

Em execução
10

6

4

Em execução
15

0

15
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Nº

Rel.
Nº

Departamento
Auditado

17

017/2015

DEGEC

Quantidade
Recomendações

Recomendações atendidas
antes do Relatório Final

Recomendações
pendentes de
implementação

Emissão de Relatório Final
Esse Relatório trata das inspeções realizadas na AMBEV e
Coca–Cola, ambas no Maranhão, que irão compor o
Relatório de Auditoria Preliminar nº 28/2015. Ressalte–se
que o referido Relatório está em fase de elaboração e as
ações encaminhadas pela área ainda estão sendo analisadas
por esta AUDIT.

8 (**)

18

018/2015

DESER

19

019/2015

DEGEP

Não aplicável – Relatório para subsidiar o CONSAD

20

020/2015

DEGEP

Emissão de Relatório Final

21

021/2015

DECOF

Em execução
Esse Relatório trata da inspeção realizada na Souza Cruz
S/A – MG, que irá compor o Relatório de Auditoria
Preliminar nº 27/2015. Ressalte–se que ainda não foi
encaminhado pela área um Plano de Ação, a fim de mitigar
as recomendações propostas.

22

022/2015

DESER

10 (**)

23

023/2015

DEMAQ

19

24

024/2015

DEPAS/DEPIM

Emissão de Relatório Final

25

025/2015

CIFRÃO

Em execução

26

026/2015

DEPAC

POSTERGADO PARA 2016 (OSA.AUDIT/08/2016)

27

027/2015

DESER

O Relatório de Auditoria Preliminar nº 27/2015 encontra–se em fase de elaboração.
Desta forma não é possível mensurar, no momento, quantas recomendações serão
emanadas do respectivo.

28

028/2015

DESER

O Relatório de Auditoria Preliminar nº 28/2015 encontra–se em fase de elaboração.
Desta forma não é possível mensurar, no momento, quantas recomendações serão
emanadas do respectivo.

29

029/2015

DECEC

POSTERGADO PARA 2016 (OSA.AUDIT/09/2016)

Total

1

130

18

29

105

Fonte: Elaborado por AUDIT com base no Anexo II–A

(*) Após a Reunião de Busca, foram acrescidas quatro recomendações referentes ao Relatório nº 06/2015.
(**) Essas recomendações não foram consideradas no total de recomendações emitidas, tendo em vista que serão
consideradas nos Relatórios nos 27/2015 e 28/2015.

As recomendações emitidas nos referidos exames de auditoria possibilitaram a adoção
de providências pelos gestores da CMB, em resposta às constatações identificadas, e
contribuíram para a elevação dos níveis de controles internos, bem como a redução de
riscos aos processos finalísticos da CMB.
5.3.4 Principais providências adotadas pela gestão em resposta às constatações
apresentadas nos exames de auditoria referentes ao exercício de 2014
As providências adotadas pela Gestão em resposta às constatações apresentadas nos
exames de auditoria são efetuadas por meio de um documento denominado Plano de
Ação que visa responder às recomendações propostas pelos relatórios dos exames da
AUDIT. Os Planos das áreas gestoras reportam as providências a serem adotadas pelos
responsáveis pelas constatações identificadas, com o intuito de mitigá–las em um prazo
definido.
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A seguir são apresentadas as principais ações relevantes dos Planos de Ação para
atender às recomendações propostas nos Relatórios de Auditoria referentes ao exercício
de 2014, que foram concluídos em 2015.
Quadro 23 – Principais Planos de Ação propostos pelas áreas auditadas dos Relatórios de 2014
Rel.
AUDIT n°

02/2014

18/2014

Área Auditada

Ações relevantes dos Planos de Ações das Áreas Auditadas

Revisão das rubricas que deverão integrar o salário de participação,
Diretoria Executiva/ pela SERT e, após o pronunciamento da CIFRÃO sobre essa
CIFRÃO
revisão, adaptação do modelo de cálculo interno, tendo em vista o
descumprimento do Regulamento do Plano de Benefício Definido
da CIFRÃO quanto ao cálculo das suplementações dos benefícios.

UTE/SECM

A SECM não apresentou plano de ação em resposta às
recomendações propostas.

Fonte: Elaborado por AUDIT a partir de informações encaminhadas pela área auditada

Por oportuno, apresentam–se as principais ações relevantes dos Planos de Ação para
atender às recomendações propostas nos Relatórios de Auditoria referentes ao exercício
de 2015.
Quadro 24 – Principais Planos de Ação propostos pelas áreas auditadas dos Relatórios de 2015
Rel.
AUDIT n°

Área Auditada

Ações relevantes dos Planos de Ações das Áreas Auditadas
As Normas de Administração nº 4.414–NA–2–01.05 e nº 4.414–
NA–2–01.06 estão em revisão e constará a informação do que
vem sendo praticado, pois já existe distinção das atividades.

02/2015

Será implementado um documento padronizado parecido com o
DEPIM – Processo Termo de Acompanhamento da Contagem de Papel (TAP),
Produtivo Selo de contendo as informações necessárias para atendimento ao
Cigarro
solicitado. O documento será utilizado somente no momento de
ocorrência de sobras ou faltas e seguirá com o Relatório de Ordem
de Produção (ROP) nos demais processos. Alterações serão
possíveis somente com a anuência do gerente ou gerente substituto
da Seção.
Proposição de alteração do PCCS, para inclusão do segmento de
"enfermagem do trabalho".

05/2015

DEMAQ – Gestão
Ambiental

Intensificação das ferramentas
funcionamento, a saber:

administrativas

já

em

1 – bloqueio do acesso do empregado a sua área de atuação, no dia
agendado de seu periódico, sendo a liberação efetuada após a
realização do exame médico;
2 – A redução da pontuação concernente à Progressão de Carreira
do empregado faltoso, em conformidade com o PCCS atual.
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Rel.
AUDIT n°
07/2015

Área Auditada

Ações relevantes dos Planos de Ações das Áreas Auditadas

DEGEP – Entrega A informação sobre os atrasos na entrega na Declaração de Bens e
de Declaração IRPF Renda serão remetidos para a Corregedoria para apuração de
e SISAC
responsabilidade.

09/2015

DESER –
SCORPIOS

10/2015

DEMAQ –
Auditoria Interna
SGQ

Trata–se de relatório, especificamente, de inspeção, sem Plano de
Ação, contudo, com recomendações, as quais serão tratadas no
Relatório de Auditoria nº 27/2015.
SEML – O levantamento do número de balanças que precisam de
contrato de calibração deverá ser feito utilizando os equipamentos
cadastrados no ERP módulo de metrologia, além do envio de e–
mail às áreas e divulgação na intranet para levantar equipamentos
não cadastrados.
DETEC/DETIP – Revisão de todas as ITR’s e PRO’s de forma a
adequar como está sendo executada a ação e treinar os
colaboradores para realizar as atividades, após documentada,
mantendo todos os registros pertinentes às ações tomadas.

DETIC –
Estabelecer a formalização dos procedimentos de execução de
Autoridade de
Backup e recuperação de dados.
Registro – A.R.
Fonte: Elaborado por AUDIT a partir de informações encaminhadas pela área auditada
12/2015

5.3.5 Eventuais adequações feitas recentemente na estrutura organizacional da unidade
de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada,
demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;
No decorrer do exercício de 2015, a Unidade de Auditoria sofreu alterações na sua
estrutura organizacional em atendimento ao novo organograma institucional da CMB,
bem como à ampliação das competências do titular da Unidade. Nesse contexto, essa
adequação pode ser considerada como a principal ação institucional de fortalecimento
da Unidade de Auditoria Interna.
Tanto a Diretoria Executiva quanto o Conselho de Administração, ao aprovar a nova
estrutura da AUDIT, fortaleceram a unidade no sentido de permitir o redirecionamento
da auditoria tradicional, sem perder a qualidade de atuação alcançada para as auditorias
de desempenho voltadas para as atividades finalísticas.
As divisões e seções foram reorganizadas para não perder a avaliação das auditorias de
compliance e de demonstrações financeiras, mas, também, permitir uma maior
especialização de atividades auditoriais (performance) sobre as novas Diretorias.
Por oportuno, apresenta–se a seguir a nova estrutura organizacional da AUDIT, já
aderente à reestruturação ocorrida em julho de 2015.
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Estrutura da Unidade de Auditoria Interna (aprovada em julho/2015)

AUDIT

1 CHEFE

1 Assistente Técnico/
Chefe Substituto

DVAN

DVAT

1 GERENTE EXECUTIVO
SEAR
1 Gerente
5 Auditores

SEAC
1 Gerente
4 Auditores

SEAP
1 Gerente
3 Auditores

1 GERENTE EXECUTIVO
SEFO
1 Gerente
4 Auditores

SECC
1 Gerente
4 Auditores

SEAT
1 Gerente
4 Auditores

Legendas
AUDIT: Auditoria Interna
DVAN: Divisão de Auditoria de Negócios
SEAR: Seção de Auditoria de Negócios de Selos Rastreáveis
SEAC: Seção de Auditoria de Negócios de Cédulas e Moedas
SEAP: Seção de Auditoria de Negócios de Passaportes e Impressos
DVAT: Divisão de Auditoria de Conformidades e Tecnologia da Informação
SEFO: Seção de Auditoria Societária e Tributária
SECC: Seção de Auditoria de Avaliação de Conformidades e Controles Internos
SEAT: Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação
Cabe ressaltar que a alteração na estrutura organizacional da AUDIT teve a aprovação
do Conselho de Administração, por meio da 222ª Reunião do Conselho de
Administração, de 19 de junho de 2015, bem como pela Diretoria Executiva na 19ª
Reunião de Diretoria, em 03 de junho de 2015.
No exercício de 2015, a equipe da Unidade de Auditoria Interna foi alterada, ficando 24
empregados, sendo duas assistências técnicas de Conselhos vinculadas à AUDIT.
Quanto à ampliação das competências do Titular da Unidade de Auditoria Interna, vale
ressaltar que por meio da Portaria PRESI nº 813/2015, de 06 de outubro de 2015, foi
concedida competência para aprovar e assinar Solicitação de Diárias e Passagens (SDP)
quando se tratar de evento de capacitação já aprovado pelo CONSAD, em cumprimento
ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), bem como assinar correspondências
externas de ordem técnica, excetuando as de caráter econômico–financeiro.
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Outro assunto que merece destaque é a manutenção do credenciamento da Auditoria
Interna da Casa da Moeda junto ao ICP–Brasil por meio do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (ITI), obtido em 31 de outubro de 2014. No exercício de
2015, foi realizado exame de auditoria interna, que resultou no Relatório nº 12/2015,
com objetivo de avaliar os controles internos estabelecidos para a operação da
Autoridade de Registro (AR) da CMB.
Além disso, merece destaque o aprimoramento do Sistema de Gestão de Auditoria
Interna (SIGAI), incluindo a conclusão dos serviços de integração ao ambiente de
Tecnologia da Informação, desenvolvimento, treinamento, manutenção, suporte técnico
especializado e funcional.
5.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
As atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos são desempenhadas na
Casa da Moeda pela Corregedoria (CORREG) com base no Regulamento de Pessoal e
Processo Administrativo da CMB (RPCMB), na Norma de Organização nº 0120–NO–
50, na Norma de Administração nº 4320–NA–1–01.13 e na Portaria CGU nº 335, de 30
de maio de 2006. A atividade correcional é desenvolvida por meio de investigações
preliminares, sindicâncias, processos administrativos disciplinares e processos de
ajustamento de conduta, além de ações de cunho pedagógico e preventivo, como
palestras e projetos de conscientização.
Cabe esclarecer que as Investigações Preliminares consistem na análise de objeto a fim
de verificar se o fato ocorrido configura possível infração disciplinar.
As sindicâncias, conduzidas por uma comissão, são instauradas nos casos em que a
autoria do suposto fato irregular ainda não é conhecida, assim como nos casos em que
há possibilidade de outros autores envolvidos ou de outras circunstâncias a serem
investigadas.
Os processos administrativos disciplinares (PAD) também são conduzidos por uma
comissão, composta por um presidente e dois membros, com o objetivo de apurar
responsabilidade de empregado da CMB que tenha praticado irregularidade no exercício
de suas atribuições ou que a elas se relacionem.
O Processo de Ajustamento de Conduta tem caráter preventivo e pedagógico,
representando medida alternativa à instauração de PAD em determinados casos. O
procedimento será cabível quando a suposta infração disciplinar representar conduta de
pequena gravidade, ausência de má-fé por parte do empregado e inexistência de
prejuízo financeiro. As condutas de pequena gravidade são aquelas puníveis com
advertência, nos termos do RPCMB.
A CORREG cumpre o disposto na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007, no
que concerne ao cadastramento dos processos administrativos no Sistema CGU–PAD
dentro do prazo estipulado em seu artigo 4º.
Em relação aos principais eventos apurados e às providências adotadas referentes a
irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam
capazes de impactar o seu desempenho, cujos processos foram instaurados e concluídos
no exercício de 2015, cumpre informar a sindicância instaurada para apurar supostas
irregularidades em contratação direta e em licitação (Processo nº 18750.001205/2015–
80).
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Houve constatação da possibilidade de envolvimento de servidores públicos ligados a
outros órgãos da Administração Pública Federal, o que motivou o encaminhamento dos
autos à Controladoria–Geral da União (CGU) para avocação do procedimento, nos
termos do artigo 18, §§ 4º e 5º, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, c/c o artigo 4º,
incisos VIII e XII, do Decreto Federal nº 5480, de 30 de junho de 2005.
5.5 Gestão de riscos e controles internos
Conforme citado no item 5.1, além das estruturas previstas no Estatuto da Casa da
Moeda, a empresa vem nos últimos anos buscando aprimorar a sua governança e
fortalecer a gestão de riscos e controles internos. O Departamento de Controle e
Conformidade (DEPAC), criado em 2012, é o responsável pela coordenação e condução
da gestão de riscos da CMB e pelo acompanhamento da conformidade das atividades de
controle interno.
5.5.1 Gestão de Riscos
A Política Integrada de Riscos, aprovada pelo CONSAD, estabelece que o Presidente e
os Diretores são os responsáveis pela aplicação da gestão de riscos na CMB e afirma
que o seu cumprimento é obrigação de todos na empresa.
A gestão de riscos na CMB segue os preceitos descritos no COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), reconhecido pelo TCU e
amplamente utilizado por diversas empresas públicas e privadas, observando, ainda, as
boas práticas da ISO 31000 e mantendo–se alinhada ao que atualmente é praticado no
mercado.
As principais etapas do modelo de gerenciamento de riscos na CMB são: identificação,
avaliação, resposta, controle (tratamento) e monitoramento dos riscos. O levantamento
de riscos é feito por meio de: mapeamento dos órgãos, etapa em que são analisados seus
processos, documentos e atividades de controle; indicação de seus gestores dos riscos
considerados relevantes; e análise de processos e de normativos. A CMB possui Matriz
de Riscos claramente definida que é utilizada na avaliação dos riscos.
Durante o exercício de 2015, a Alta Administração incentivou os trabalhos em torno do
tema, a fim de disseminar a cultura de Gestão de Riscos na CMB. Foi promovida
apresentação para o 1º nível gerencial da empresa, com a participação do Presidente e
Diretores. Posteriormente, foi realizada capacitação de empregados para atuarem como
facilitadores nas ações relacionadas a riscos dentro de cada departamento da empresa, a
fim de dar conhecimento e fazer cumprir todas as etapas previstas para a gestão de
riscos e fortalecimento dos controles internos.
Assim, foram ministradas pelo DEPAC nos últimos anos treinamentos de introdução à
gestão de riscos e ferramentas para identificação e avaliação de riscos. Em 2014 foram
realizadas cinco turmas, totalizando 46 empregados treinados e, em 2015, quatro
turmas, totalizando 55 empregados.
Por ocasião da restruturação organizacional ocorrida em julho de 2015, foi criada a
Seção de Monitoramento de Riscos (SERI), subordinada ao DEPAC com o objetivo de
apoiar os órgãos da CMB na identificação dos riscos de seus processos, assim como
interagir com as áreas para a definição de tratamento, plano de ação e monitoramento.
Em 2015, por solicitação da Diretoria Executiva e para a adequação dos documentos ao
novo Sistema Normativo da CMB, aprovado em outubro de 2015, o DEPAC atuou na
revisão dos normativos relacionados à Gestão de Riscos. Além da revisão da Política,
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foram elaboradas minutas de Norma de Administração (NAD) para a gestão de riscos,
assim como Procedimento (PRO) e Instrução de Trabalho (ITR) sobre o tema, todos em
fase de aprovação.
5.5.2 Controles Internos
A Alta Administração da CMB compreende a importância dos controles internos para o
alcance dos objetivos e adequado funcionamento da empresa. É responsabilidade de
todos os gestores, identificar, evitar e corrigir falhas e irregularidades na estrutura de
controles internos da CMB.
Como a Casa da Moeda é uma empresa do segmento industrial, torna–se preponderante
a adoção de políticas e procedimentos operacionais que assegurem a qualidade e
eficácia dos processos relacionados à realização dos produtos e atividades finalísticas da
CMB.
Na restruturação organizacional, a gestão de normativos internos, antes realizada por
três órgãos distintos, foi centralizada em um único Departamento, o DEPAC. Em
outubro de 2015, o Sistema Normativo da CMB foi reformulado, com o propósito de:
acompanhar o desenvolvimento da empresa; permitir um efetivo controle das suas
atividades; minimizar a ocorrência de riscos; e, principalmente, propiciar o
registro/formalização dos conhecimentos sobre a execução das tarefas mantidas de
forma tácita.
As principais mudanças incluíram uma melhor determinação do conteúdo de cada
documento, a alteração nas alçadas de aprovação, que elevou a participação e
responsabilidade dos empregados na aprovação de procedimentos e instruções de
trabalho, e a unificação de documentos e a reorganização dos assuntos.
Compõem o Sistema Normativo da CMB os seguintes documentos: Política (POL);
Norma de Organização (NOR); Norma de Administração Provisória (NAP); Norma de
Administração (NAD); Procedimento (PRO) e Instrução de Trabalho (ITR).
O DEPAC, além da avaliação dos controles internos decorrente da gestão de riscos, é o
órgão responsável por verificar o cumprimento dos controles previstos nos normativos
internos da CMB e propor outros, sempre que necessário, e por verificar a conformidade
formal nos processos de licitações e contratos, nas hipóteses previstas em normas
internas.
As aquisições de produtos e serviços na CMB são centralizadas no Departamento de
Gestão de Contratações (DEGEC), o que permite maior controle das atividades de
compra e evita o fracionamento de despesa. Todos passam obrigatoriamente pelo
Departamento Jurídico (DEJUR) da CMB, conforme normativo interno. Além disso, os
processos de inexigibilidade passam por análise de conformidade do DEPAC e são
encaminhados ao Departamento de Análise Econômica e Empresarial (DEEMP) para
que seja realizada pesquisa de mercado, permitindo a correção preventiva de erros e
mitigando riscos associados ao processo. Os casos de dispensa de licitação, exceto os
de baixo valor, também passam por análise de conformidade do DEPAC.
Por fim, a ocorrência de fraudes, desvios e perdas na CMB são formalizadas, a fim de
que seja aberta sindicância para apuração dos fatos pela Corregedoria, com a devida
responsabilização, sempre que evidenciada.
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5.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
5.6.1 Base Normativa
A base normativa da remuneração da Diretoria Executiva, do Conselho de
Administração (CONSAD) e do Conselho Fiscal (CONFIS) da Casa da Moeda do
Brasil (CMB) advém do artigo 40 do Estatuto da CMB, do art. 1º da Lei nº 9.292, de 12
de julho de 1996, e do art. 3° do Decreto–Lei n° 2.355, de 27 de agosto de 1987.
5.6.2 Objetivos da Política ou Prática de Remuneração
Além de obedecer às normas supracitadas, a política de remuneração da CMB para a
Alta Administração visa essencialmente dar atratividade aos relevantes cargos que a
integram e retribuir segundo as responsabilidades que lhes são inerentes.
5.6.3 Composição da Remuneração
Apresenta-se, a seguir, a composição da remuneração total dos dirigentes da CMB, que
tem como objetivo remunerá-los pelos exercícios de sua função considerando o já
praticado aos empregados da empresa e as condições autorizadas pelo Ministério da
Fazenda. A aprovação ocorreu por meio do despacho no processo 12105.000056/201560 de 06/11/2015, anexo ao Ofício nº 10.966/SE-MF, de 12/11/2015.
Apresenta–se, a seguir, a composição da remuneração dos dirigentes da CMB:
a) Honorários: Pagamento realizado mensalmente aos Dirigentes e Conselheiros.
Enquanto os honorários dos Diretores são fixados em valor absoluto por portaria
do Ministro da Fazenda para um período de 12 meses, os dos Conselheiros são
fixados em 10% da remuneração dos Diretores, consoante previsto na Lei nº 9.292,
de 12 de julho de 1996. Corresponde a 54,79% da remuneração total.
b) Gratificação Natalina: Pagamento realizado apenas no mês de Dezembro e
somente aos Diretores, conforme orientação do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (DEST). Corresponde a um honorário e deve
ser incluído na base de cálculo dos seus honorários. Corresponde a 4,57% da
remuneração total.
c) Gratificação de Férias: Compõe a remuneração apenas dos Diretores e corresponde
a 1/3 do honorário a ser concedido no mês de gozo das férias anuais. Corresponde
a 1,52% da remuneração total.
d) Assistência Médica e Odontológica: Trata-se de rubrica condicional, ou seja,
somente devida caso o Presidente e Diretores adiram ao plano. Em caso de adesão,
o valor custeado pela CMB dependerá de alguns fatores, como: quantidade de
dependentes, idade dos beneficiários, tipo de plano escolhido e valores definidos
por contrato com a prestadora. No caso hipotético de uma pessoa de 40 anos de
idade, com cônjuge de igual idade e um filho com idade inferior a 18 anos, o
percentual, no plano básico, corresponderia a 0,73% da remuneração total.
e) Seguro de Vida: Também condicional, a rubrica somente é devida caso o
Presidente e Diretores adiram ao seguro de vida oferecido pela CMB. Em caso de
adesão, corresponde a 0,36% da remuneração total.
f) Ajuda de Custo: Tem por objetivo indenizar os custos de deslocamento e mudança
de residência. Trata-se de rubrica condicional, somente devida caso o Presidente e

124

g)

h)

i)

j)

Diretores não sejam oriundos da região metropolitana do Rio de Janeiro e não
possuam residência própria neste local. Em caso de adesão, corresponde a 9,13%
da remuneração total.
Auxílio Moradia: Conforme o Decreto nº 3.255, de 19 de novembro de 1999, o
limite de ressarcimento é de R$ 1.800,00. Trata-se de rubrica condicional, somente
devida caso o Presidente e Diretores sejam oriundos de local diverso da região
metropolitana do Rio de Janeiro e não possuam residência própria na região
metropolitana do Rio de Janeiro. Em caso de adesão, corresponde a 2,53% da
remuneração total.
Previdência Complementar: O limite de coparticipação da CMB como entidade
patrocinadora é de 7,5% em relação à remuneração. A rubrica é condicionada à
adesão o Presidente e Diretores ao plano de previdência complementar da CMB,
tendo em vista as regras dos atuais estatutos vigentes da instituição de previdência
complementar. Em caso de adesão, corresponde a 4,45% da remuneração total.
FGTS: Conforme registrado no Oficio Circular n° 61/DEST-MP, o recolhimento
de FGTS é restrito ao Presidente e Diretores que não possuam vínculo estatutário
com a Administração Pública. Corresponde a 4,87% da remuneração total.
Outros Encargos: Além do FGTS, sobre a remuneração dos Diretores deve ser
recolhida contribuição patronal (INSS), contribuição para entidades do terceiro
setor (SESI e SENAI) e Seguro de Acidente de Trabalho (SAT). Já para os
Conselheiros, apenas incide contribuição patronal. Corresponde a 17,05% da
remuneração total.

5.6.4 Remuneração Variável
A Casa da Moeda utiliza como forma de remuneração variável a nominada
Remuneração Variável Anual (RVA), que corresponde à parcela do lucro destinada aos
Diretores. Todas as regras para a distribuição são definidas e aprovadas anualmente
pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão e consolidadas
em um programa específico.
Atualmente, tal distribuição está condicionada ao cumprimento de metas e é limitada a
dois honorários, embora o pagamento efetivo ocorra de forma parcelada em quatro anos.
Trata-se de rubrica condicional, dependente do efetivo cumprimento das metas
estabelecidas, que são indicadas pela CMB, anuídas pelos Ministérios Supervisores e
auditadas pela Auditoria Interna.
O limite máximo de pagamento é fixado em dois honorários, caso alcançado o
cumprimento das metas de todos os indicadores. Deste montante previsto será deduzida
eventual ausência de cumprimento integral das metas, conforme demonstrado a seguir:
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Meta

Pagamento

100%

100%

<100% e  99%

99%

<99% e 98%

98%

<98% e 97%

97%

<97% e 96%

96%

<96% e 95%

95%

<95% e 90%

75%

<90% e 80%

50%

<80%

--

Será permitido pagamento de bônus por extrapolação de metas, conforme disposto
abaixo:
Superação
média

Bônus

45%

50%

<45% e  35%

40%

<35% e 25%

30%

<25% e 15%

20%

<15% e 5%

10%

<5%

--
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Os Indicadores de Desempenho da RVA para o exercício de 2015 foram os seguintes:
A – Nível Corporativo (80 pontos)
1. Faturamento Bruto
2. Retorno do Capital
3. Execução do Orçamento de Investimentos
4. Produtividade CMB
Moedas (DICEM)
5. Satisfação dos Clientes

Cédulas (DICEM)
Passaporte com chip (DIPIM)

B – Nível Colegiado (10 pontos)
6. Avaliação da Diretoria Executiva pelo CA

C – Nível de Diretoria Específica (**) (10 pontos)
7.1 DISEL / DICEM / DIPIM – Diretorias de Produção
Moedas (DICEM)
7.1.1. Índice de Aproveitamento
Fabril - IAF

Cédulas (DICEM)
Passaporte com chip (DIPIM)
Selos de cigarro (DISEL)

7.2 Diretoria de Gestão – DIGES
7.2.1. Despesas Administrativas
7.2.2. Horas de Treinamento
7.3 DISEL / DICEM / DIPIM – Departamentos Comerciais
7.3.1. Total da variação de preços de matérias-primas
7.4 DISEL / DICEM / DIPIM – Departamentos de Tecnologia
7.4.1 Percentual de implantação dos equipamentos de segurança
da rede corporativa
7.4.2 Reutilização, Reciclagem, Recuperação e Tratamento de
Resíduos
7.5 Presidência
7.5.1 Média aritmética do cumprimento das metas específicas
por Diretoria

Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
Conforme legislação vigente, a Casa da Moeda adota o limite máximo fixado em cinco
membros efetivos do Conselho de Administração, sendo que deles somente um, que é o
representante dos empregados, possui um suplente fixo. O Conselho Fiscal possui três
membros titulares e três suplentes.
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A remuneração mensal total de cada membro do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal da Casa da Moeda recebida em 2015 bem como a indicação do período
de exercício do cargo estão apresentadas no quadro abaixo.
Quadro 25 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Conselho de Administração
Nome do Conselheiro
(T – Titular / S – Suplente)

Período de Exercício

Remuneração

Início

Fim

Média Mensal
(R$)

JOAO CARLOS PEREZ DE
ALMEIDA (T)

Total no
exercício
(R$)

25/01/2013

–

3.964,31

47.571,77

ALTAMIR LOPES (T)

01/05/2011

20/10/2015

3.814,04

38.140,37

VANIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA (T)

12/06/2015

–

3.811,06

26.677,40

JULIO CESAR COSTA PINTO (T)

25/05/2015

–

4.497,03

31.479,21

17/04/2015

06/05/2015

2.559,96

2.559,96

14/02/2012

16/10/2015

3.760,14

37.601,43

LUIZ GONZAGA BAIAO (T)

21/05/2013

12/06/2015

3.482,40

20.894,37

LUIZ EDSON FELTRIM (T)

20/10/2015

–

3.143,80

9.431,40

ESTEVES PEDRO COLNAGO
JUNIOR (T)

01/05/2011

17/04/2015

3.371,00

13.483,98

MAURÍCIO VISCONTI LUZ (T)

26/10/2015

–

2.919,24

8.757,73

AFONSO ARINOS DE M FRANCO
NETO (T)
FRANCISCO DE ASSIS LEME
FRANCO (T)

Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro

Período de Exercício

Remuneração

Início

Fim

Média Mensal

Total no
exercício

VINICIUS MENDONCA NEIVA (T)

03/06/2013

–

3.964,31

47.571,77

PRISCILA GRECOV (S)

02/01/2014

31/01/2015

4.042,03

4.042,03

MARCELO RAMOS DE MELLO (T)

12/11/2015

–

3.300,99

6.601,98

20/08/2012

31/08/2015

3.588,62

28.708,97

11/12/2014

20/10/2015

3.896,93

38.969,34

ADRIANA MACEDO MARQUES (S)

01/08/2015

–

4.042,03

16.168,12

NINA ARCELA (S)

01/08/2015

31/08/2015

4.042,03

4.042,03

DIEGO COTA PACHECO (T)

11/08/2015

–

3.873,61

15.494,45

MANOEL NAZARENO P DE M
JUNIOR (T)
RAQUEL REBELO RAMOS DA
SILVA (T)

Fonte: Elaborado por DEGEP
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Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
Os valores totais pagos em 2014 e 2015 aos membros da Diretoria Executiva, do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, discriminados por rubrica de
remuneração, estão demonstrados nos quadros abaixo.
Quadro 26 – Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
Valores em R$
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria Estatutária
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 – RVA
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
VI – Remuneração baseada em ações
Identificação do Órgão

EXERCÍCIO
2015
2014
2.747.293,36
2.436.086,45
311.206,91

2.502.593,47
2.179.236,91
323.356,56

184.958,31

214.729,35

184.958,31

214.729,35

2.932.251,67

2.717.322,82

Órgão: Conselho de Administração
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
VI – Remuneração baseada em ações
Identificação do Órgão

EXERCÍCIO
2015
2014
236.597,62
236.597,62

256.738,45
256.738,45

236.597,62

256.738,45
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Órgão: Conselho Fiscal
EXERCÍCIO
2015
2014

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
VI – Remuneração baseada em ações
Fonte: Elaborado por DEGEP

161.598,69
161.598,69

147.718,43
147.718,43

161.598,69

147.718,43

Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores
Os valores distribuídos aos membros do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal e da Diretoria Executiva a titulo de bônus e de participação no resultado da
empresa estão demonstrados no quadro abaixo.
Quadro 27 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores

Valores em R$

Identificação do Órgão
Diretoria Estatutária
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados
I – Bônus (a+b+c+d)
a) valor mínimo previsto no plano de remuneração

EXERCÍCIO
2015

2014
0,00

0,00

184.958,31

214.729,35

184.958,31

214.729,35

184.958,31

214.729,35

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)
Fonte: Elaborado por DEGEP
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5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
A Empresa de Auditoria Independente contratada avalia e opina quanto à fidedignidade
das informações apresentadas nas Demonstrações Financeiras da CMB.
As Demonstrações Financeiras da CMB vem sendo avaliadas, anualmente, por
Auditoria Externa ou Independente, em atendimento à Lei nº 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, que determina às sociedades de grande porte, ainda que não
constituídas sob a forma de sociedades por ações, como é o caso da CMB, a aplicação
das disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e
elaboração de demonstrações financeiras, obrigando–as a contratar uma Empresa
Auditoria Independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Desta
forma, ressalte–se que a CMB já vem cumprindo o que dispõe o art. 1º da Resolução nº
06 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União (CGPAR), de 29 de setembro de 2015, a saber:
“Art. 1º Estender para todas as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias e controladas e demais sociedades em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto, a obrigatoriedade de submissão
das demonstrações financeiras anuais à auditoria por auditores independentes.”
No exercício de 2015, a auditoria das Demonstrações Contábeis da CMB, por auditores
independentes, permanece ainda sob responsabilidade da empresa Maciel Auditores S/S
– EPP, conforme contrato nº 0011/2014, assinado em 6 de fevereiro de 2014, com
vigência de 28 meses.
Quanto à sistemática de contratação, vale ressaltar que a supracitada empresa de
Auditoria Independente foi contratada por meio de concorrência pública, a partir da
aplicação de Edital n 0009/2013, bem como de proposta apresentada em 21 de
novembro de 2013.
A remuneração global, prevista para o período contratado, totaliza o montante de
R$ 777.403,29 e está diretamente vinculada à prestação dos serviços descritos no
anexo I do supracitado contrato, conforme consta do quadro a seguir. Até a presente
data, a empresa de auditoria independente prestou serviços que representam uma
execução de 94,50% do valor global do contrato, restando pendente, ainda, 5,50% a ser
executado.
Quadro 28 – Tipos de serviços contratos previstos no contrato 0011/2014
Tipo de
Relatório

Relatório
A

Descrição

Relatório Final e
Parecer dos
Auditores
Independentes sobre
as Demonstrações
Contábeis do
Exercício

Periodicidade

Anual

Base de
Referência

Prazo

Exercício de 2013

Fev/2014

Exercício de 2014

Fev/2015

Exercício de 2015

Fev/2016
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Tipo de
Relatório

Descrição

Relatório
B

Relatório de
Avaliação dos
Sistemas de Controle
Interno associados à
geração de
informações para as
Demonstrações
Contábeis

Relatório
C

Relatório
D

Relatório
E

Relatório
F

Relatório
Circunstanciado
referente à Revisão
Limitada das
Demonstrações
Contábeis

Periodicidade

Anual

Trimestral

Relatório de exame e
revisão da apuração
dos impostos e
contribuições e
obrigações acessórias

Semestral

Relatório de Revisão
da Declaração de
Informações
Econômico–Fiscais
da Pessoa Jurídica

Anual

Relatório de
Avaliação das
Informações da
entidade fechada de
previdência
complementar

Anual

Base de
Referência

Prazo

Exercício de 2013

Jan/2014

Exercício de 2014

Jan/2015

Exercício de 2015

Jan/2016

4º Trimestre

Jan/2014 – Jan/2015 –
Jan/2016

1º Trimestre

Maio/2014 – Maio/2015

2º Trimestre

Ago/2014 – Ago/2015

3º Trimestre

Nov/2014 – Nov 2015

1º Semestre

Ago/2014 – Ago/2015

2º Semestre

Fev/2015 – Fev/2016

DIPJ 2014

Ago/2014

DIPJ 2015

Ago/2015

Exercício de 2013

Jan/2014

Exercício de 2014

Jan/2015

Exercício de 2015

Jan/2016
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Tipo de
Relatório
Relatório
G

Descrição

Relatório de
Informações
Técnicas da análise
de avaliação deTI

Periodicidade

Anual

Base de
Referência

Prazo

Exercício de 2014

Nov/2014

Exercício de 2015

Nov/2015

Fonte: Elaborado por AUDIT a partir do anexo I do Contrato 0011/2014

Quanto aos serviços contratados, cabe ressaltar que estão expressamente relacionados às
Demonstrações Financeiras da CMB, uma vez que fornecem os subsídios necessários
para possibilitar que o Auditor Independente emita opinião em seu Parecer de Auditoria.
Por fim, vale destacar que o Contrato n° 0011/2014 firmado com a Maciel Auditores
S/S – EPP se encerra em 30 de junho de 2016.
5.8 Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade
A Casa da Moeda, conforme disposto na Lei n.º 10.101, de 20 de dezembro de 2000,
realiza anualmente a distribuição do seu lucro aos empregados, a depender do
cumprimento das regras previstas em Programa acordado com o Sindicato Profissional e
aprovado pelos Ministérios da Fazenda (MF) e do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG).
Participam da distribuição os empregados efetivos da CMB que trabalharam em suas
dependências no exercício, profissionais ocupantes de cargo em comissão e servidores
ou empregados cedidos de outros órgãos da Administração Pública, que tenham
trabalhado por período não inferior a trinta dias corridos no exercício. Não participam
do Programa, empregados efetivos da CMB cedidos para outros órgãos da
Administração Pública, estagiários, jovens aprendizes, Diretores e Conselheiros da
CMB.
A distribuição ocorre sobre um percentual do Lucro Líquido apurado no exercício.
Quanto ao ano de 2015, restou aprovada a distribuição de um percentual de 9% do
Lucro Líquido, limitado a 25% do que for repassado ao Tesouro Nacional a título de
dividendos. Deste montante, 50% é distribuído linearmente pelos empregados e outros
50% é distribuído proporcionalmente à remuneração individual.
O montante que efetivamente será distribuído a título de Participação nos Lucros será
resultado do cumprimento das metas dos indicadores e de eventuais impactos das
pontuações e tabelas de redução previstas no programa.
Os indicadores de desempenho possuem, ao menos, duas funções básicas: descrever,
por meio de informações, o estado real dos acontecimentos e o seu comportamento; e
permitir a análise das informações presentes com base nas anteriores, de forma a
realizar propostas desafiadoras.

133

Quanto ao exercício de 2015, foram adotados os seguintes indicadores de desempenho:
1 – Faturamento Bruto;
2 – Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido;
3 – Lucro Líquido Operacional;
4 – Satisfação dos Clientes;
5 – Produtividade;
6 – Índice de Aproveitamento Fabril;
7 – Absenteísmo;
8 – Horas Extras;
9 – Índice Temporal dos Estoques por Departamento;
10 – Reutilização, Reciclagem, Recuperação e Tratamento de Resíduos.
Apresenta–se a seguir quadro com números e percentuais gerais das PLRs dos últimos
três exercícios.
Quadro 29 – PLRs dos últimos três exercícios
INDICADORES

Unidade de
Medida

2013

2014

2015

Realizado

Realizado

Realizado

Lucro Líquido do
Exercício

R$

783.640.528,67

223.177.649,54

311.356.989,62

Valor efetivamente
pago aos empregados, a
título de PLR
(considerando o regime
de competência)

R$

70.087.369,01

17.073.090,19

25.794.369,81

Dividendos pagos aos
Acionistas, inclusive
juros sobre o capital
próprio (considerando o
regime de competência)

R$

284.383.147,85

80.991.169,02

112.991.451,53

2.951

2.845

2.787

23.566,89

6.001,08

9.255,25

Quantidade de
empregados
contemplados com o
pagamento de PLR

Número

Média anual paga de
PLR aos empregados

R$

Fonte: Elaborado por DEGEP e DECOF

5.9 Participação acionária de membros de colegiados da entidade
O item não se aplica à Casa da Moeda, considerando que se trata de empresa pública
que tem a União como única acionária.
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
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2.1 Canais de acesso do cidadão
A Ouvidoria (OUVID) da Casa da Moeda do Brasil (CMB), enquanto órgão de
governança, possui amplo espectro de canais de comunicação com os cidadãos e seus
próprios colaboradores.
Qualquer interessado, inclusive do exterior, pode entrar em contato com a CMB por
meio de:
a) atendimento presencial (na Unidade Fabril em Santa Cruz/RJ ou no Escritório da
Praia do Flamengo, neste caso sob marcação de atendimento);
b) correspondência;
c) atendimento telefônico;
d) registro no Sistema E–Ouv da Controladoria–Geral da União
www.sistema.ouvidorias.gov.br);
e) e–mail (ouvidoria@cmb.gov.br); e
f) facebook (https://www.facebook.com/OuvidoriaCMB/).
A mais recente alteração de acesso se deu com a criação da página da Ouvidoria no
Portal da CMB, no endereço eletrônico http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale–
conosco/ ouvidoria.html, e com a criação da página no facebook, por meio da qual
também são recebidas as solicitações.
Todos os dados estatísticos estão compilados e detalhados nos relatórios de Ouvidoria,
publicados periodicamente no endereço eletrônico: http://www.casadamoeda.gov.br/
portal/ fale–conosco/ouvidoria/relatorios.html.
6.2 Carta de Serviços ao Cidadão
A maioria dos produtos e serviços fornecidos pela Casa da Moeda é destinada a
empresas da Administração Pública, ou seja, a empresa não atende aos cidadãos de
maneira direta. Sendo assim, não existe a exigência legal de a CMB elaborar Carta de
Serviços ao Cidadão.
6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos–usuários
Considerando que a CMB, em geral, não atende diretamente aos cidadãos na prestação
de serviço público, a aferição do grau de satisfação dos cidadãos–usuários não se aplica
à empresa.
6.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da
unidade
As informações referentes à atuação da CMB, consideradas úteis e relevantes à
sociedade e que contribuem para a transparência da gestão, estão disponíveis no
seguinte endereço eletrônico: http://www.casadamoeda.gov.br/acessoinformacao/
Outras informações podem ser solicitadas à Ouvidoria por meio dos seus canais de
acesso, bem como por meio do sistema E–Sic, da Controladoria–Geral da União
(www.lai.gov.br), e do e–mail sic@cmb.gov.br.
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6.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
A Casa da Moeda promoveu as seguintes ações, em 2015, que visam o cumprimento
das normas relativas à acessibilidade:
 Reforma da portaria geral e de acesso às fábricas para facilitar o acesso de
cadeirantes;
 Instalação de banheiros adaptados para Pessoas com Necessidades Especiais (PNEs)
no DEMOM;
 Instalação de banheiros adaptados para PNEs nos prédios do DEMAN e do
DEINT/DEPGQ e nos banheiros dos mezaninos administrativos dos prédios do
DECED, Fábrica de cartões, DEGER e DEMOM;
 Reforma do prédio do DEMAT para adaptação das instalações a PNEs;
 Disponibilização de carrinhos elétricos para o deslocamento de pessoas com
dificuldades de locomoção nas dependências da empresa;
 Disponibilização de vans adaptadas para transporte de empregados cadeirantes;
 Disponibilização de vagas na garagem para Pessoas com Necessidades Especiais
(PNEs) próximas da rampa de acesso à Portaria Geral;
 Aquisição de software de acesso ao ambiente digital para deficientes visuais;
 Aquisição de plataforma portátil para cadeira de rodas que possibilita o acesso de
cadeirantes à passarela do Prédio Administrativo.
 Inclusão de banheiros destinados a PNEs no projeto de construção de um prédio para
alojamento dos seguranças, elaborado em 2015.
 Elaboração de projeto básico e executivo de acessibilidade para PNEs em todo o
parque fabril da CMB de acordo com as disposições da NBR 9050.
Com relação à acessibilidade relacionada aos produtos e serviços da CMB, é importante
salientar que a empresa não atua no fornecimento direto de produtos e serviços para a
sociedade brasileira. Os itens de segurança e relacionados à acessibilidade que
compõem os projetos são definidos pelos clientes. Contudo, a Casa da Moeda procura
desenvolver seus projetos em consonância com as boas práticas do mercado quanto à
acessibilidade.
Nesse contexto, vale informar que os projetos das cédulas e moedas da nova família do
Real, lançada em 2012, foram elaborados de forma a propiciar acessibilidade a todos os
cidadãos. As principais características desses projetos são:


Moedas – as denominações são diferenciadas por dimensão, espessura, coloração e
altura de gravado, o que possibilita a identificação imediata de cada moeda.



Cédulas – as denominações são diferenciadas por dimensão e predominância
cromática, o que facilita a identificação imediata de cada cédula. Além disso, uma
marca tátil com código aprovado junto aos institutos oficiais para portadores de
deficiências visuais contribui para a diferenciação das denominações.
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7. DESEMPENHO FINANCEIRO E
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
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7.1 Desempenho financeiro no exercício
A Casa da Moeda do Brasil (CMB) registrou, em 2015, lucro líquido de R$ 311,4
milhões (39,5% maior que no exercício anterior), consignando uma lucratividade final
de 12,9% (10,4% no exercício anterior). A rentabilidade do patrimônio líquido inicial
alcançou 16,6% (12,3% no exercício anterior), superior à média mensal da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais,
de 13,4% no exercício 2015 (fonte: Banco Central do Brasil).
O resultado foi influenciado pelo faturamento bruto, que atingiu R$ 2,4 bilhões (11,4%
maior que no exercício anterior), destacando–se as receitas das vendas de R$ 1,7 bilhão
com os serviços de rastreamento SICOBE e SCORPIOS (6,1% maior que no exercício
anterior), que corresponderam, no exercício, a 70,8% dos negócios da empresa (74,4%
no exercício anterior).
Destacam–se, ainda, as receitas das vendas de R$ 278,6 milhões com cédulas nacionais
(24,8% maior que no exercício anterior), R$ 215,9 milhões com moedas nacionais e
comemorativas de circulação (70,6% maior que no exercício anterior), R$ 129,2
milhões com passaportes para o Departamento de Polícia Federal (DPF), 18,8% maior
que no exercício anterior; R$ 24,5 milhões de cadernetas de passaporte para o
Ministério das Relações Exteriores (MRE), 22,0% menor que no exercício anterior e
R$ 11,9 milhões com cédulas para exportação, 35,2% maior que no exercício anterior.
No conjunto, as cédulas nacionais, as moedas nacionais e comemorativas de circulação,
os passaportes da DPF, as cadernetas de passaportes do MRE, as cédulas para
exportação e os serviços de rastreamento SICOBE e SCORPIOS representaram 98,3%
do faturamento bruto do período (97,4% no exercício anterior).
O montante do custo das vendas alcançou R$ 1,6 bilhão (aumento de 11,4% em relação
ao exercício anterior), passando a representar 67,6% da receita líquida (68,3% no
exercício anterior).
As despesas operacionais totalizaram R$ 499,1 milhões (11,8% maior que no
exercício anterior), representando 20,7% da receita líquida do período (20,9% no
exercício anterior).
O resultado financeiro do período foi positivo em R$ 29,5 milhões, registrando a
apropriação de R$ 44,8 milhões com despesas financeiras (redução de 15,3% no
exercício anterior), em contraposição à apropriação de R$ 74,3 milhões com receitas
financeiras (aumento de 51,1% em relação ao exercício anterior), provenientes da
remuneração sobre as aplicações financeiras e os juros e encargos de mora.
A tabela e os gráficos a seguir provêm um retrato do faturamento dos produtos e
serviços fornecidos pela Casa da Moeda.
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Tabela 5 – Participação no Faturamento

2011
Sicobe + Scorpios
Sicobe

2013

2014

2015

55,2%

57,4%

51,9%

74,4%

70,8%

90,1%

88,9%

90,5%

91,4%

91,9%

9,9%

11,1%

9,5%

8,6%

8,1%

Scorpios

Cédulas e Moedas

2012

28,6%

30,4%

41,2%

16,2%

21,5%

Cédulas

62,5%

61,0%

52,7%

63,8%

53,8%

Moedas

37,5%

39,0%

47,3%

36,2%

46,2%

4,0%
12,2%

3,6%
8,5%

3,7%
3,3%

5,3%
4,2%

5,7%
2,0%

Passaportes e Selos
Outros

Fonte: Elaborado por PRESI

Gráfico 6 – Faturamento CMB – Selos Rastreáveis
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Fonte: Elaborado por PRESI
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Gráfico 7 – Faturamento CMB – Cédulas e Moedas
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Fonte: Elaborado por PRESI

Gráfico 8 – Faturamento CMB de Passaportes e Impressos
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Fonte: Elaborado por PRESI
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No quadro abaixo estão descritas as principais rubricas do Balanço Patrimonial e DRE,
bem como os indicadores mais relevantes.
Quadro 30 – Principais rubricas do Balanço Patrimonial e DRE
R$ Milhões
DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO

Var. %

2014

2015

2.164,7
2.136,4
1.458,8
677,6
446,5
223,2

2.411,5
2.406,8
1.625,8
781,0
499,1
311,4

11,4
12,7
11,5
15,3
11,8
39,5

360,5
473,7
263,8
846,7
291,5
155,9
81,0
1.870,3

618,2
551,5
224,5
813,6
344,9
226,2
113,0
2.147,0

71,5
16,4
(14,9)
(3,9)
18,3
45,1
39,5
14,8

EBITDA

301,7

347,3

15,1

Rentabilidade do Capital Próprio (Inicial)
Margem Operacional Bruta
Lucratividade
Margem EBITDA
Taxa Selic (Média Mensal)

12,3%
31,7%
10,4%
14,1%
10,8%

16,6%
32,4%
12,9%
14,4%
13,3%

Faturamento Bruto
Receita Líquida
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos - CPV
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Lucro Líquido
Disponível
Valores a Receber a Curto Prazo
Estoques
Imobilizado Técnico
Fornecedores
Adiantamento de Clientes
Dividendos à União
Patrimônio Líquido

2015/2014

-

Fonte: Elaborado por DECOF

Contas a receber de clientes
O saldo de duplicatas a receber dos produtos e serviços faturados da CMB totalizou
R$ 105,5 milhões, composto pelos seguintes montantes:








R$ 47,0 milhões – Departamento de Polícia Federal (DPF);
R$ 29,1 milhões – Envasadores do Programa SICOBE;
R$ 19,4 milhões –União Transitória de Empresas (UTE) entre CMB/SECM
R$ 4,2 milhões – Ministério das Relações Exteriores – MRE;
R$ 2,3 milhões – Gold Credit Banco de Bullion;
R$ 1,4 milhão – Banco Central da Venezuela; e
R$ 2,1 milhões – Outros Clientes.
A recuperação dos valores devidos pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) se dará
mediante procedimentos administrativos de conciliação e arbitragem junto à Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

Disponibilidade de caixa
Ao final do exercício de 2015, a capacidade da CMB de geração de caixa operacional,
apurada pelo conceito EBITDA, foi de R$ 347,3 milhões (R$ 301,7 milhões no
exercício anterior). Por sua vez, a margem EBITDA atingiu 14,4% (14,1% no exercício
anterior).
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A CMB encerrou o exercício com uma disponibilidade de R$ 618,2 milhões,
consignando um aumento de R$ 257,7 milhões em relação ao disponível inicial do
exercício, de R$ 360,5 milhões.
No decorrer do ano, alguns fatores influenciaram diretamente esse resultado, dentre os
quais:
Atraso nos recebimentos do Departamento de Polícia Federal (DPF) dos
faturamentos dos passaportes;
 Pagamento de R$ 80,9 milhões referentes à liquidação dos dividendos à União;
 Pagamento de R$ 50,0 milhões referentes à amortização da operação financeira
de longo prazo, contratada em junho de 2014 na modalidade de financiamento
para capital de giro, que totalizou o montante de R$ 250,0 milhões, sendo
R$ 100,0 milhões para liquidação em quatro anos e R$ 150,0 milhões para
liquidação em cinco anos. Deste modo, restam R$ 200,0 milhões a serem
liquidados.
Ademais, alguns fatores externos impactaram a geração de caixa da CMB, entre os
quais o contingenciamento do orçamento do Banco Central para aquisição de cédulas e
moedas, que gerou uma frustração de receita na ordem de R$ 501,7 milhões referentes
ao pagamento dos custos fixos de produção.


7.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
O método de depreciação utilizado nas Demonstrações Financeiras da CMB em 2015
foi o da vida útil econômica determinado pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de
2007 e a metodologia de cálculo foi a linear. A CMB observou também os dispositivos
contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T16.9 e NBC T16.10. A análise
dos bens do Ativo Imobilizado foi realizada para atendimento à Lei nº 11.638/2007 e
adequação às novas normas contábeis emanadas dos Pronunciamentos Técnicos
Contábeis do Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC).
As taxas para cálculo da depreciação foram substituídas pelo cálculo de tempo de vida
útil remanescente através dos números de meses, conforme determina a Lei nº
11.638/2007. Sendo assim, a CMB apurou o Valor Atual Patrimonial em Uso, assim
como calculou e determinou a Vida Útil Remanescente para os referidos bens
patrimoniais. A vida útil de cada bem e as taxas de depreciação foram aplicadas de
acordo com o período de tempo durante o qual a CMB espera utilizar o respectivo bem.
Com o advento da Lei nº 11.638/2007, as taxas de depreciação fiscal deixaram de ser
aplicadas no país, conforme determinado pela Receita Federal do Brasil (RFB). A
legislação em vigor iniciou uma nova modalidade para apurar a depreciação, que orienta
a realizar uma análise criteriosa dos bens da empresa, bem como 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.
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A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo observou as tabelas
técnicas empregadas em engenharia de avaliações e os montantes referentes aos gastos
com manutenções e outros complementos aos bens em produção, de acordo com cada
grupo contábil. A utilização dos critérios das Normas Brasileiras de Contabilidade
NBC T16.9 e NBC T16.10 refletiu um resultado econômico positivo no montante de
R$ 23.905.819,05 quando comparado com a depreciação fiscal.
A CMB contratou empresa especializada para efetuar o Teste de Impairment nos bens
do Ativo Imobilizado determinado pelo art. 183 da Lei nº 11.638/2007 e de acordo com
o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC 01 (R1). O
resultado dessa avaliação indicou que, de forma majoritária, os bens do ativo
imobilizado registrados e controlados na contabilidade estão com os seus valores
recuperáveis, não sendo necessários ajustes para perdas. O resultado dessa apreciação
também mostrou que apenas alguns bens se encontram em posição inversa, ou seja,
registrados contabilmente acima do seu valor recuperável. O ajuste da perda do valor
desses ativos foi reconhecido diretamente na conta de resultado 365010100 –
Desincorporação de Ativos.
A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração do ativo imobilizado e
intangível seguiu rigorosamente as normas federativas vigentes estabelecidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 14653–5, as publicações do
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). Também foi utilizada a avaliação direta, método que apura
o valor atual do ativo imobilizado e intangível por meio da comparação com o valor dos
bens no mercado.
7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
A Casa da Moeda utiliza, desde janeiro de 2003, o Sistema Integrado de Gestão
Empresarial Enterprise Resource Planning (ERP), da TOTVS, para apurar os seus
custos. O sistema integra as diversas áreas da empresa por meio de módulos específicos,
tais como Planejamento e Controle da produção, Controle da Qualidade, Pessoal,
Benefícios, Compras, Financeiro, Treinamento, Faturamento e Fiscal.
O módulo do sistema ERP de Contabilidade Gerencial não foi implantado na CMB,
tendo em vista que a empresa utiliza o Sistema de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI) como o seu sistema contábil e que este não permite integração
com outros sistemas.
Um módulo de apuração de custos foi desenvolvido no sistema ERP de acordo com as
especificidades da empresa. Os resultados contábeis da CMB são apurados do ERP e,
em seguida, padronizados e contabilizados nos moldes do SIAFI.
a) Identificação do organograma da unidade responsável pelo gerenciamento de
custos, bem como da seção de custos.
A CMB é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia
administrativa, não dependente de dotação orçamentária. A empresa não possui filial e
não se subordina a qualquer outra empresa. No que tange à sua estrutura organizacional,
a gestão da apuração dos custos industriais é realizada pela Seção de Contabilidade de
Custos (SECT), subordinada à Divisão de Contabilidade (DVCO), integrante do
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira (DECOF), que, por sua
vez, é vinculado à Diretoria de Gestão (DIGES).
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b) Identificação das subunidades administrativas da UPC das quais os custos são
apurados.
As subunidades das quais são apurados os custos industriais, ou seja, as unidades de
fabricação são as seguintes:
 fábrica de selos fiscais digitais rastreáveis denominada Departamento de Selos
Fiscais Rastreáveis (DESER), subordinada à Diretoria de Selos (DISEL);
 fábrica de cédulas denominada Departamento de Cédulas (DECED) e fábrica de
moedas e medalhas denominada Departamento de Moedas e Medalhas (DEMOM),
subordinadas à Diretoria de Cédulas e Moedas (DICEM);
 fábrica de passaportes denominada Departamento de Passaportes (DEPAS) e fábrica
de demais impressos denominada Departamento de Impressos (DEPIM),
subordinadas à Diretoria de Passaporte e Impressos (DIPIM).
A CMB também apura os custos de fabricação dos produtos intermediários utilizados
no processo produtivo das cinco unidades de fabricação, quais sejam: chapas de
impressão, cunhos, punções e demais tipos de matrizes, que são fabricados no
DEMOM, DEPIM e DECED.
c) Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos.
A apuração dos custos industriais da CMB é executada por meio da integração das
informações geradas pelos diversos módulos do Sistema Integrado de Gestão
Empresarial ERP/TOTVS. A empresa executa os cálculos e apura os custos contábeis
dos diversos produtos e serviços, além de fazer a gestão dos custos identificados por
fábrica na qual foram produzidos.
O modelo de apuração e contabilização de custos adotado pela CMB é o de Inventário
Permanente, com apuração mensal. Nesse conceito, os produtos e serviços são
custeados por meio de lotes denominados Ordens de Produção (OPs), com entregas
parciais ou totais. Uma Ordem de Produção (OP) pode efetuar diversas entregas e em
mais de um período mensal. As OPs não concluídas são controladas e contabilizadas ao
final de cada período como “Estoque dos Custos dos Produtos em Processo”. Já os
produtos entregues e acabados vão para a conta de “Estoques dos Produtos Acabados”
e, quando faturados, são registrados na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
e apropriados como Custo dos Produtos Vendidos (CPV).
Além disso, a CMB adota a apuração dos custos diretos por apropriação direta (insumos
diretos e mão–de–obra direta) e a apuração dos custos indiretos por absorção
(depreciação, mão de obra indireta, materiais de consumo e outros), utilizando como
fator de absorção das taxas dos custos indiretos o tempo de mão–de–obra direta
apontado em cada OP. Cumpre citar, que, para cada produto fabricado, existe
obrigatoriamente prévia elaboração de estrutura de fabricação por parte da equipe de
Engenharia do Produto. A estrutura define os recursos necessários àquele determinado
processo de fabricação e serve de parâmetro para a requisição de insumos e
acompanhamento dos tempos de mão–de–obra durante a fase de execução e dos demais
recursos utilizados (tempos de máquinas e equipamentos etc.) Essa ferramenta
contribui, ainda, para o planejamento de estoque e compras e para futuras análises de
custos. Quando necessário, as estruturas são revisadas e adequadas ao que de fato é
observado durante o processo produtivo.
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Os Estoques de Materiais e Produtos são calculados por meio da metodologia do custo
médio. O inventário de todos os estoques é executado a cada dia do ano por meio da
chamada contagem cíclica, que garante, a partir dos parâmetros inseridos no ERP, que
todos os itens sejam inventariados ao menos uma vez no exercício. Por outro lado, os
itens considerados chaves para o processo produtivo, que sejam de grande valor ou itens
de segurança, são programados para serem inventariados pelo menos duas vezes em um
período mensal (elaboração da Curva A, B, C por grau de importância).
Em resumo, a sistemática de apuração de custos da CMB pode ser classificada como
sistema de apuração por Ordens de Produção, com inventário permanente. Para
valoração, são utilizados os custos médios de estoques/compras e o custo médio de
produção para os produtos fabricados. A apuração é realizada por meio de sistema
informatizado, inserido em um sistema de gestão integrado, definido como ERP, que,
no caso da CMB, é contratado da TOTVS.
d) Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou
unidades administrativas para geração de informações de custos.
Conforme descrito anteriormente, a CMB adota o Sistema Integrado de Gestão
Empresarial ERP/TOTVS para a apuração de seus custos. As informações são geradas a
partir de dados dos diversos módulos desse sistema e transferidas para um módulo que
gerencia e apura os custos. Na medida em que os eventos vão ocorrendo, ou seja, os
insumos são requisitados, ocorre apontamento de mão de obra utilizada e apontamento
dos produtos prontos que serão entregues aos cofres.
e) Impactos observados na atuação da UPC, bem como no processo de tomada de
decisões, que podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos.
O gerenciamento dos custos e despesas possibilita à CMB identificar, em cada unidade
de fabricação:
 – a aplicação e distribuição dos custos fixos e variáveis, bem como dos custos diretos
e indiretos;
 – as margens de contribuição de cada produto e de cada uma das fábricas; e
 – os pontos de equilíbrio de produção e financeiro.
 Ademais, o gerenciamento de custos contribui para o monitoramento dos gastos
estruturais corporativos.
f) Relatórios utilizados pela UPC para análise de custos e tomada de decisão.
Para análise dos custos e tomada de decisão, a Casa da Moeda utiliza diversos relatórios
gerados pelo Sistema Integrado de Gestão Empresarial ERP/TOTVS que permitem
avaliar, por exemplo, os níveis de Estoques por Montante Investido e por produtos aos
quais estão relacionados; a cobertura dos estoques em relação às demandas planejadas;
os Demonstrativos de Faturamento por Custo de Fabricação; e o Faturamento versus
Custo em cada fábrica.
Os relatórios são emitidos por solicitação da Diretoria Executiva, dos Conselhos de
Administração e Fiscal, bem como de outros órgãos da CMB interessados.
7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e notas explicativas
As Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
as Notas Explicativas estão apresentadas na seção Anexos e apêndices.

146

8. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
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8.1 Gestão de pessoas
A composição, distribuição e qualificação da força de trabalho, bem como a relação
entre empregados efetivos e temporários e as conclusões de estudos realizados para
avaliar a distribuição do pessoal estão descritos no item 8.1.1 – Estrutura de pessoal da
unidade.
As despesas associadas à manutenção de pessoal estão dispostas no item 8.1.2 –
Demonstrativo das despesas com pessoal.
No item 8.1.3 – Gestão de riscos relacionados ao pessoal encontram-se as ações
adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, assim como os
principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade e as providências
adotadas para mitigá-los.
As informações referentes à política de capacitação e treinamento da Casa da Moeda e
aos indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas estão demonstradas a seguir.
Política de capacitação e treinamento
No que se refere a Treinamento e Desenvolvimento (T&D), no primeiro semestre de
2015, os treinamentos corporativos, incluindo os de exigência legal, eram conduzidos
como prioridade sendo elencados pelas áreas envolvidas, e os avulsos tratados
isoladamente, analisando normativos internos, a pertinência técnica e a compatibilidade
com a atividade desenvolvida de acordo com o PCCS em vigor. Foi elaborada uma
proposta de Trilha do Conhecimento com o objetivo de padronizar os treinamentos
básicos e específicos para todos os cargos e funções da empresa.
Em julho de 2015 foi criado o Departamento de Gestão do Conhecimento e Ensino
Corporativo (DECEC) que propõe a transição do modelo T&D para Educação
Corporativa, objetivando ofertar ações educacionais de forma estratégica e com foco no
desenvolvimento contínuo dos empregados.
Para tanto, no período de julho a dezembro de 2015, o DECEC adaptou as Trilhas do
Conhecimento para a Matriz do Conhecimento, a partir de pesquisa de campo em todas
as áreas da CMB, que possibilitou realizar um levantamento de necessidades
educacionais pautado no PCCS, ou seja, baseado no nível (superior e médio), cargo,
segmento e área de atuação dos empregados.
Em 2015, houve uma redução do número de participações em treinamentos e no total
investido em comparação com o exercício de 2014, conforme demonstra o quadro a
seguir. As principais razões que contribuíram para esse declínio foram: a) transferência
da área responsável pela capacitação dos empregados para um novo Departamento, que,
inicialmente, precisou estruturar suas atividades; e b) determinação de redução de custo.
Quadro 31 – Treinamentos por exercício

Treinamentos/Exercício
Participações Contratadas
Investimento

2013

2014

17.016

2015

17.891

14.279

R$ 1.542.929,84 R$ 1.282.305,02

R$ 745.107,00

Fonte: Elaborado por DECEC com dados obtidos por meio do ERP
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A nova visão da Educação Corporativa engloba as diferentes dimensões da empresa e
do ser humano. Desta forma, a partir do ano 2016 serão ofertadas ações educacionais
alinhadas ao Planejamento Estratégico, à Gestão da Inovação e ao desenvolvimento
integral do colaborador.
Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas
A CMB emite Relatório Gerencial para acompanhamento dos diversos indicadores
sobre a gestão de pessoas. Essa rotina favorece a gestão do capital humano da
organização, subsidiando novos projetos e tomada de decisões. Dentre os diversos
indicadores abordados, destacam–se: Evolução da força de trabalho; Rotatividade de
empregados; Horas extras x absenteísmo; e Produtividade econômica por empregado,
conforme demonstrado nas tabelas e gráficos a seguir:
Quadro 32 – Força de Trabalho
Força de Trabalho (Dez/2015)
Força de Trabalho / Ano
Empregados CMB (Eetivos, Requisitados e
Livre Provimento)
Estagiários
Aprendizes
Total da Força de Trabalho

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.109

2.298

2.426

2.754

2.819

2.927

2.877

2.742

127
270
2.506

139
238
2.675

111
175
2.712

88
118
2.960

108
153
3.080

106
21
3.054

107
91
3.075

105
97
2.944

Fonte: Elaborado por DEGEP
Quadro 33 – Rotatividade dos Empregados (em%)
Rotatividade (%)
Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Turnover

6,58

8,23

7,48

10,02

4,45

7,24

1,43

2,84%

Taxa de Desligamento

3,43

3,75

4,7

3,23

3,27

5,42

2,34

5,32%

Taxa de Admissão

9,73

12,71

10,27

16,78

5,63

9,07

0,54

0,36%

Fonte: Elaborado por DEGEP
Nota Explicativa:
a) Turnover: (nº demissões + nº admissões)/2)/nº empregados ativos no final do exercício.
b) Taxa de Desligamento: nº demissões/nº empregados ativos no final do exercício.
c) Taxa de Admissão: nº admissões/nº empregados ativos no final do exercício.
Quadro 34 – Horas Extras x Absenteísmo CMB
Acumulado/anos
Quantidade de horas extras pagas
Quantidade de horas não trabalhadas por
absenteísmo

2008
119.023

2009
208.463

2010
225.573

2011
274.129

2012
163.650

2013
140.782

2014
52.682

2015
57.785

137.772

141.291

122.449

149.851

154.524

56.578

49.507

40.110

Fonte: Elaborado por DEGEP

8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
8.1.1.1 Composição da força de trabalho
A composição da força de trabalho da Casa da Moeda está demonstrada no quadro a
seguir. Cabe ressaltar que os membros da Diretoria Executiva não foram considerados
como “Membros do poder e agentes políticos”. Eles estão sendo tratados nos itens de
“Governança”.
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Quadro 35 – Força de Trabalho da CMB
Tipologias dos Cargos

Ingressos
no
Exercício

Lotação
Autorizada

1. Empregados em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

2730

10

169

0

0

0

0

2759

2730

10

169

0

2724

2

162

0

0

0

0

0

0

0

0

até 15

6

8

7

0

0

0

0

até 12

9

7

9

2771

2739

17

178

1.2. Empregados de Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão

2. Empregados com Contratos Temporários
3. Empregados sem Vínculo com a Administração
Pública

Exercício

2759

1.1. Membros de poder e agentes políticos

1.2.2. Empregados de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Empregados de carreira em exercício
provisório
1.2.4. Empregados requisitados de outros órgãos e
esferas

Efetiva

Egressos no

4. Total de Empregados (1+2+3)
Fonte: Elaborado por DEGEP

8.1.1.2 Distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim dos servidores de
carreira, em contratos temporários e sem vínculo com a administração.
Quadro 36 – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
1. Empregados de Carreira (1.1)
1.1. Empregados de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim
1541

1189

1541

1189

1535

1189

1.1.2.

Empregados de carreira vinculada ao órgão

1.1.3.

Empregados de carreira em exercício descentralizado

0

0

1.1.4.

Empregados de carreira em exercício provisório

0

0

1.1.5.

Empregados requisitados de outros órgãos e esferas

6

0

0

0

9

0

1550

1189

2. Empregados com Contratos Temporários
3. Empregados/Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Empregados (1+2+3)
Fonte: Elaborado por DEGEP
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8.1.1.3 Estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da CMB
Quadro 37 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
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

Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

Egressos
no
Exercício

12

9

7

9

0

0

0

0

12

9

7

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.

Servidores de Outros Órgãos e Esferas

1.2.4.

Sem Vínculo

12

9

7

9

1.2.5.

Aposentados

0

0

0

0

2. Funções Gratificadas

457

440

99

127

442

434

97

120

0

0

0

0

15

6

2

7

469

449

106

136

2.1. Empregados de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Empregados/Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Empregados/Servidores em Cargo e em
Função (1+2)
Fonte: Elaborado por DEGEP

8.1.1.4 Análise Crítica
Apresenta-se análise de outros aspectos que interferem diretamente na força de trabalho
da CMB.
Quanto:
a) À quantidade de empregados disponíveis frente às necessidades da unidade:
Considerando que as demandas do Banco Central do Brasil (BCB) ainda não
foram concretizadas e que a CMB está preparada para o pronto atendimento de
novas demandas, mesmo com a implantação da 2ª fase do Plano de
Desligamento Voluntário (PDV), ocorrida em 2015, pode-se afirmar que a
quantidade atual de empregados frente às necessidades da empresa continua
desbalanceada.
Diante de uma nova demanda já prevista do BCB e consequentemente aumento
da carga de trabalho, a Casa da Moeda disporia da mão de obra atual, podendose considerar neste momento novamente balanceada em relação às demandas.
Importante ressaltar que o limite do quadro de pessoal da CMB foi reduzido
pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(DEST), conforme Portaria de nº 17, de 22 de dezembro de 2015.
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b) Aos resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho
entre a área meio e área fim e do número de servidores em cargos comissionados
frente a não comissionados:
O aumento da mão de obra das áreas meio nos últimos anos teve como
objetivo permitir o aperfeiçoamento dos controles internos, e, em
consequência, o aperfeiçoamento dos processos administrativos.
Em relação ao número de empregados comissionados, há uma limitação
imposta pelo DEST de não exceder 16% do quadro total aprovado para as
funções de confiança, limite este integralmente respeitado.
c) Aos possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível,
notadamente quando essa força é formada prioritariamente por servidores mais
velhos:
Considerando que a CMB é uma empresa pública regida pela CLT, as
aposentadorias ocorridas não alteram o vínculo empregatício de cada
empregado e, portanto, não acarretam impactos severos à empresa. Entretanto,
é importante considerar que a atividade exercida pela CMB é de extrema
singularidade e que existe um grande número de empregados com idade
elevada. Por essa razão, a empresa iniciou trabalhos voltados à promoção de
transferência de conhecimento específico.
d) Aos eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na UPC,
quantificando o número de servidores afastados e possíveis impactos nas
atividades desenvolvidas pela UPC:
Em dezembro de 2015 havia 88 empregados afastados de suas atividades por
diferentes motivos, entre os quais acidente de trabalho, afastamento médico e
aposentadoria por invalidez. Pode–se afirmar que essas ausências afetaram
pontualmente as rotinas de trabalho de algumas áreas, mas não o suficiente
para justificar um aumento do quadro de pessoal total da empresa. Trata–se de
uma questão que pode ser administrada no âmbito de cada Departamento.
Com vistas a minimizar esses afastamentos, a CMB implantou algumas ações,
entre as quais:
 acompanhamento médico, no ambulatório interno, dos empregados
afastados, em diversas especialidades, principalmente ortopedia e
psiquiatria, as de maior incidência de afastamento;
 acompanhamento pelas assistentes sociais dos empregados afastados do
trabalho;
 ginástica laboral em todos os ambientes da empresa; e
 atendimento individualizado dos empregados pelos médicos do trabalho da
empresa em casos especiais.
8.1.1.5 Conclusões de estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal
Em 2015 a empresa foi restruturada por unidades de negócio. Diante deste novo
panorama, o DEGEP iniciou um estudo de adequação da divisão dos trabalhos,
buscando reorganizar as necessidades internas de acordo com o novo organograma da
empresa.

152

Para tanto, foi preciso avaliação consciente da força de trabalho disponível e das
atividades a serem desempenhadas, a fim de se obter mão de obra suficiente para
atender às demandas, sem deixar empregados ociosos. Atualmente este trabalho
encontra–se em andamento, considerando os ajustes necessários após implantação da
segunda fase do Plano de Desligamento Voluntário (PDV), que, na sua totalidade,
contou com a adesão de 117 empregados, representando um percentual aproximado de
5% da mão de obra, mas que não se distribuiu uniformemente na CMB.
8.1.1.6 Qualificação da força de trabalho
Apresentam-se, a seguir, os gráficos e quadro demonstrativos referentes à estrutura de
pessoal da Casa da Moeda do Brasil, que retratam a posição de 31 de dezembro de
2015. O primeiro gráfico se refere à distribuição dos empregados da CMB por faixa
etária. O gráfico aborda a escolaridade dos empregados ativos. O quadro mostra a
distribuição dos empregados por tempo de serviço na CMB.
Gráfico 9 – Distribuição dos empregados da CMB por faixa etária
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Fonte: Elaborado por DEGEP
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Gráfico 10 – Distribuição dos empregados da CMB por escolaridade
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Fonte: Elaborado por DEGEP
Quadro 38 – Distribuição dos empregados por tempo de serviço na CMB

Tempo de Serviço na CMB por Gênero em Dez/2015
Tempo de Serviço
Até 5 Anos

De 6 até 15 Anos

De 16 até 25 Anos

De 26 até 35 Anos

Acima de 36 Anos
Total CMB

Quantitativo

%

Masculino
Feminino
Total
Masculino
Feminino
Total
Masculino
Feminino
Total
Masculino
Feminino
Total
Masculino

Gênero

576
265
841
582
194
776
145
31
176
416
173
589
266

68,5
31,5
100,0
75,0
25,0
100,0
82,4
17,6
100,0
70,6
29,4
100,0
73,9

Feminino

94

26,1

Total

360

100,0

2742

100,0

Fonte: Elaborado por DEGEP
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8.1.3 Demonstrativo das despesas com pessoal
Quadro 39 – Custos associados à manutenção de pessoal
Despesas Variáveis

Despesas de
Benefícios
Decisões Judiciais
Total
Exercícios
Demais Despesas
Retribuições
Gratificações
Adicionais
Indenizações
Assistenciais e
Anteriores
Variáveis
Previdenciários
Membros de poder e agentes políticos
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada, Servidores de carreira sem vínculo com o órgão da unidade jurisdicionada e Servidores sem vínculo com a administração pública (exceto
temporários)
2015
236.116.734,78
18.211.242,97
27.241.813,26
48.344.727,76
28.928.927,64
51.215.513,42
145.456.280,38
0,00
48.054,28
555.563.294,49
Exercícios
2014
172.655.728,90
22.804.241,94
18.608.841,16
35.989.459,63
24.413.811,56
44.431.110,53
153.396.860,80
0,00
18.989,80
472.319.044,32
Servidores cedidos com ônus
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores com contrato temporário
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte:
DEGEP
Fonte: Elaborado por DEGEP
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Os valores referentes ao ano de 2014 estão diferentes dos apresentados no Relatório de Gestão referente ao exercício de 2014 devido à revisão
das rubricas que compõem as informações solicitadas.
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8.1.4 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
8.1.4.1 Ações adotadas para identificar irregularidade relacionada ao pessoal
Nos últimos anos a Presidência da CMB criou grupos de trabalho com o objetivo de
apurar eventuais irregularidades no âmbito da administração do pessoal e do acúmulo
irregular de funções. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, os empregados
identificados foram chamados a prestar esclarecimentos. Em alguns casos eles optaram,
na própria entrevista, pela permanência em apenas um dos vínculos empregatícios. Os
demais casos foram encaminhados à Corregedoria para análise detalhada.
Esse trabalho continuou ao longo de 2015, coordenado pela Corregedoria, sendo todos
os casos identificados de acúmulo de cargos públicos devidamente tratados.
Paralelamente a esse procedimento, outras ações permanecem em vigor no intuito de
proporcionar maior controle e inibir irregularidades, como análise técnica quanto aos
requisitos necessários para o exercício da função a cada nomeação de titularidade ou
substituição de função de confiança.
8.1.4.2 Principais riscos identificados na gestão de pessoas e as providências adotadas
para mitigá-los
No quadro a seguir estão descritos os principais riscos relacionados a pessoal:
Quadro 40 – Riscos identificados na Gestão e providências adotadas
Risco

Providência

Descumprimento de recomendações e
determinações dos Conselhos, Diretoria,
Auditorias (interna e Externa) e Órgãos
Controladores

Revisão e adequação de todo o Normativo da
empresa.

Falha no sistema de controle da folha de
pagamentos

Utilização de um sistema mais moderno e
compatível com a legislação em vigor.

Alto índice de absenteísmo

Programa de promoções e progressões que
contempla perdas relacionadas ao alto índice de
absenteísmo do empregado. Apesar de ainda alto, o
índice de absenteísmo oficial está em queda desde
2008.

Inexistência de plano de sucessão e perda
do conhecimento

Constantes reuniões entre departamentos para
alinhamento das informações e disseminação do
conhecimento e elaboração de Plano de Sucessão,
com levantamento dos perfis aptos a assumir
maiores responsabilidades. Criação de um
Departamento de Gestão do Conhecimento e Ensino
Corporativo (DECEC) voltado para o
treinamento/desenvolvimento e para a gestão e
disseminação do conhecimento.

Fonte: Elaborado por DEGEP
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8.1.6 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
Programa de Estágio
O programa de estágio da Casa da Moeda é regido por normativo interno. A contratação
dos estagiários que correspondam ao perfil delineado pela área interessada é feita pelo
Departamento de Gestão de Pessoas (DEGEP), de acordo com a disponibilidade de
estagiários cadastrados pelo Agente de Integração.
O estagiário deverá ser estudante de curso superior, de ensino médio, de educação
profissional de nível superior ou de escolas de educação especial, regularmente
matriculado em instituição de ensino legalmente reconhecida, e com frequência efetiva
no respectivo curso, em período de aprendizado prático na CMB.
Os procedimentos para contratação, renovação e desligamento compreendem:
Conferência dos documentos; Registros obrigatórios; Assinatura do Termo de
Compromisso e entrega de documentos referentes ao Agente de Integração; Remessa da
documentação necessária ao Agente de Integração; Confecção de crachá; Controle das
datas de início, renovação e término de estágio; Convocação do Estagiário para
renovação ou desligamento, nas datas previstas; e Emissão da Declaração de Estágio.
Apresenta-se a seguir a composição do quadro de estagiários da Casa da Moeda.
Quadro 41 – Composição do quadro de estagiários
Nível de escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio

1.

Área Fim

12

2.

Área Meio

93

3.

Total (1+2)

105
Despesa no exercício (em R$)

2014
945.485,43
Fonte: Elaborado por DEGEP

2015
904.304,51

Programa Jovem Aprendiz
A Casa da Moeda contrata também jovens aprendizes por meio do Programa Jovem
Aprendiz, que segue os parâmetros estabelecidos através de legislações específicas: Lei
nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000; Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; Decreto nº
5.598, de 1º de dezembro de 2005.
Quadro 42 – Composição do quadro de jovem aprendiz
Nível de escolaridade

Quantitativo de jovens aprendizes

12
79
91
Despesa no exercício (em R$)
2015
713.809,41
Fonte: Elaborado por DEGEP
1.
2.
3.

Área Fim
Área Meio
Total (1+2)

157

Os contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
estão apresentados no quadro a seguir:
Quadro 43 – Relação dos contratos geridos pelo Departamento de Gestão de Pessoas
Unidade Contratante
Nome: Casa da Moeda do Brasil
UG/Gestão: Casa da Moeda do Brasil
Informações sobre os Contratos
Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada (CNPJ)

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores contratados

Sit.

2013

Assistência Médica

29.309.127/0001-79

01/08/2015

01/08/2016

Médio

P

2012

Assistencia Odontológica

08.787.782/0001-62

15/03/2015

15/03/2016

Médio

P

2013

Seguro de Vida em grupo

17.197.385/000121

30/06/2015

01/07/2016

N/A

P

2014

Vale Alimentação e Refeição

92.559.830/0001-71

15/08/2015

15/08/2016

N/A

P

2014

Auxilio Medicamentos

03.322.366/0001-75

14/04/2015

14/04/2016

N/A

P

2015

Vale Cultura

04.740.876/0001-25

30/07/2015

01/03/2017

N/A

A

2011

Creche Interna

27.818.327/0001-21

02/03/2015

02/03/2016

Fundamental

P

2015

Fornecimento de água mineral

27.818.327/0001-21

05/08/2015

25/08/2016

N/A

A

2015

Fornecimento de refeições internas

16.654.626/0001-51

25/04/2015

24/04/2017

Fundamental

A

2014

Lavanderia Salão Nobre

33.216.805/0001-26

20/02/2015

20/02/2016

N/A

P

2013

Prestação de Serviços de Avaliação
Quantitativa da Exposição de
Trabalhadores a Riscos Químicos e
Físicos

05.059.447/0001-50

11/02/2014

09/11/2015

Superior

E

2014

Contrato de Prestação de Serviço de
Gerenciamento do Programa de
Vacinação da CMB

02.233.288/0001-70

18/11/2014

18/11/2015

Superior

E

2014

Elaboração de Projeto Básico Executivo
com Soluções Técnicas visando a
substituição do Sistema de Detecção de
Alarme e Incêndio para todo o Parque

05.045.023/0001-36

20/05/2014

15/01/2015

Superior

E

2014

Prestação de Serviços de Engenharia
para elaboração de Projeto Executivo
com Soluções Técnicas

60.659.166/0001-46

05/11/2014

28/05/2016

Superior

P

2014

Prestação de Serviços de Análise
Ergonômica do Trabalho

15.556.212.0001-27

11/02/2015

11/08/2016

Superior

P

2014

Prestação de Serviços de Saúde em Nível
Ambulatorial com Fornecimento de
medicamentos e insumos hospitalares e
serviços de superv. de Radioproteção

001.965.26/0001-99

27/10/2015

27/10/2016

Médio

P

2011

Manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos médicos

046.838.55/0001-15

20/07/2015

22/07/2016

Médio técnico

P

2010

Cooperação para o Desenvolvimento de
Aprendizes

43.126.366/0001-14

01/02/2015

01/02/2016

Médio

P

Prestação De Serviços - Agente de
Integração, visando a realização de
03.658.267/0001-69
27/02/2014
30/06/2015
Superior incompleto
estágio de estudantes.
Prestação De Serviços - Agente de
2015
Integração, visando a realização de
33.661.745/0001-50
30/06/2015
30/06/2016
Superior incompleto
estágio de estudantes.
 Situação atual do contrato: Ativo Normal – (A) / Ativo Prorrogado – (P) ou Encerrado (E).
 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados: Fundamental; Médio; Superior, ou não de aplica - N/A.
2014

E

A

Fonte: Elaborado por DEGEP
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8.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura
8.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União
O item não se aplica à Casa da Moeda do Brasil (CMB) em virtude de a empresa não
utilizar imóveis de propriedade da União.
8.2.2 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
A Casa da Moeda cede espaços físicos à Fundação de Previdência da Casa da Moeda, à
Associação dos Empregados da Casa da Moeda, ao Sindicato Nacional dos
Trabalhadores na Indústria Moedeira e ao Banco do Brasil S.A.
Fundação de Previdência da Casa da Moeda
Trata-se de cessão de espaço para a entidade de previdência complementar dos
empregados da Casa da Moeda. A finalidade é permitir uma proximidade com os
empregados e patrocinados, visto ser do interesse da CMB que os seus empregados se
vinculem ao citado plano de previdência complementar.
O objeto da locação é a sala situada na Ala II do 1º Pavimento do prédio 0700, de
propriedade da CMB, com área total ocupada de 246 m², situado na Rua René
Bittencourt, nº 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio Janeiro/RJ. O contrato é o de
nº 1495/2013, firmado em 11 de junho de 2013, com vigência de quatro anos. O valor
mensal do aluguel é de R$ 590,31, perfazendo um valor global de R$ 7.083,72.
No presente caso, o cessionário deve proceder aos pagamentos de encargos, tributos e
contratação de seguro contra risco e incêndio, comprometendo-se, quando solicitado,
apresentar os comprovantes de pagamento ou reembolsar à locadora o equivalente a sua
quota-parte quando não for possível desmembrar os tributos e encargos do imóvel
locado do imóvel principal. Já a título de ressarcimento, a entidade repassou à CMB o
valor de R$ 35.161,67, relativo às despesas com a utilização do restaurante.
Associação dos Empregados da Casa da Moeda do Brasil (ACMB)
A Casa da Moeda cede a título precário e gratuito dois espaços:
 Um constituído de parte de unidade predial localizada ao lado do restaurante, em
parte denominada Cinelândia, localizada no estabelecimento fabril da CMB.
 Outro constituído de unidade predial, denominada Prédio 1000 e seus anexos,
composto de: campo de futebol, quadras de esportes polivalentes, salão social e
playground.
A ACMB foi criada em 22 de setembro de 1981, conforme Resolução de Diretoria nº
028/1981, com o fim único e exclusivo de propiciar aos empregados atividade sociais,
culturais, recreativas, esportivas e assistenciais.
Desde a data de criação da ACMB, a Casa da Moeda mantém em suas instalações áreas
cedidas à referida Associação, nos termos do instrumento contratual celebrado para este
fim. O prazo da cessão é indeterminado, conforme cláusula terceira do contrato em
vigor (Processo nº. 3770/2011).
Na esteira do contrato mencionado, é relevante salientar que não há benefícios
pecuniários e/ou financeiros, tendo em vista o Objeto contratual tratar-se de
“Autorização de uso de imóvel a título Precário e Gratuito”.
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Em virtude de não haver remuneração, não há tratamento contábil. Registra-se que não
se trata de cessão parcial, afastando, deste modo, a existência de rateio dos gastos.
Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira
Ainda no tocante à cessão de espaços físicos, a CMB disponibiliza ao Sindicato
Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira (SNM), inscrito no CNPJ sob o nº.
32.362.543/0001-45, uma sala situada entre o prédio administrativo e as fábricas, no
meio do parque industrial, local de fácil acesso aos empregados.
O Sindicato é o órgão representante da classe e esta foi a premissa utilizada para a
cessão do espaço, cuja finalidade contempla: atendimento geral, orientação jurídica,
posicionamento sobre as demandas dos empregados.
Cabe registrar que o prazo da cessão em destaque é indeterminado e não há benefícios,
pecuniários ou não, recebidos pela Casa da Moeda como remuneração pelo espaço
cedido. Em decorrência, não há que se falar em tratamento contábil de benefícios
recebidos, rateio dos gastos e uso dos benefícios decorrentes da cessão pela CMB.
É importante ressaltar que o Sindicato repetidas vezes apresentou na proposta de acordo
coletivo e também na comissão paritária a disponibilização deste espaço para
atendimento aos empregados, fundamentada pela dificuldade do deslocamento dos
empregados entre a CMB e a sede do SNM, buscando, assim, diminuir o tempo em que
o empregado deixa de estar atuando nas suas obrigações.
Banco do Brasil S.A.
Trata-se do contrato de comodato não oneroso nº 0135/2013, com a finalidade de
facilitar a utilização dos serviços bancários daquele agente financeiro oficial,
contribuindo, assim, para a redução do absenteísmo dos empregados lotados no Fábrica,
localizada em Santa Cruz/RJ.
O instrumento tem vigência de 12 meses, sendo assinado em 31 de julho de 2013. Após
duas prorrogações, encontra-se vigente até 31 de julho de 2016. Como objeto, a cessão
constitui a disponibilização, de uma sala situada na Ala I, do 1º pavimento do prédio
0700, com área total ocupada de 206,88 m², de propriedade da comodante, na rua René
Bittencourt 371, Distrito Industrial de Sta. Cruz, Rio de Janeiro /RJ.
8.2.3 Informações sobre imóveis locados de terceiros
Consoante o disposto na Lei nº 5.895/73, que transformou a CMB em empresa pública
com sede e foro na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional, em
janeiro de 2008, a Diretoria Executiva decidiu pelo aluguel de salas comercias em
Brasília/DF. Tal decisão teve por finalidade proporcionar maior agilidade no que diz
respeito à integração com seu Ministério Supervisor e demais Ministérios, outros entes
da Administração Pública, Congresso Nacional, além do acompanhamento de demandas
judiciais junto aos Tribunais Superiores, e ainda oferecer ambiente adequado para
prestar suporte às atividades de empregados e dirigentes quando em viagens a trabalho à
capital federal.
A decisão que autorizou a locação de espaço em Brasília foi objeto de deliberação na
47ª Reunião de Diretoria Executiva de 2007, realizada em 29 de novembro de 2007, por
meio do Voto PRESI nº 033/2007, fundamentada na necessidade de cumprir a
determinação contida na citada Lei nº 5.895/73.
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O imóvel alugado é composto por três salas, que totalizam 179 m², e se localiza no
Setor Bancário Sul, Quadra D, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad – salas 909, 910 e
911, CEP 70070–120. Os seguintes gastos anuais foram apurados em relação ao imóvel:


Locação

R$ 177.242,23



Condomínio



Energia Elétrica R$ 11.337,07

R$ 25.392,62

8.3 Gestão da tecnologia da informação
a) Plano Diretor de TI (PDTI).
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico,
planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, cujo
objetivo central consiste em atender às necessidades de informação de um órgão ou
entidade para um determinado período.
Alinhado aos objetivos institucionais da empresa, o documento define todas as ações
relacionadas à Tecnologia da Informação (TI). Ademais, representa um instrumento
essencial para o alcance e manutenção da maturidade necessária aos órgãos
responsáveis pelo aporte de serviços de TI nas instituições públicas.
O Comitê de Tecnologia da Informação (COTIN) decidiu renovar o PDTI 2013/2014 da
Casa da Moeda do Brasil para o ano de 2015 porque a elaboração de um novo Plano
dependia da consolidação dos objetivos do Plano Estratégico. A estratégia da empresa
foi definida no primeiro semestre de 2015, mas precisou ser revista em virtude de
alteração na estrutura da empresa. Sendo assim, a CMB deu continuidade, em 2015, aos
projetos e ações que já estavam em execução e que não seriam impactados pelo novo
Plano Estratégico.
O PDTI 2013–2014 foi elaborado em consonância com a estratégia definida no Plano
Estratégico 2013–2014, descrito abaixo.
Visão de Futuro

Missão

Ser reconhecido como um parceiro estratégico, contribuindo para
maximizar o desempenho da organização, promovendo soluções
tecnológicas inovadoras e estáveis que possibilite a CMB o cumprimento
da sua Missão.

Disponibilizar produtos e serviços baseados em Tecnologias da
Informação com o objetivo de agilizar e modernizar os processos de
negócio e fluxos de trabalho alinhados com os objetivos estratégicos
da CMB.

Financeira
Objetivos Estratégicos:

Objetivos Estratégicos:

- Modernizar os processos
produtivos
e
administrativos;

Aprimorar
o
atendimento aos clientes,
garantindo
eficiência,
eficácia e efetividade dos
nossos
produtos
e
serviços.

Adequar
projetos,
processos, produtos e
serviços, de modo a
garantir a inclusão da
responsabilidade
ambiental;
- Implementar as melhores
práticas de governança
coorporativa, gestão de
riscos e conformidade;

Interna

Estratégia da TI
(Visão e Missão)

Cliente /
Sociedade

- Ampliar o portfólio de
produtos exclusivos.

Aprendizado /
Crescimento

Internalizar
o
conhecimento tecnológico
dos negócios estratégicos
atualmente
não
dominados pela CMB.
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META
M1
M2
M3

M4

M5

M6
M7
M10
M11
M12

M8
M9
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Aprimorar o atendimento aos
clientes, garantindo eficiência, eficácia, e efetividade dos nossos produtos e serviços.
DESCRIÇÃO DA META
Aprimorar o atendimento dos incidentes conforme Acordo de Nível de Serviço estabelecido
Solucionar incidentes conforme Acordo de Nível de Serviço estabelecido
Promover a satisfação dos usuários com os serviços e sistemas desenvolvidos pela Divisão de
Sistemas Integrados de Informação – DVIN, Divisão de Serviço e Suporte a Infraestrutura de
TI – DVSI e Divisão de Modelos e Governança em TI – DVGO
Promover a satisfação dos clientes com os produtos e serviços desenvolvidos pela Divisão de
Tecnologia da Informação Industrial – DVTI – (Clientes Externos)
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Modernizar os processos produtivos e
administrativos.
Promover e manter a continuidade dos ativos de Tecnologia da Informação e Comuinicação –
TIC por meio de aquisições de softwares, ferramentas, equipamentos e serviços de TI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Ampliar o portfólio de produtos
exclusivos
Viabilizar e implementar os sistemas para operação da autoridade certificadora no ambiente da
sala–cofre em Santa Cruz
Implantar contingência para os links de comunicação
Automatizar os processos administrativos mapeados
Demandas de desenvolvimento para fábrica de Software
Implantar uma nova Intranet baseado em um Software Content Management System (CMS)
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Implementar as melhores práticas de
governança corporativa, gestão de riscos e conformidades.
Promover o aumento dos níveis de serviços cobertos por meio de Acordo de Nível de Serviços
– ANS
Promover o aumento do nível de maturidade na adesão dos processos do ITIL para gestão de
serviços TI
Elaborar e implantar as normas de procedimentos com base nas diretrizes da Política de
Segurança da Informação e Comunicação – POSIC
Promover estratégicas para elaboração do Plano de Continuidade do Negócio de TI (PCNTI)
Contratos aderentes à Instrução Normativa Nº 04/2010–SLTI
Promover a documentação dos sistemas
Promover as demandas de desenvolvimento em conformidade com o processo de
desenvolvimento de software
Promover a modernização e aumento do nível de segurança da rede corporativa no âmbito da
CMB
Promover o atendimento das recomendações do Acórdão nº 2296–2012
Treinar e manter os gestores e técnicos de TI capacitados conforme plano de capacitação
estabelecido
Atender de maneira positiva as questões que tratam da governança de TI na Administração
Pública Federal
Promover a implantação de uma Central única de Serviços
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b) Comitê Gestor de TI
Composição do Comitê de TI entre março de 2013 e setembro de 2015

Os integrantes do COTIN designados pela Portaria da Presidência nº 073/2013 se
reuniram apenas uma vez, em 28 de abril de 2015, para apresentação do planejamento
de elaboração do novo PDTI. Em função da proposta de um novo organograma para a
CMB por unidade de negócio, os integrantes do COTIN deliberaram que as reuniões
com as áreas de negócio para identificação das necessidades de TI deveriam ocorrer a
partir de junho de 2015, ressaltando ainda a necessidade da publicação de uma nova
Ordem de Serviço Geral (OSG) com a nova formação do COTIN e de Regimento
Interno.
Composição do Comitê de TI vigente a partir de 3 de setembro de 2015
Em setembro de 2015, foi publicada nova Portaria pela Presidência da CMB para
constituição de novo Comitê de Tecnologia de acordo com a nova estrutura
organizacional.
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A nova composição iniciou um plano de trabalho para elaboração de Regimento Interno
que descreva as atividades do Comitê. O documento se encontra em vias de aprovação
visando sua regulamentação e formalização.
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Apresenta–se a seguir um resumo das atividades que constam na minuta do Regimento
Interno do Comitê de Tecnologia.
[...]
Art. 6º São competências do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação
– COTIN:
I.

propor normas, padrões e procedimentos para implantar de forma
integrada e coordenada os projetos e diretrizes do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação – PDTI;

II.

manifestar–se sobre as demandas de soluções de tecnologia da
informação e comunicação, de forma a garantir compatibilidade das
plataformas, dos ambientes e sua interoperabilidade;

III.

assegurar a continuidade dos negócios, com maximização dos recursos
e investimentos empresariais;

IV.

pronunciar–se sobre especificações técnicas dos produtos e serviços a
serem adquiridos ou contratados pela CMB;

V.

definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos
relacionados à tecnologia da informação para a CMB;

VI.

deliberar sobre destinação dos ativos de TI;

VII.

criar grupos de trabalho e câmaras técnicas para propor soluções diante
de exigências suscitadas pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho de
Administração da CMB.

VIII.
[...]

elaborar o seu regimento interno e submetê–lo à Diretoria Executiva.

Entre outubro e novembro de 2015, o COTIN iniciou seu ciclo de funcionamento,
realizando o planejamento das comunicações com as áreas de negócio e execução do
cronograma de reuniões. As últimas tiveram como pauta a elaboração do novo Plano
Diretor de TIC para o próximo período a partir do alinhamento e recebimento das
demandas que necessitem de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, tais
como: projetos de desenvolvimento ou aquisição de software; aquisição de hardware; e
serviços.
Nesse período, foram realizadas seis reuniões ordinárias. Os extratos das atas foram
publicados na Intranet da CMB, conforme abaixo.
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Ata de reunião 002 em 14/10/2015
Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIN
para alinhamento e recebimento das demandas que utilize recursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, para elaboração do novo Plano Diretor de TIC com o 1º
Grau Divisional das áreas da Presidência – PRESI e Auditoria Interna – AUDIT.



Ata de reunião 003 em 15/10/2015
Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIN
para alinhamento e recebimento das demandas que utilize recursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, para elaboração do novo Plano Diretor de TIC com o 1º
Grau Divisional das áreas da Diretoria de Selos – DISEL.



Ata de reunião 004 em 16/10/2015
Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIN
para alinhamento e recebimento das demandas que utilize recursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, para elaboração do novo Plano Diretor de TIC com o 1º
Grau Divisional das áreas da Diretoria de Cédulas e Moedas – DICEM.



Ata de reunião 005 em 21/10/2015
Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIN
para alinhamento e recebimento das demandas que utilize recursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, para elaboração do novo Plano Diretor de TIC com o 1º
Grau Divisional das áreas da Diretoria de Passaportes e Impressos – DIPIM.



Ata de reunião 006 em 27/10/2015
Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIN
para alinhamento e recebimento das demandas que utilize recursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, para elaboração do novo Plano Diretor de TIC com o 1º
Grau Divisional das áreas da Diretoria de Gestão – DIGES.



Ata de reunião 007 em 11/11/2015
Segunda Chamada para Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e
Comunicação – COTIN, para alinhamento e recebimento das demandas que utilize
recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, para elaboração do novo Plano
Diretor de TIC com o 1º Grau Divisional das áreas do Departamento de Moedas e
Medalhas – DEMOM, Departamento Comercial de Selos – DECOS, Departamento
Jurídico – DEJUR, Departamento Comercial de Cédulas, Moedas e Medalhas –
DECEM e Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira – DECOF.
Não foram encaminhadas matérias para decisão da Diretoria Executiva em virtude,
principalmente, de não haver matérias urgentes ou emergenciais para seu expediente e
deliberação.
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c) Principais sistemas de informação da CMB
Apresenta-se a seguir tabela com os principais sistemas de informação da Casa da
Moeda.
Tabela 6 – Sistemas de Informação
Nome do
Sistema

Objetivo

Funcionalidades

Responsável
Técnico

Área de Negócio

Criticidade

Movimentação
de Numerários
– MNU

Gestão de
movimentação
de numerários.

# Solicitação de
MNU
# Emitir MNU
# Pagar MNU
# Relatórios

Júlio
Martinho
(DETIC/
DVSN)

José Luiz Gil da Costa
(DECOF)

Média

Sistema de
Diárias e
Passagens –
SDP

Sistema de
diárias e
passagens
utilizado pelos
empregados da
Casa da Moeda
do Brasil –
CMB.

# Criar Solicitação
de Passagens e
Diárias.
# Manter os dados
de valores de
diárias divulgados
pelo DECOF.

Júlio
Martinho
(DETIC/
DVSN)

José Luiz Gil da Costa
(DECOF)

Média

Sistema de
Manutenção de
Equipamentos
Fabris –
SIMEQ

Sistema de
gerenciamento
de
manutenções
preventivas
programadas e
manutenções
corretivas de
equipamentos
fabris.

# Manutenção
preventiva
# Manutenção
corretiva
# Relatórios de
Manutenção

Júlio
Martinho
(DETIC/
DVSN)

José Carlos Mendes
Macedo
(DETIP/DVMP/SEMM)

Alta

Sistema de
Gestão
Empresarial –
ERP

Sistema
integrado de
gestão
empresarial
que abrange os
principais
processos de
negócio
suportados pela
CMB

(Ativo fixo,
Financeiro, Livros
Fiscais, Compras,
Estoque/Custos,
Faturamento,
Planejamento e
Controle da
Produção,
Importação,
Exportação,
Metrologia,
Controle de
documentos,
controle de não
Conformidade,
Controle de
Auditoria,

Júlio
Martinho
(DETIC/
DVSN)

Chefias de 1º Grau
Divisional da CMB de
acordo com as
funcionalidades
descritas

Alta
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Inspeção de
Processos, Gestão
Ambiental e
Inspeção de
Entrada, Gestão
de Pessoal,
Cargos e Salários,
Treinamento,
Medicina e
Segurança do
Trabalho).
Controle de
ponto dos
empregados da
CMB

# Controle de
horas e
compensações
# Programação de
horários e escala
de folgas

Júlio
Martinho
(DVSN)

Roberto Ferreira
Brandão

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de passaportes
eletrônicos –
PASSE

Gerenciar e
produzir
passaportes

Importação de
solicitações,
gerenciamento de
cadernetas,
protocolos,
impressão e
expedição de
passaportes

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Sistema de
Personalização
de passaportes
de emergência
– PASSEM

Impressão
de passaporte
Emergência na
ponta.

Impressão
de passaporte
Emergência na
ponta.

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
– ANAC CHT

Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
CHT.

Recebimento de
pedidos;
Cancelamento de
Pedidos;
Confirmação de
Recebimento de
Cartões; Produção
e expedição de
cartões; Envio de
retorno de
produção

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
– ANAC CIF

Produzir
cartões de
Identidade
Funcional
ANAC

Recebimento de
Pedidos; Produção
e expedição de
cartões; Envio de
retornos via
webservice;
Geração de

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

FORPONTO

Alta

(DEGEP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)
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Relatórios
Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
– ANAC
INSPAC

Produzir
cartões de
Inspetor de
Aviação Civil
– ANAC

Recebimento de
Pedidos; Produção
e expedição de
cartões; Envio de
retornos via
webservice;
Geração de
Relatórios

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
– CFM

Produzir
cartões do
Conselho
Federal de
Medicina

Recebimento de
Pedidos; Produção
e expedição de
cartões; Envio de
retornos via
webservice;
Gerenciamento de
Chancelas e
emissão de
relatórios;
Cancelamento de
Pedidos

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

GEDOC –
CGU

Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
de
identificação
CGU e kit
profissional.

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
– CNMP

Produzir
Carteiras do
CNMP

Produção e
expedição de
carteiras;
Gerenciamento de
Chancelas e
emissão de
relatórios;
Recebimento de
Pedidos

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
– CNEN

Produzir
Carteiras do
CNEN

Produção e
expedição de
carteiras;
Gerenciamento de
Chancelas e
emissão de
relatórios;
Recebimento de

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)
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Pedidos
Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
– Mais
Médicos

Produzir
Carteiras do
MAIS
MÉDICOS

Produção e
expedição de
carteiras;
Gerenciamento de
Chancelas e
emissão de
relatórios;
Recebimento de
Pedidos

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento
de documentos
– SEFAZ AC

Produzir
Carteiras do
SEFAZ–AC

Produção e
expedição de
carteiras;
Gerenciamento de
Chancelas e
emissão de
relatórios;
Recebimento de
Pedidos

Júlio
Martinho
(DVSN)

Rafael Bassan
Warowitz

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Fonte: Elaborado por DETIC

d) Plano de capacitação do pessoal de TI
Os treinamentos abaixo compreendem os que foram efetivamente autorizados pela
Diretoria e realizados ao longo de 2015. Cabe ressaltar que dentre as demais solicitações
realizadas ao longo de 2015, o DETIC obteve respostas negativas à autorização de
algumas solicitações de treinamento em virtude de limitação de custos, local de
treinamento fora do Rio de Janeiro ou pelo tempo decorrido pelas áreas internas da
CMB para oficialização da inscrição.
Quadro 44 – Treinamentos de TI realizados em 2015
Treinamento
A INOVACAO TECNOLOGICA
SUSTENTABILIDADE

Total de Empregados
Capacitados
33

CURSO ONLINE LOGICA DE PROGRAMACAO

4

DESENV MOVEL COM GOOGLE ANDROID

4

EVENTO FUTURECOM 2015

2

EXCEL AVANCADO

14

GOOGLE MOBILE DAY

1

JAVA PARA DESENVOLVIMENTO WEB

3

PONTO ELETRONICO – PROTHEUS
Fonte: Elaborado por DETIC

2
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e) Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI
Apresenta-se a seguir as informações sobre o quantitativo de pessoas que compõe a
força de trabalho de TI da Casa da Moeda.
Quadro 45 – Empregados efetivos da carreira de TI da unidade
ANALISTA

78

ANALISTA DA CASA DA MOEDA – GESTAO

1

ANALISTA DE SISTEMAS SR

1

TECNICO ADMINISTRATIVO – INFORMATICA
Fonte: Elaborado por DETIC

1

Quadro 46 – Empregados efetivos de outras carreiras da unidade
ENGENHEIRO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO OPERACIONAL
Fonte: Elaborado por DETIC

1
19
1



Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades: zero.



Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades: zero.



Terceirizados: 16
- Contrato de prestação de serviços de terceirização (outsourcing) de impressão
corporativa no parque industrial, sede e escritórios – Total: quatro (três em Santa Cruz
e um no Flamengo).
- Contrato de prestação de serviços de suporte e manutenção de estações de trabalho,
microcomputadores, notebooks, monitores de LCD e componentes complementares –
Total: sete.
- Contrato de prestação de serviços de suporte, manutenção e monitoramento da rede
local – Total: cinco.



Estagiários do DETIC com admissão ou demissão em 2015: 18

f) Processos de gerenciamento de serviços de TI implementados
Após avaliação de diversas ferramentas, a Casa da Moeda iniciou um plano de trabalho
para implantação da solução Citsmart, disponibilizada no Portal do Software Público
Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/), para gerenciamento de serviços de
Tecnologia da Informação. A solução é baseada nos processos do modelo de boas
práticas do ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
Os serviços que compreendem os processos de gerenciamento de requisição, incidentes
e catálogo de serviços foram implantados na CMB em 2015 e a partir de 8 de setembro
passaram a ser gerenciados pela solução Citsmart. Os demais processos se encontram
em planejamento. O mapeamento e a implantação estão previstos para 2016.
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g) Projetos de TI desenvolvidos no período.
Apresenta-se a seguir quadro com os principais projetos de TI desenvolvidos em 2015.
Quadro 47 – Principais projetos de TI
Descrição

Implantação
da Pré
Solicitação
de Compras
para itens
Importados

Implantação
do Convite
Internacional
– CVTI

Resultados
Esperados
Aprimorar
os controles
de pré
solicitação
de Compras
para os itens
importados
no módulo
de
importação
do sistema
Integrado de
Gestão –
ERP.

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

META 5:
Promover e
manter a
continuidade
Modernizar os dos ativos de
Aprimorar o
processos
TIC por meio
processo de
produtivos e de aquisições
contratação administrativos de softwares,
no que tange
ferramentas,
aos convites
equipamentos
em âmbito
e serviços de
internacional
TI
seguindo
todas as
exigências
dispostas na
Lei 8.666/93
através do
sistema
Integrado de
Gestão –
ERP.

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

–––

–––

Jul/15 a
Nov/15

–––

–––

Jan/15 a
Jun/15

Implantado
com mão de
obra interna

Implantado
com mão de
obra interna.
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Descrição

Resultados
Esperados

Aprimorar
os controles
e
Implementaprocedimenção de rotinas
tos dos
de controle
empregados
nos
para
recebimentos
recebimento
de Notas
das NFs de
fiscais de
produtos
simples
importados
remessa de
através do
itens
sistema
importados
Integrado de
Gestão –
ERP
Aprimorar o
processo de
requisição de
material,
Implantação
objetivando
da rotina de
o aumento
automação de
da
Requisição
produtivida–
de Material –
de e
RQM
rastreabili–
Eletrônica
dade através
do sistema
Integrado de
Gestão –
ERP

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

–––

–––

Set/15 a
Out/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

–––

Jan/15 a
Jun/15

Implantado
com mão de
obra interna.
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Descrição

Resultados
Esperados

Desenvolvimento de
solução para
movimentaçã
o de cadastro
de Itens –
MCI –
Módulo
Compras

Aprimorar o
processo de
movimenta–
ção de itens
para compra
de material,
objetivando
o aumento
da
produtivida–
de e
rastreabili–
dade através
do sistema
Integrado de
Gestão –
ERP

Aprimorar o
processo de
Implantação
transferência
da rotina de
de bens
Workflow de patrimoniais
Transferência através do
de Bens
sistema
Patrimoniais Integrado de
Gestão –
ERP
Reimplanta–
Aprimorar o
ção das
processo de
rotinas de
encaminham
atendimento
ento médico,
médico,
promovendo eliminando o
preenchi–
maior
mento de
facilidade no
preenchimen- formulários
através de
to das
controles
informações
paralelos,
Implementa– objetivando
o aumento
ção de
da
Relatórios
estatísticos de produtivida–
de e
atendimento
rastreabili–
médico

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

–––

–––

Ago/14 a
Jul/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

–––

Mai/15 a
Dez/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

–––

Jan/15 a
Jun/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

–––

Jan/15 a
Jun/15

Implantado
com mão de
obra interna.
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Descrição
Implantação
da Guia de
Encaminhamento
Médico –
GEM
Eletrônica

Automação
da
importação
de exames
periódicos
(laboratoriais
) e sua
integração na
Intranet

Implementação do
controle de
vacinação,
eliminando o
controle
paralelo

Implementação de
relatórios
para controle
de vacinação

Resultados
Esperados
dade.

Aprimorar o
processo de
exames
médicos
laboratoriais,
permitindo
aos
empregados
consultarem
de forma
eletrônica o
resultado dos
exames
médicos
laboratoriais
pela Intranet.
Eliminar o
preenchi–
mento de
controles
paralelos,
objetivando
o controle de
vacinação
dos
empregados
através do
sistema
integrado de
gestão –
ERP

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

–––

–––

Jan/15 a
Jun/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

–––

Jan/15 a
Jun/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

Jan/15 a
Jun/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

Jan/15 a
Jun/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

–––
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Descrição

Resultados
Esperados

Sistema de
Segurança e
Acidente de
Trabalho

Melhorias
nas rotinas
de
Segurança e
Acidente de
Trabalho,
promovendo
facilidade no
uso dos
usuários
através do
sistema
integrado de
gestão –
ERP

Automação
nos
pagamentos
dos
fornecedores
via BBOffice

Automatizar
o processo
de
pagamentos
dos
fornecedores
com a
solução BB
Office
Banking
integrado ao
sistema de
gestão –
ERP.

Aprimorar o
Implementa- mapeamento
ção do
de insumos,
mapeamento
eliminando
de insumos
os controles
para os
em planilhas
processos de
de Excel,
fabricação do objetivando
Departament
o aumento
o de Moedas
da
e Medalhas,
produtivida–
eliminando o de através do
controle
sistema
manual
integrado de
gestão.

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

–––

Jan/15 a
Jun/15

–––

–––

Out/14 a
Mar/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

Out/14 a
Ago/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––
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Descrição

Resultados
Esperados

Implementa–
ção de
Relatórios
Gerenciais
para o
Departament
o de Gestão
de Pessoas

Prover
informações
gerenciais
para o
Departa–
mento de
Gestão de
Pessoas
através do
sistema
integrado de
gestão.

Eliminar o
Automação
preenchi–
do
mento de
Planejamento
controles
e Controle da
paralelos,
Produção da
eliminando
área de
retrabalho
desenvolvicom a
mento de
digitação dos
matrizes
dados na
planilha

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

–––

–––

Jan/15 a
Jun/15

–––

–––

Ago/15 a
Dez/15

Implantado
com mão de
obra interna.

Implantado
com mão de
obra interna.
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Descrição

Resultados
Esperados

Alinhamento
com PEI

Melhorar os
controles dos
processos
jurídicos,
eliminando
os controles
em planilhas
de Excel;
prover
pesquisas
Implantação
eficazes;
do Módulo de
notificar
Gestão
prazos e
Jurídica –
audiências;
SIGAJURI
integrar com
o módulo
Financeiro e
demais
funcionali–
dades,
objetivando
o aumento
da
produtivi–
dade.

Implantação
de um
Service Desk
único

Promovendo
o aumento
do nível de
maturidade
na adesão
dos
processos do
ITIL para
gestão de
serviços TI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

–––

Aprimorar o
atendimento
aos clientes,
garantindo
eficiência,
eficácia, e
efetividade
dos nossos
produtos e
serviços.

META 9:
Promover o
aumento do
nível de
maturidade
na adesão dos
processos do
ITIL para
gestão de
serviços TI

–––

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

–––

Ago/14 a
Ago/15

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

Ago/14 a
Set/15

Implantado
com mão de
obra interna.
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Descrição

Sistema de
Logística de
transporte
Coletivo
(LTC)

Resultados
Esperados
Permitir o
gerencia–
mento dos
prestadores
de serviço de
transporte; o
cadastro e
controle de
veículos; a
gestão de
linha e
itinerário,
bem como
controle de
frequência.

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

META 5:
Garantir o
Promover e
controle e
manter a
rastreabili–
continuidade
Modernizar os
dade das
dos ativos de
Sistema para
processos
embalagens
TIC por meio
rastreabilidad
produtivos e
para uma
de aquisições
e e controle
administradeterminada
de softwares,
de caixas e
tivos
localidade,
ferramentas,
paletes de
controlando
equipamenmoedas
todo o seu
tos e serviços
ciclo de vida
de TI
até o seu
destino final.

Sistema BDT
– Banco de
Talentos

Identificar
capacidade
técnica dos
empregados
da CMB,
auxiliando a
busca de
empregados
para
atendimento
de vagas
internas.

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

–––

–––

Implantado
com mão de
obra interna.

–––

–––

Implantado
com mão de
obra interna.

37.800

37.800

Jul/15 a
Nov/15
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Descrição

Resultados
Esperados

Aprimorar a
gestão
contábil da
CMB
consolidando
Contabilidade
todas as
Gerencial
operações
CMB
através do
sistema
Integrado de
Gestão –
ERP.

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

168.278

42.069

Set/15 a
Dez/15

Encontra–se
aguardando
pagamento
de notas
fiscais pela
área
financeira o
valor de R$
126.208,50

Integrador –
Logística

Centralizar
os sistemas
referentes à
logística

23.220

23.220

Out/15 a
Nov/15

STE –
Sistema de
Transporte
extraordinári
o

Apoiar a
logística de
transportes
através da
otimização
do processo
de
Solicitação
de
Transportes
Extraordiná–
rios. O
sistema
deverá
coletar,
processar,
agrupar,
armazenar e
emitir as
solicitações
de transporte
para
empregados
que
realizarão
jornada
extraordiná–
ria

47.844

47.844

Jul/15 a
Nov/15
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Descrição

Resultados
Esperados

Gerar
etiquetas de
remessas de
acordo com
o padrão e
regras das
SEXP –
transportador
Sistema de
as de todos
Expedição de os produtos
Produtos
expedidos
CMB
pelos cofres,
recebendo
dados dos
diversos
sistemas
existentes na
CMB.

Alinhamento
com PEI

Valor
Planejamento
Orçado
de TI
(R$)

124.200

Valor
Prazo de
Despendido
Observações
conclusão
(R$)

43.470

Out/15 a
Jun/16

Projeto em
Andamento

Fonte: Elaborado por DETIC

 Os projetos de TI desenvolvidos no período estão relacionados aos objetivos e metas
indicados anteriormente.
 Para desenvolvimentos internos, não são apurados custos.
h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI.


Contratos de prestação de serviços elaborados de acordo com as orientações presentes
no Guias de Contratação de Soluções de TI; nas recomendações do TCU e nas boas
práticas aplicadas em outros órgãos da Administração Pública Federal e na Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG), prevendo passagem do conhecimento, execução de
tarefas para exercício prático das equipes da CMB para fins de transmissão do
conhecimento;



Avaliação do grau de customização e aderência de produtos de software disponíveis
no mercado aos Processos da Organização, de modo a subsidiar a tomada de decisão
pelo desenvolvimento interno e/ou aquisição no mercado.

8.3.1 Principais sistemas de informações
As informações sobre os principais sistemas de informações estão descritas na letra c)
do subitem 8.3 – Gestão da Tecnologia da Informação.
8.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
As informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)
e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) estão descritas na letra a)
do subitem 8.3 – Gestão da Tecnologia da Informação.
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8.4 Gestão ambiental e sustentabilidade
a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade;
Ciente de sua responsabilidade com a preservação ambiental, a Casa da Moeda está
empenhada no aperfeiçoamento de suas atividades e na capacitação dos funcionários. A
empresa vem intensificando ações que equilibram o crescimento econômico com a
proteção do meio ambiente, buscando garantir que as gerações futuras tenham acesso
aos mesmos recursos naturais disponíveis nos dias de hoje. São apresentadas a seguir
algumas ações desenvolvidas em 2015 que demonstram o compromisso da CMB com o
desenvolvimento sustentável.
Certificações ISO 14001 e OHSAS 18001
A Casa da Moeda foi certificada, em 2015, nas normas ISO 14001 e OHSAS 18001,
que especificam requisitos mínimos para Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) e
Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). A conquista representa um
grande passo na sistematização das ações praticadas pela CMB nesse campo.
A ISO 14001 é uma norma voluntária, internacionalmente aceita, que define os
requisitos para uma empresa estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental. A
certificação demonstra o compromisso da empresa com a proteção do meio ambiente e
reflete a busca constante por melhorias nos processos produtivos e na gestão de
resíduos.
Da mesma forma, a OHSAS 18001 também é voluntária e referência internacional no
que tange ao sistema de gestão da SST. Os requisitos da certificação permitem
identificar, avaliar e controlar os riscos associados a cada ocupação, evitando as causas
que originam os acidentes e as doenças no trabalho. Dentro do contexto de uma
legislação cada vez mais exigente, a certificação contribui para a redução da frequência
de acidentes no trabalho e o aumento da produtividade.
Tendo como base as referidas normas, a CMB instituiu um conjunto de diretrizes e
implantou a Política Integrada de Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e
Saúde Ocupacional (QSMS). A integração dos sistemas possibilita uma gestão mais
eficiente dos aspectos e impactos ambientais e dos perigos e riscos relacionados à
segurança e saúde.
Adesão ao Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS)
Com o objetivo de desenvolver e ampliar a adoção de princípios e práticas do
desenvolvimento sustentável na empresa, a Casa da Moeda oficializou, em abril de
2015, sua participação no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS).
O CEBDS é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1997, que promove o
desenvolvimento sustentável, nas empresas que atuam no Brasil, por meio da
articulação junto aos governos e a sociedade civil, além de divulgar os conceitos e
práticas mais atuais do tema. Primeira instituição no Brasil a falar em sustentabilidade
dentro do conceito do Tripple Botton Line, que norteia a atuação das empresas a partir
de três pilares: o econômico, o social e o ambiental, o CEBDS é referência na
vanguarda da sustentabilidade tanto para as empresas quanto para parceiros e governos.
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Atualmente, o CEBDS reúne mais de 70 dos maiores grupos empresariais do país, com
faturamento de cerca de 40% do PIB e responsáveis por mais de um milhão de
empregos diretos, entre eles Natura, Vale, Petrobras e Caixa Econômica. A instituição
promove diversos eventos para os seus associados, visando fomentar o debate de
questões relevantes relacionadas à sustentabilidade.
Na condição de integrante do CEBDS, a CMB participa de fóruns e debates, o que
permite à empresa obter informações importantes sobre o tema para os seus próprios
projetos, relacionadas, por exemplo, a compras sustentáveis, gestão da água e economia
de energia, temáticas presentes no Planejamento Estratégico da empresa.
Relatório de Sustentabilidade – GRI
A Casa da Moeda iniciou o processo de elaboração de seu primeiro Relatório de
Sustentabilidade, que terá como referência os exercícios de 2014 e 2015. Esse tipo de
relatório demonstra a relação entre o desempenho cotidiano da empresa e a
sustentabilidade, que envolve os aspectos econômicos, sociais e ambientais. As
informações nele prestadas sinalizam o nível de qualidade da gestão e expressam o
compromisso da empresa com uma conduta responsável.
Ademais, o relatório representa uma ferramenta de gerenciamento que permite maior
controle dos indicadores relacionados à sustentabilidade e contribui para ampliar a
transparência da atuação da empresa. O modelo GRI (Global Reporting Initiative) foi
escolhido por ser o padrão de relato mais utilizado no mundo.
A GRI é uma organização independente criada com a missão de difundir os relatórios de
sustentabilidade e ser guardiã de seu processo de produção. A estrutura de relatórios da
GRI visa proporcionar uma linguagem comum que possa ser utilizada em todos os tipos
de organizações e foi preparada usando como referência um grande número de acordos
e normas internacionais.
Para apoiar a equipe multidisciplinar designada para o projeto, a CMB contratou uma
empresa de consultoria especializada na elaboração desse tipo de relato.
Projeto de reflorestamento para neutralização das emissões de gases do efeito
estufa
Visando colaborar com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento
Sustentável, a Casa da Moeda voluntariamente assinou, em 2013, termo de
compromisso para neutralizar integralmente as emissões de gases do efeito estufa até as
Olimpíadas de 2016. O documento registra o testemunho do Secretário de Estado do
Ambiente do Rio de Janeiro à época, Carlos Minc.
O projeto em questão consiste na restauração florestal de 137 hectares de Mata
Atlântica em área pertencente ao Instituto Chico Mendes – ICMBio. Serão plantadas
205.051 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica em uma das áreas mais ricas em
biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. Com a ampliação da área de Mata
Atlântica, a CMB colabora com a proteção da fauna e da flora da Reserva Biológica
União, inclusive do mico–leão–dourado, espécie representada na cédula de R$ 20.
Para a execução do Projeto, foi necessária a contratação de empresa especializada, com
investimento de R$ 4,3 milhões e vigência de quatro anos contados a partir da data de
assinatura, realizada em agosto de 2014. Até dezembro de 2015, mais de 160 mil mudas
já haviam sido plantadas.
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As iniciativas listadas abaixo, também realizadas no exercício de 2015 no contexto do
desenvolvimento sustentável, encontram–se detalhadas nos demais tópicos do Relatório:


Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), detalhada no item 8.4 b;



Coleta seletiva solidária, detalhada no item 8.4 c;



Plano de Logística Sustentável (PLS), detalhado no item 8.4 e;



Busca pela certificação Forest Stewardship Council (FSC), detalhada no item 8.4.1;



Adoção de critérios sustentáveis na aquisição de matérias primas, detalhada no item
8.4.1; e



Gestão de Resíduos, detalhada no item 8.4.1.

b) Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P);
O Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é uma iniciativa do
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e seu objetivo é promover a internalização dos
princípios de sustentabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicos. Com o
objetivo de contribuir com os esforços da iniciativa, a Casa da Moeda formalizou, em
2010, junto à Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental
(SAIC/MMA), o Termo de Adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública
(A3P), com vigência de cinco anos.
Desde então, a CMB vem desenvolvendo ações voltadas aos eixos temáticos do
Programa: gestão de resíduos, licitação sustentável, qualidade de vida no ambiente de
trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores, construções sustentáveis e uso
racional dos recursos. Entre as iniciativas adotadas pela empresa destacam–se aquelas
relacionadas ao reaproveitamento de água, quais sejam: sistemas de reuso incorporados
ao processo produtivo e construção de rede de reuso de água proveniente do tratamento
de efluentes para fins menos restritivos.
Ademais, a empresa tem adotado medidas para aumentar a eficiência do uso da água
dentro das instalações e realizado campanhas para a conscientização de seu uso
racional. Outra iniciativa no mesmo contexto foi o aumento da eficiência no consumo
de energia elétrica, o que reduz custos ambientais e financeiros.
Para dar continuidade ao compromisso com a agenda socioambiental e a gestão
transparente, a CMB está providenciando a celebração de um novo Termo de Adesão à
A3P, com vigência de mais cinco anos.
c) Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto
5.940/2006;
Alinhada ao Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, a CMB tem direcionado
resíduos para reciclagem por cooperativas ou associações de catadores desde 2011,
quando assinou seu primeiro Termo de Compromisso. A doação dos resíduos para as
cooperativas gera uma renda anual para os catadores de aproximadamente R$ 40 mil, o
que representa um aumento de 1200% na receita dessas associações.
A empresa restruturou, em 2014, o seu Programa de Coleta Seletiva Solidária, que
passou a ser a base de sustentação para o cumprimento das disposições constantes do
referido Decreto. A restruturação do programa trouxe como principais propostas a
alteração da metodologia de separação dos resíduos recicláveis e a ampliação da doação
de resíduos recicláveis para associação de catadores.
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A inciativa fez com que a quantidade de resíduos recicláveis doados às cooperativas
fosse ampliada em cerca de 80%, o que corresponde a, aproximadamente, 70 toneladas
de resíduos em um período de seis meses. Nesse sentido, vale destacar o papel da CMB
na manutenção das cooperativas, transformando o resíduo em um bem econômico e de
valor social, gerador de trabalho e renda para os catadores.
Além disso, o programa fomentou o envio de resíduos orgânicos para compostagem,
processo em que microrganismos transformam matéria orgânica em adubo. A ação
demonstra–se muito positiva do ponto de vista ambiental, tendo em vista que a CMB
deixa de enviar cerca de 30 toneladas por mês de resíduos para aterro sanitário.
d) Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros
estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente;
Embora a natureza jurídica da CMB não implique na obrigatoriedade de atendimento ao
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, a empresa reconhece a importância do tema e
adota, voluntariamente, critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações públicas. As ações
estão detalhadas no item 8.4 e.
e) Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art.
16 do Decreto 7.746/2012;


Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de que trata o art. 6º da IN
SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012;



Sobre a formalização e abrangência do PLS na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG
10/2012;



Indicação de onde se encontra publicado o PLS e disponível no site da unidade (art. 12
da IN SLTI/MPOG 10/2012);



Informações sobre a publicação dos resultados alcançados a partir da implementação
das ações definidas no PLS no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas
alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG
10/2012).
O conceito de desenvolvimento sustentável consiste no desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazerem suas próprias necessidades. Nesse sentido, a Casa da Moeda elaborou um
Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), implantado em outubro de 2014, com o
objetivo de incorporar princípios de sustentabilidade nas atividades desenvolvidas pelos
gestores e demais colaboradores.
O Plano é uma ferramenta de planejamento que define objetivos, responsabilidades,
ações, metas, prazos e mecanismos de monitoramento para que sejam estabelecidas
práticas sustentáveis na organização. As ações da CMB têm foco na economia de
recursos e redução de gastos institucionais por meio da gestão racional de materiais e
serviços. Além disso, a empresa busca inserir critérios de sustentabilidade nos processos
de novas aquisições e contratações. Cabe ressaltar, ainda, que as ações de
conscientização e treinamento contribuem diretamente para o melhor desempenho do
PLS da CMB.
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As ações do PLS da CMB, assim como as demais relacionadas a desenvolvimento
sustentável mencionadas no presente Relatório, estão baseadas nas Instruções
Normativas nº 01, de 20 de janeiro de 2010, e nº 10, de 14 de novembro de 2012, ambas
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Embora a natureza jurídica da CMB não
implique na obrigatoriedade de atendimento a tais Instruções Normativas, a empresa
entende que a adoção de tais ações contribui para transpor o discurso de
sustentabilidade para a prática.
Ao longo do exercício de 2015, a CMB manteve a gestão do PLS iniciada no ano
anterior. Os temas relacionados ao uso racional de recursos, como o consumo de papel,
copos, água e energia, tiveram um maior número de iniciativas sustentáveis, que
reuniram esforços de diversos departamentos da empresa em ações como a substituição
de copos plásticos por copos de papéis no refeitório da empresa e a distribuição de
canecas para os funcionários.
Além das ações já mencionadas, cumpre, ainda, informar que:
a) o Programa de Coleta Seletiva Solidária da CMB vem sendo disseminado por toda a
empresa por meio de treinamentos periódicos e ações de conscientização, com o
objetivo de divulgar as orientações para separação dos resíduos recicláveis;
b) a empresa está realizando estudos sobre a viabilidade técnico–econômica para
utilização de água da chuva na torre de resfriamento, maior consumidora de água na
CMB, a fim de reduzir a demanda proveniente da rede pública de abastecimento;
c) estão sendo realizados testes com moduladores de vazão em chuveiros e torneiras da
empresa;
d) encontra–se em fase de ajustes finais o Manual de Compras Sustentáveis da CMB,
que será um guia prático para a inserção de critérios sustentáveis nas aquisições.
Além disso, o documento tratará da realização de compras compartilhadas
sustentáveis, modelo de compra conjunta de bens e serviços que gera menos
impacto ambiental e mais eficiência econômica, com ganho de escala. O modelo é
adotado por organizações públicas de diferentes setores ou entre unidades de uma
mesma organização pública, visando fomentar a produção e o consumo sustentável
no país.
f) Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema.
A Casa da Moeda vem demonstrando nos últimos anos um crescente comprometimento
com questões relacionadas à sustentabilidade. Nesse contexto, conforme detalhado no
presente Relatório, no exercício de 2015 foram empreendidas ações que demonstram o
alinhamento da CMB às boas práticas adotadas pelo setor público e pelo setor privado.
8.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras
Busca pela certificação FSC
A Casa da Moeda se preparou, em 2015, para conquistar o selo Forest Stewardship
Council (FSC). A certificação garante que a matéria–prima de origem florestal advém
de um processo produtivo manejado segundo uma gestão ecologicamente adequada,
socialmente justa, viável economicamente e que cumpre as leis vigentes.
A iniciativa surgiu a partir da parceria com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016. O Comitê Rio 2016 estipulou que a procedência das matérias–
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primas utilizadas nos produtos que a CMB entregará para os Jogos deve respeitar as
diretrizes da certificação FSC, que preconiza fontes legais e responsáveis.
Em virtude desse compromisso, a CMB definiu procedimentos para o controle e gestão
do sistema de cadeia de custódia da organização, bem como um plano de treinamento
cobrindo todos os requisitos normativos aplicáveis.
Adoção de critérios sustentáveis na aquisição de matérias primas
Com o objetivo de atender à demanda de produção das medalhas dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016, a CMB promoveu uma série de ações para cumprir os
requisitos de sustentabilidade definidos junto ao Comitê Organizador dos Jogos.
No processo de licitação do ouro, foi exigida comprovação de que o metal utilizado nos
produtos fosse proveniente de processos isentos de mercúrio e garantia de condições de
trabalho seguras e socialmente responsáveis na mineração, como ausência de trabalho
infantil ou análogo a escravo. Também objetivando atender aos requisitos estipulados
pelo Comitê Organizador para produção de medalhas, a CMB adquiriu prata refinada
proveniente de processo de reciclagem.
A equipe do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade (DEMAQ) da Casa da
Moeda, em conjunto com o Comitê Olímpico, realizou vistorias na mina e na refinadora
responsáveis pelo fornecimento de ouro, assim como visitaram a empresa fornecedora
da prata, visando atestar a procedência dos metais. Ademais, foi exigida a
rastreabilidade do material para ambas as matérias primas, garantindo, no caso da prata,
que o material fornecido tenha sido reciclado por completo em território nacional.
Quanto à fabricação das medalhas de bronze, o Comitê também exigiu que o metal
utilizado no processo produtivo fosse proveniente de reciclagem. Nesse sentido, a CMB
identificou oportunidade de reciclar materiais que continham cobre disponíveis no seu
pátio de resíduos, quais sejam: a) sucatas provenientes de aparas e limalhas; e b)
barramentos retirados dos escombros do incêndio ocorrido em dezembro de 2011 na
fábrica de moedas e medalhas.
A Casa da Moeda realizou testes que garantiram a qualidade do material e ajustou o
sistema de controle de insumos para que a rastreabilidade pudesse ser comprovada
documentalmente. A iniciativa evitou que a CMB descartasse a sucata e garantiu a
origem sustentável das referidas medalhas.
Gestão de Resíduos
A Gestão de Resíduos Sólidos da CMB é parte integrante das ações estratégicas
voltadas para a sustentabilidade. Alinhada aos princípios e diretrizes da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de
2010, a empresa mantém um contrato para prestação de serviços de Gerenciamento
Total de Resíduos, que engloba desde a classificação dos resíduos gerados em nossas
instalações até o transporte e a destinação final.
A CMB também dispõe de uma Central de Resíduos em seu parque fabril, em uma área
de aproximadamente 5.200 m², que conta com toda a infraestrutura necessária para a
correta segregação, pesagem e armazenagem temporária dos resíduos industriais e
recicláveis.
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Com equipe técnica própria de profissionais capacitados na área ambiental, a empresa
atua no desenvolvimento de estudos de viabilidade para redução da geração de resíduos
e destinação mais eficiente, com foco na minimização dos impactos ambientais
negativos e até mesmo para identificação de oportunidades de geração de valor. Entre as
ações implantadas em 2015 a partir desse compromisso, destacam–se:


Eliminação do passivo de 320,57 toneladas de sucatas de discos eletrorrevestidos
(matéria–prima para produção de moedas), enviado à siderúrgica para incorporação na
produção de aços longos e trefilados.



Envio para reciclagem de 11.974 de tambores vazios, utilizados para o
acondicionamento de discos eletrorrevestidos, totalizando 202,82 toneladas de sucatas
de metais ferrosos, enviados para usina siderúrgica para produção de aço.



Desenvolvimento de testes que comprovaram a viabilidade de incorporação dos
resíduos de tortas de tinta (oriundos do processo de impressão de cédulas) no material
denominado “brita graduada reciclada”, utilizado na construção civil.



Desenvolvimento de testes que comprovaram a viabilidade da utilização de sucatas de
cobre oriundas de resíduos fabris na produção de medalhas. O processo mostrou–se
viável e permite ganhos ambientais e financeiros, já que elimina a necessidade de
aquisição de cobre para a fabricação das medalhas.
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E
DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
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9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou à Casa da Moeda do Brasil (CMB)
três comunicados para dar conhecimento das deliberações lavradas nos Acórdãos
números 2.201/2015, 1.661/2015 e 3.128/2015 – Plenário, contendo, no total, oito
deliberações que permanecem pendentes de cumprimento. Dessas, três são
determinações (item 5.6 do Acórdão nº 2.201/2015 e os itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão
1.661/2015); quatro são recomendações, referentes aos itens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 e 9.4.4
do Acórdão 1.661/2015; e uma é notificação de prorrogação de prazo (Acórdão nº
3.128/2015), no que diz respeito ao cumprimento do item 9.3.2 do Acórdão 1.661/2015
- TCU - Plenário.
Das três determinações, uma referente ao item 5.6 (Acórdão 2.201/2015) está em fase
de implementação pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
(DETIC) e pelo Departamento de Gestão de Contratações (DEGEC). As outras duas
determinações, bem como as quatro recomendações sobre a realização de procedimento
licitatório dos Sistemas de rastreamento de bebidas e cigarros (SICOBE e SCORPIOS),
estão em fase de implementação pelo Departamento de Selos Rastreáveis (DESER).
Quanto à notificação de prazo, a CMB deu os devidos encaminhamentos ao TCU,
conforme detalhamento no quadro abaixo, referente ao Acórdão nº 3.128/2015 –
Plenário.
Quadro 48 – Cumprimento das determinações do TCU

DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE
CUMPRIMENTO
PROCESSO ACÓRDÃO
ITEM
COMUNICAÇÃO
DATA DA
EXPEDIDA
CIÊNCIA
064.068/2014- 2.201/20159
Plenário

5.6

Ofício nº0309/2015-TCUSEFTI, de 16/09/2015

22/09/2015

ORGÃO DESTINATÁRIO DA DETERMINAÇÃO: CMB-DETIC-DEGEC

DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO
5.6. Determinar que a Casa da Moeda do Brasil encaminhe, no prazo de trinta dias, a contar
da data em que for proferida a decisão resultante do presente processo, plano de ação
atualizado contemplando responsável e prazo para a implementação das deliberações do
Acórdão 2.296/2012-TCU-Plenário que ainda não foram consideradas cumpridas ou
implementadas as deliberações 9.1.7, 9.2.12 e 9.2.21.
JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS
A CMB, por meio da Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) encaminhou a
Informação/Despacho.AUDIT s/nº, em 21 de setembro de 2015, ao Departamento de
Tecnologia da Informação e Comunicação (DETIC), e o MEMO.AUDIT nº 502, de 6 de
outubro de 2015, ao Departamento de Gestão de Contratações (DEGEC), para conhecimento,
análise e manifestação referente ao Acórdão nº 2.201/2015-TCU-Plenário.

190

As manifestações dos Departamentos DETIC e DEGEC foram analisadas, preliminarmente,
pela AUDIT. O resultado foi consubstanciado no Parecer da Seção de Auditoria de Sistemas
e Tecnologia da Informação – SEAT/ AUDIT, que foi encaminhado ao TCU por meio do
Ofício.AUDIT nº 066/2015, de 19 de outubro de 2015.

DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE
CUMPRIMENTO
PROCESSO

ACÓRDÃO

002.625/2015- 1.661/20156
Plenário

ITENS

COMUNICAÇÃO
EXPEDIDA

DATA DA
CIÊNCIA

9.3 e 9.4

Ofício nº0467/2015TCU/SecexEstatais/RJ, de
16/07/2015

02/08/2015

ORGÃO DESTINATÁRIO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO: CMBDESER

DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO
9.3. Determinar à Casa da Moeda do Brasil, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU,
que:
9.3.1. Envie as informações relativas ao planejamento da licitação, tão logo elaborado,
para que a Secex/Estatais, com fundamento no art. 241 do Regimento Interno do TCU,
monitore, em processo específico, a futura licitação referente ao SICOBE;
9.3.2. Encaminhe ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta dias), cronograma contendo o
planejamento para a realização da nova licitação, considerando a relevância e materialidade
do assunto e a complexidade do procedimento, a fim de que haja tempo hábil para a
realização do certame sem que seja realizada a prorrogação desnecessária do contrato vigente;
9.4. Recomendar à CMB, com base no inc. III do art. 250 do Regimento Interno do TCU,
que, no futuro edital do certame de contratação dos serviços relacionados ao Sistema de
Controle de Produção de Bebidas - SICOBE, atente para os seguintes pontos:
9.4.1. Evidencie a possibilidade, ou não, da presença de representantes das demais
licitantes aos testes práticos das demais, justificando as razões de isso não ser possível, se for
o caso;
9.4.2. Realize os testes técnicos com definição prévia das datas e locais prováveis de
realização desses, informando às empresas licitantes sobre esses aspectos com antecedência
razoável;
9.4.3. Negocie a data dos testes com as empresas onde serão instalados os equipamentos
a serem testados com a maior antecipação possível, evitando-se remarcações, ante os custos
envolvidos para todos os participantes;
9.4.4. Evidencie o período concedido às licitantes para extração dos dados constantes do
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relatório a ser gerado após o encerramento dos testes, garantindo que o mesmo prazo seja
concedido, por igual, a todos os licitantes.

JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS
Quanto ao atendimento do item 9.3.1, registra-se:
Em 08 de maio de 2015, o Ofício.PRESI nº 091/2015 foi encaminhado à Secretaria de
Acompanhamento Econômico (SEAE) solicitando manifestação técnica quanto à
identificação de meios para aumentar a concorrência da futura licitação para o SICOBE.
Como consequência, foi recepcionada pela CMB a Nota Técnica nº 76-COGCR/SEAE/MF,
por meio do Ofício 325-Gabin/SEAE/MF, com as contribuições para a licitação.
Em 11 de maio de 2015, considerando a revogação da Concorrência Internacional, a
necessidade de elaboração de novo edital para a prestação dos serviços relacionados ao
SICOBE e o resultado da análise técnica da Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, foi constituída Comissão, por meio da PRT.PRESI nº 113, para
elaborar edital de licitação para prestação de serviços relacionados ao SICOBE.
Em 11 de junho de 2015, foi publicado no DOU, seção 1, pág. 15, o Ato Declaratório
Executivo COFIS nº 45, de 10 de junho de 2015, que dispõe sobre os requisitos de
funcionalidade, segurança e controle fiscal a serem observados pela CMB no
desenvolvimento do SICOBE.
Por esse motivo, em 29 de junho de 2015, encaminhou-se o Ofício PRESI nº 119/2015 ao
Secretário Executivo do Ministério da Fazenda solicitando orientações acerca o procedimento
licitatório, à luz da Nota Técnica da SEAE, tendo em vista as necessidades de alteração do
Ato Declaratório.
Em 1º de julho de 2015, foi deflagrada a Operação da Polícia Federal batizada de “VÍCIOS”,
em decorrência das investigações preliminares realizadas a partir da instauração do IPL nº
0131/2013-11, o qual foi motivado pela Presidência desta CMB, à época, por meio de
encaminhamento de evidências de possível tentativa de direcionamento no processo
licitatório.
Em 15 de julho de 2015, por meio da PRT.PRESI nº 642/2015, a Comissão constituída pela
PRT.PRESI nº 113/2015 sofreu uma alteração na composição dos seus membros e foi
estabelecido prazo de 45 dias para elaboração do edital.
A CMB recepcionou a Nota Técnica SUFIS nº 05, de 20 de julho de 2015, que apresentou a
posição da RFB em relação à Nota Técnica SEAE, destacando a necessidade de discussão
aprofundada sobre eventuais novas definições para os requisitos do SICOBE.
Em 05 de agosto de 2015, o Ofício DISEL/002/2015 foi encaminhado ao Subsecretário de
Fiscalização da Receita Federal, convidando-o a acompanhar os trabalhos da Comissão
PRT.PRESI 642/2015 na elaboração dos editais do SICOBE e do SCORPIOS.
Em decorrência da Operação “VÍCIOS” foi designada uma Comissão Especial, no âmbito do
Ministério da Fazenda, por meio da portaria nº 638, publicada no DOU em 11 de agosto de
2015, para proceder análise econômico-financeira, bem como avaliar a conformidade das
ações de interesse fiscal do SICOBE.
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Quanto ao atendimento do item 9.3.2, registra-se:
Em 17 de agosto de 2015, por meio do Ofício.PRESI nº 157/2015, foi informado ao TCU
sobre a Comissão do Ministério da Fazenda e seu impacto sobre o planejamento da licitação.
Nesse diapasão, em 24 de agosto de 2015, foi encaminhado ao TCU o Ofício PRESI
159/2015, solicitando prorrogação de prazo para entrega do cronograma.
Em 10 de novembro de 2015, o Ofício.PRESI nº 229/2015 foi encaminhado ao Secretário
Executivo do Ministério da Fazenda comunicando o recebimento do Relatório da Comissão
Especial do Ministério da Fazenda. Em resposta ao resultado apresentado pela referida
Comissão, foi encaminhado o Oficio.PRESI nº 239/2015 ao Ministro da Fazenda, com as
considerações da CMB sobre o Relatório da Comissão Especial do Ministério da Fazenda.
Quanto ao atendimento dos itens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 e 9.4.4, registra-se:
Em 25 de janeiro de 2016, o Ofício.PRESI nº 014/2016 foi encaminhado ao excelentíssimo
Ministro da Fazenda, com vistas a atender aos Acórdãos TCU
nº 2075/2006 e nº
1661/2015, informando que a CMB vem envidando esforços para a realização de
procedimento licitatório para o SICOBE. Foi informado, ainda, que o arcabouço normativo
do SICOBE encontra-se atualmente questionado, seja pelo relatório da Comissão Especial
instituída pela Portaria nº 638 do Ministério da Fazenda, seja pela própria Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), que já se manifestou pela ilegalidade do ADE nº 45 quanto à
forma e competência.
Além disso, o documento ainda retrata que o ADE apresenta exigências que dificultam a
ampla concorrência para o objeto, conforme revelado pela experiência no processo licitatório
revogado. Em consequência, foram realizados estudos técnicos na CMB, com vistas à
elaboração de uma especificação que garanta o fomento da competitividade e o cumprimento
das recomendações dos órgãos de controle, medidas que só serão possíveis com a revisão dos
atos normativos.
Por fim, o Ofício.PRESI nº 014/2016 ultima que, apesar das indefinições, paira sobre a CMB
a obrigação, objeto de determinação do TCU, de realizar a licitação para o SICOBE. Ainda,
nesse Ofício, deixa patente a dificuldade de lançar um edital de licitação para contrato cujos
investimentos alcançam quase um bilhão de reais sem a segurança jurídica de um arcabouço
normativo sólido, que sobreviva ao prazo de vigência contratual e a eventuais procedimentos
externos, de forma a garantir ao futuro prestador do serviço a sustentabilidade do
investimento.
Como esses itens dependem do futuro edital de licitação, eles permanecem pendentes de
cumprimento até o final dos trabalhos da referida Comissão Especial, instituída pela Portaria
nº 638 do Ministério da Fazenda.
Diante disso, foi solicitada a dilação de prazo ao TCU, que foi concedida por meio do
Acórdão nº 3.128/2015 - Plenário, que prorrogou por mais 30 (trinta) dias, a contar da
notificação o prazo concedido para atendimento do item 9.3.2 do Acórdão 1661/2015 - TCU Plenário.
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DELIBERAÇÃO DO TCU QUE PERMANECE PENDENTE DE CUMPRIMENTO
PROCESSO ACÓRDÃO
ITEM
COMUNICAÇÃO
DATA DA
EXPEDIDA
CIÊNCIA
018.313/2015- 3.128/2015Plenário
9

9.3.2

Ofício nº 0824/2015TCU/SecexEstatais/RJ, de
14/12/2015

28/12/2015

ORGÃO DESTINATÁRIO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO: CMB

DESCRIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com
fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea d, do Regimento
Interno/TCU, prorrogar em 30 (trinta) dias, a contar da notificação o prazo concedido pelo
item 9.3.2 do Acórdão 1661/2015 - TCU - Plenário.
JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS
No início do exercício de 2016, o Ofício.PRESI nº 001/2016, de 06.01.2016, foi encaminhado
ao TCU, informando o cronograma preliminar para a licitação do SICOBE, ainda sujeito a
alterações.

Quanto ao acompanhamento das determinações e recomendações emanadas pelo TCU,
registra-se que a CMB realiza o monitoramento, por meio da Unidade de Auditoria
Interna, que procede ao acompanhamento de todas as medidas adotadas, solicitando as
suas áreas subordinadas, dependendo do assunto a ser monitorado.
Cabe ressaltar que, de um modo geral, as deliberações feitas pelo TCU, referentes ao
exercício de 2015, vêm contribuindo para o aprimoramento dos procedimentos
licitatórios da Casa da Moeda, no tocante à realização de estudos técnicos, com vistas à
elaboração de especificação que garanta a competitividade.
9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Quanto às recomendações do Órgão de Controle Interno desta UPC, doravante,
denominada, Controladoria-Geral da União (CGU), cabe ressaltar que a Casa da Moeda
trata as recomendações oriundas desse Órgão em processo específico, autuado para tal,
a partir do recebimento do Relatório de Auditoria.
As recomendações da Controladoria são acompanhadas por meio de um Plano de
Providências Permanente (PPP), que a CGU encaminha à Casa da Moeda, sendo
monitoradas por meio de um Sistema, denominado Monitor.
No que se refere ao exercício de 2015, a CGU encaminhou à Casa da Moeda o Relatório
de Auditoria nº 201501301, de 3 de junho de 2015, por meio do Ofício
nº13103/2015/DEFAZI/DE/SFC/CGU-PR, com seis recomendações. Cinco foram
implementadas e uma está em fase de atendimento (Recomendação 2 do item 1.2.1.1).
Cabe destacar que o trabalho realizado pela CGU na Casa da Moeda se concentrou na
área contábil.
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No caso das recomendações em questão, o Departamento de Gestão Contábil,
Orçamentaria e Financeira (DECOF) compõe a primeira linha de defesa, responsável
pela correção das falhas apontadas pelos Órgãos de Controle, enquanto o Departamento
de Controle e Conformidade (DEPAC) atua na segunda linha de defesa, responsável por
intermediar, controlar e fiscalizar o emprego das diretrizes referentes aos controles
internos e gestão de riscos. A terceira linha de defesa fica a cargo da Unidade de
Auditoria Interna (AUDIT).
A área contábil da CMB, em atendimento à recomendação constante no referido do
Relatório de Auditoria, da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União, revisou todos os valores a receber objetos de ações judiciais para
reconhecer somente créditos, sub judice, após o transito em julgado, no ativo da CMB.
A ação foi monitorada pela Unidade de Auditoria Interna (AUDIT).
Em relação aos principais pontos avaliados pela AUDIT, cabe salientar que houve um
aperfeiçoamento no processo de contabilização de algumas contas o que impactou no
resultado da empresa, com reflexos nas Notas Explicativas e no Balanço e possibilitou
evidenciar mais adequadamente a situação efetiva da empresa.
Também em decorrência da ação efetuada, a área contábil apurou, como resultado, o
valor de R$ 12.670.868,09, referente ao Processo n° 2011.51.01.020275-0,
possibilitando o atendimento às principais recomendações constantes no supracitado
relatório da CGU.
A posição das seis recomendações da CGU encaminhadas à Casa da Moeda no
Relatório de Auditoria nº 201501301, de 3 de junho de 2015, está demonstrada a seguir.
Quadro 49 – Cumprimento das recomendações do Órgão de Controle interno
Constatação/Recomendação
Constatação 1.1.1.1 – Reconhecimento indevido de
ativo (ativo contingente) no patrimônio da Casa
da Moeda do Brasil
Recomendação 1: Efetuar a baixa do ativo e reportar
nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
de 2015 o crédito do IPI derivado da ação sob o
processo nº IPI nº 2011.51.01.020275-0, por ser
considerado um ativo contingente.

Atendimento da Recomendação
Constatação 1.1.1.1
Recomendação 1:
A CMB, por meio da Unidade de Auditoria Interna,
evidenciou a execução da baixa do ativo, bem como
verificou que consta apresentado divulgação na Nota
Explicativa 5.6, referente à ação adotada.
Situação: Implementada.

Recomendação 2: Observar as regras contidas no
CPC 23, quando da retificação do erro.

Recomendação 3: Revisitar toda a base de crédito a
receber objeto de ações judiciais e, à luz dos
entendimentos aqui postos, aplicar a recomendação
do item “a”, caso detecte outros ativos contingentes.

Recomendação 2:
A CMB, por meio da Unidade de Auditoria Interna,
aferiu
que todos os ajustes solicitados foram
implementados pela área contábil, quando da
republicação do Balanço referente ao exercício de
2014, não restando ações a serem implementadas
para o exercício de 2015.
Situação: Implementada.
Recomendação 3:
A CMB, por meio da Unidade de Auditoria Interna,
evidenciou que a área contábil revisitou toda a base
de crédito e fez os ajustes necessários para refletir em
toda base o recomendado pela CGU.

Recomendação 4: Rever rotinas e controles para
somente reconhecer crédito sub judice, no ativo da

Situação: Implementada.
Recomendação 4:
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Constatação/Recomendação

Atendimento da Recomendação

CMB, após o trânsito em julgado, e informar nas
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de
2015 os créditos sub judice com status de possível e
provável.

A CMB, por meio da Unidade de Auditoria Interna,
evidenciou que a área contábil revisitou toda a base
de crédito e passou a fazer a contabilização a partir
do transito em julgado.
Ressalta-se quanto ao divulgado na Nota Explicativa
n° 5.6, esta equipe de auditoria identificou a
divulgação dos créditos com status de possível e
provável.
Situação: Implementada.

Constatação 1.2.1.1 – Inconsistências dos valores
“Créditos a receber por Ações Judiciais” do Ativo
Realizável a Longo Prazo entre os Balanços
Patrimoniais de 2013 e 2014 da Casa da Moeda do
Brasil por reclassificações, não mencionadas nas
notas explicativas.
Recomendação 1: Quando da exclusão do Ativo dos
Créditos a Receber que se refiram ações judiciais
ainda não transitadas em julgado, rever as
classificações dos remanescentes para que sejam
agrupados na conta CRÉDITOS A RECEBER POR
AÇÕES JUDICIAIS nas Demonstrações Contábeis
de 2015, com os devidos esclarecimentos nas Notas
Explicativas.
Recomendação 2: Rever as rotinas de execução,
revisão e avaliação dos procedimentos de elaboração
das Demonstrações Contábeis, do conteúdo e
nomenclatura das Notas Explicativas, e de
informações para atender a demanda externas, de
modo a minimizar a ocorrência de inconsistências tais
como as constatadas.

Constatação 1.2.1.1
Recomendação 1:
A CMB, por meio da Unidade de Auditoria Interna,
evidenciou a nova avaliação efetuada no grupo de
contas.
Situação: Implementada.
Recomendação 2: O Presidente da CMB emitiu
Portaria – PRT.PRESI-033/2016, no dia 26/01/2016
que constitui uma comissão para tratar da necessidade
de normatizar a forma de contabilização das
contingências ativas e passivas, além de adotar
critérios de classificação dos créditos e débitos
monitorados pelo Departamento Jurídico.
Situação: Em fase de implementação.

Fonte: Elaborado por AUDIT
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Em relação à designação específica para o efetivo acompanhamento das recomendações
do Órgão de Controle Interno - OCI, a Casa da Moeda, por meio da AUDIT, ao tomar
conhecimento das recomendações emitidas pelos Órgãos de Controle Interno, procede
ao acompanhamento, por meio de suas áreas subordinadas, dependendo do assunto a ser
monitorado, conforme estrutura organizacional apresentada a seguir:

Especificamente no tocante às recomendações exaradas pelo Órgão de Controle Interno,
no exercício de 2015, em relação ao Relatório de Auditoria nº 201501301, de 3 de junho
de 2015, o monitoramento ficou a cargo da Seção de Auditoria Societária e Tributária
(SEFO), subordinada à Divisão de Auditoria de Conformidades e Tecnologia da
Informação (DVAT), com vinculação direta à Unidade de Auditoria Interna, que possui
estrutura composta por áreas especializadas para realizar acompanhamento efetivo de
cada recomendação emitida.
9.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário
A Corregedoria (CORREG) é órgão específico na estrutura da CMB para apuração e
minimização de ocorrência de ilícitos administrativos.
Conforme informado no item “5.4 – Atividades de correição e apuração de ilícitos
administrativos”, sua atuação é pautada no Regulamento de Pessoal e Processo
Administrativo da CMB – RPCMB, na Norma de Organização nº 0120–NO–50, na
Norma de Administração nº 4320–NA–1–01.13 e na Portaria CGU nº 335/2006, e
realiza a atividade correcional por meio de investigações preliminares, sindicâncias,
processos administrativos disciplinares – PAD e processos de ajustamento de conduta,
além de ações de cunho pedagógico e preventivo, como palestras e projetos de
conscientização.
Em outubro de 2012, foi criada a Coordenadoria de Correição e Assuntos Disciplinares
(COAD), órgão de terceiro nível de gestão vinculado ao Departamento Jurídico
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(DEJUR), para tratar especificamente da matéria disciplinar, por meio da Resolução de
Diretoria – RSD nº 015/2012. Na 6ª Reunião de Diretoria de 2013, em 19/02/2013, a
COAD passou a ser vinculada diretamente à Presidência (PRESI), modificando–a de
terceiro para segundo nível de gestão, conforme a RSD nº 002/2013, de 01/03/2013.
Posteriormente, pela RSD nº 006/2013, de 24/05/2013, alterou–se a nomenclatura da
COAD para Corregedoria (CORREG), bem como foi criada a Coordenadoria de
Processos e Ações Disciplinares (COPAD), órgão do segundo nível de gestão na
estrutura organizacional da CMB, vinculada à CORREG.
De acordo com a Norma de Organização nº 0120–NO–50, as atribuições da CORREG
são: a) efetuar o juízo de admissibilidade de denúncias e pedidos de apuração de
responsabilidade relativos aos empregados da CMB; b) promover a instauração de
processos de apuração de responsabilidade; c) remeter à autoridade competente o
relatório conclusivo para julgamento, findo o procedimento disciplinar; d) definir e
aprimorar os procedimentos relativos aos processos correcionais, inclusive mediante
alteração das normas internas da CMB; e) atender requerimentos dos órgãos de controle
interno e externo referentes às atividades correcionais; f) propor medidas que visem a
inibir, reprimir e diminuir a prática de faltas ou irregularidades cometidas por
empregados contra o patrimônio da CMB; e g) promover ações integradas com órgãos
internos e externos, a exemplo da Ouvidoria, Auditoria Interna, Departamento Jurídico,
Comissão de Ética e Controladoria–Geral da União.
Conforme o citado normativo interno, compete à COPAD a) implementar
procedimentos definidos pela CORREG no que se refere às sindicâncias e processos
administrativos disciplinares, bem como às penalidades aplicadas; b) coordenar, orientar
e supervisionar os processos correcionais instaurados; c) promover treinamento,
capacitação e orientação das comissões processantes; d) alimentar registro atualizado da
tramitação e resultado dos processos e expedientes em curso; e e) garantir a ciência aos
demais órgãos e empegados da CMB interessados quanto às decisões exaradas nos
processos de apuração de responsabilidade.
Atualmente, a CORREG conta com um Gerente Executivo, um Gerente (COPAD) e
cinco empregados responsáveis pela condução dos processos disciplinares, além do
apoio administrativo.
A investigação preliminar é um procedimento realizado no âmbito da CORREG quando
não se justifique nem a imediata instauração dos demais procedimentos disciplinares e
nem o arquivamento liminar. Visa coletar elementos de autoria e de materialidade
mínimos para subsidiar a decisão de instaurar ou não sindicância ou processo
administrativo disciplinar.
As sindicâncias são compostas por dois ou mais membros e instauradas por meio de
uma portaria assinada pelo Presidente da CMB. Podem ser investigativa, visam
esclarecer fatos que necessitem de apuração e servem como meio preparatório para
posterior procedimento punitivo (sindicância acusatória ou PAD), caso não resulte em
arquivamento, ou acusatória, em que há a possibilidade de aplicação de pena, devendo
observar o contraditório e a ampla defesa.
O PAD, composto por três empregados designados pelo Presidente da CMB mediante
portaria, é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de empregado por infração
praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com seus deveres e
obrigações funcionais.

198

Nos termos da PRT. PRESI nº 061/2014, as penalidades disciplinares serão aplicadas:
a) pelo Presidente da CMB quando se tratar de rescisão do contrato de trabalho por justa
causa de qualquer empregado, suspensão disciplinar dos empregados lotados no
Gabinete da Presidência (GABIN) e departamentos vinculados diretamente à
Presidência e demais penalidades aos empregados vinculados diretamente à Presidência;
b) pelos Diretores quando se tratar de suspensão disciplinar aos empregados lotados em
suas respectivas Diretorias e advertência aos empregados vinculados diretamente às
Diretorias; c) pelo Chefe de Gabinete da Presidência quando se tratar de advertência aos
empregados lotados no GABIN; e d) pelos Superintendentes quando se tratar de
advertência aos empregados lotados em seus respectivos Departamentos.
O processo de ajustamento de conduta pode ser instaurado quando a suposta infração
disciplinar cometida pelo empregado representar conduta de pequena gravidade,
apenada, no máximo, com advertência, estando ausente indício de má–fé por parte do
empregado, bem como não ter ocorrido prejuízo financeiro à CMB. Ao final do
procedimento, firma–se um termo de ajustamento de conduta (TAC) entre o empregado
e autoridade competente, que não configura aplicação de penalidade, em que o
empregado declarar estar ciente da irregularidade a que deu causa, comprometendo–se a
ajustar sua conduta em conformidade com os deveres decorrentes da relação de trabalho
e retornar a observas as normas estabelecidas pela CMB.
As atividades preventivas e pedagógicas são realizadas em conjunto com as demais
áreas da CMB responsáveis pelo treinamento e capacitação de seus empregados,
tratando do normativo interno relacionado à atividade correcional e suas atualizações,
que ocorrem por iniciativa da CORREG ou por solicitação dos demais órgãos da CMB.
Em 2015, não houve medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao
erário.
9.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
A Casa da Moeda observa integralmente as disposições contidas no art. 5º da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, em especial quanto à estrita ordem cronológica das datas
de exigibilidade das obrigações decorrentes dos contratos firmados com terceiros.
Os mecanismos de controle tem o início de sua implementação no Departamento de
Gestão de Contratações (DEGEC) na previsão objetiva das regras de pagamento nos
editais de licitação e respectivas minutas de contrato, onde são definidos os prazos de
pagamento, conforme o objeto contratado. Não menos importante, tem-se as regras de
efetuação dos pagamentos no Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e
Financeira (DECOF), sobretudo no controle de fluxos financeiro de desembolso diário e
quinzenal, sendo certo que as obrigações são adimplidas à data de vencimento apurada.
Por fim, os relatórios contendo os fluxos de pagamentos mencionados são avaliados
rotineiramente pelos gabinetes da Diretoria de Gestão e Presidência da CMB.
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9.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes – desoneração da folha de
pagamento
9.5.1 Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados
com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art.
7 da lei 12.546/2011 e pelo artigo 2º do decreto 7.828/2012.
Apresentam–se, a seguir, as medidas adotadas pela Casa da Moeda para revisão dos
contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de
pagamento propiciada pelo art. 7 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e pelo
artigo 2º do Decreto nº 7.828, de 16 de outubro de 2012, atentando para os efeitos
retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação.
a) Abertura de processo, em 14 de janeiro de 2014, para tratar da revisão dos
contratos vigentes firmados pela CMB com empresas beneficiadas pela
desoneração da folha de pagamento, conforme orientações encaminhadas pelo
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) por meio do ofício
01/2014/MPOG/SE/DEST.
b) Emissão, em 27 de fevereiro de 2014, de ofício ao Tribunal de Contas da União
(TCU), conforme orientação do MPOG no Ofício 01/2014/MPOG/SE/DEST, em
que informa o estabelecimento de plano de ação para a adoção integral das
providências recomendadas no Acórdão TCU 2859/2013.
c) Designação de grupo de trabalho, em 15 de abril de 2014, para atuar na revisão dos
contratos vigentes à época estabelecidos entre a CMB e diferentes fornecedores
com o objetivo de identificar quais contratos seriam elegíveis ao plano de
desoneração da folha de pagamento.
d) Emissão de Nota Técnica pelo Grupo de Trabalho, em 09 de julho de 2014, em
que consta lista detalhada com 25 contratos e seus respectivos aditivos e/ou
prorrogações com seus valores globais e valores globais proporcionais, suas
vigências e alíquotas aplicáveis. O documento não foi conclusivo em relação ao
cálculo dos valores a serem ressarcidos à CMB devido à ausência de planilha de
custos das contratadas, valores da receita bruta e contribuições previdenciárias.
e) Emissão de parecer do Departamento Jurídico (DEJUR), em 6 de agosto de 2014,
quanto aos instrumentos utilizados para a identificação dos créditos da CMB. No
parecer, o DEJUR recomenda consulta ao Departamento de Gestão Contábil,
Orçamentária e Financeira (DECOF) quanto às informações reunidas pelo Grupo
de Trabalho e quanto às informações complementares necessárias ao cálculo do
valor a ser revisado nos contratos ainda vigentes e o valor a ser restituído nos já
findos.
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f) Emissão de parecer do DECOF, em 11 de setembro de 2014, em que informa sobre
a ausência de documentação necessária à avaliação dos valores ao cálculo dos
valores a serem ressarcidos à CMB, quais sejam: planilhas orçamentárias de
custos/preços, guias de recolhimento ao INSS, balanço patrimonial e demonstração
de resultados e custo da folha de pagamento. O DECOF recomendou, ainda, que o
DEGEC, gestor formal dos contratos da CMB, requeresse a documentação faltante
às empresas contratadas.
g) Envio de dois ofícios às 25 empresas contratadas selecionadas pelo Grupo de
Trabalho, entre 25 de novembro e 3 de dezembro, solicitando: a) que a
informassem se estavam enquadradas na lei nº 12.546/2011; e b) o envio dos
documentos apontados pelo DECOF.
h) Análise pelo DECOF da documentação encaminhada pelas empresas contratadas e
emissão de parecer em que informa sobre a impossibilidade de calcular os valores
para ressarcimento devido à incompletude das informações prestadas pelas
empresas contratadas, conforme listado a seguir:


Biológica Sistemas S/A e 7Lan Comércio e Serviços LTDA – faltou enviar
todos os documentos descritos acima;



Unitech–Rio Comércio e Serviços LTDA – faltaram o balanço e planilhas de
custo;



Dextra Consultoria e Serviços em Informática LTDA – faltaram as planilhas de
custos que representem os preços pactuados no contrato; e



Apenas a 7Lan Comércio e Serviços LTDA e a Dextra Consultoria e Serviços
em Informática LTDA informaram que aderiram à lei nº 12.546/2011.

i) Elaboração de minuta de ofício, em 24 de março de 2015, para envio às empresas
contratadas solicitando a documentação faltante necessária à análise dos valores
para ressarcimento à CMB.
Em 1º de abril de 2015, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI)
informou aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG) que foi conhecido o
pedido de reexame com efeito suspensivo em relação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº
2.859/2013 – Plenário, nos termos do Despacho do Relator, Ministro Raimundo
Carreiro (Processo TC 013.515/2013–6).
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9.5.2 Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do
dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7 da lei
12.546/2011 e pelo artigo do decreto 7.828/2012.
Não houve obtenção do ressarcimento dos valores pagos a maior em virtude: a) de as
empresas contratadas não terem encaminhado à CMB a documentação necessária à
análise dos valores a serem ressarcidos; e b) do efeito suspensivo da determinação, que
decorre da admissão de pedido de reexame pelo Ministro do TCU Raimundo Carreiro.
9.5.3 Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, incluindo
número, unidade contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência,
com destaque para a economia (redução de valor contratual) obtida em cada contrato.
Apresenta–se, a seguir, o detalhamento das empresas notificadas pela Casa da Moeda a
prestarem informações necessárias à análise dos valores a serem ressarcidos pela
desoneração da folha de pagamento. O valor da redução contratual não está informado
porque a CMB não obteve dados suficientes para realizar o cálculo.
Empresa contratada: 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP
CNPJ: 7355957000108
Objeto do contrato: Prestação de serviços de suporte, manutenção e monitoramento da rede
local.
Número contrato: 0236/2011
Vigência
Contrato

15/09/2011 a 15/09/2013

1º Aditivo

13/09/2013 a 15/09/2014

Valor

Período Aplicável
01/04/2012 a 31/07/2012
2.726.405,54
(Alíquota: 2,5%)
752.664,72 01/08/2012 a 15/09/2014
(Alíquota: 2,0%)

O processo licitatório nº 3292/2010 e o de acompanhamento nº 3845/2011, referente ao
contrato 0236/2011 da empresa 7LAN.
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Empresa contratada: CSP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 32203135000140
Objeto do contrato: Prestação de serviços de modernização e implementação de sistemas
administrativos (informatização de processos) no ambiente intranet.
Número do contrato: 0199/2009
Contrato
1ª Prorrogação
2ª Prorrogação
3ª Prorrogação
1º Aditivo
2º Aditivo

Vigência
15/10/2009 a 15/10/2010
18/10/2010 a 18/10/2011
18/10/2011 a 18/10/2012
18/10/2012 a 18/10/2013
11/08/2010 a 15/10/2010
19/07/2011 a 18/10/2011

Valor
202.374,40
202.374,40
252.968,00
252.968,00
252.968,00
50.593,60

Período Aplicável
01/12/2011 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 18/10/2013
(Alíquota: 2,5%)

A empresa CSP Consultoria e Sistema Ltda analisou e informou que o Plano Brasil Maior não
produziu efeito no contrato 0199/2009.
Empresa contratada: DEXTRA CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA
LTDA
CNPJ: 8958412000140
Objeto do contrato: Contratação de pontos de função completo, em modelo fábrica de
software, para gestão de projeto e desenvolvimento de software aplicativo.
Número do contrato: 0093/2011
Contrato
1ª Prorrogação
2ª Prorrogação
3ª Prorrogação

Vigência
20/04/2011 a 16/10/2012
25/01/2013 a 22/10/2013
17/10/2013 a 20/05/2014
16/10/2012 a 24/01/2013

Valor
1.735.200,00
–
–
459.440,16

Período Aplicável
01/12/2011 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 24/01/2013
(Alíquota: 2,0%)

Empresa contratada: TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO
CNPJ: 28708477000145
Objeto do contrato: Prestação de serviços de manutenção do sistema de frequência, licença –
versão cliente servidor – banco de dados SQL Server, forponto e web para 5000 registros.
Número do contrato: 0077/2013
Contrato
1ª Prorrogação

Vigência
05/04/2013 a 05/04/2014
04/04/2014 a 06/04/2015

Valor
54.007,08
54.007,08

Período Aplicável
05/04/2013 a 31/12/2014
(Alíquota: 2,0%)
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Empresa contratada: TOTVS RIO SOFTWARE LTDA
CNPJ: 2497398000149
Objeto do contrato: Prestação de serviços de consultoria, manutenção e suporte técnico ao
sistema de gestão empresarial – SIGEM, abrangendo os subsistemas, módulos e programas de
computador integrantes da Solução Advanced Protheus, denominada ERP/AP–8.11.
Número do contrato: 0205/2009
Contrato
1ª Prorrogação
2ª Prorrogação
1º Aditivo
2º Aditivo
3º Aditivo

Vigência
28/10/2009 a 28/10/2010
29/10/2010 a 29/10/2011
08/10/2011 a 29/10/2012
29/04/2011 a 29/10/2011
26/10/2012 a 28/10/2013
28/10/2013 a 28/10/2014

Valor
1.448.090,66
691.204,20
1.246.366,74
172.568,76
923.309,74
967.628,61

Período Aplicável
01/12/2011 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 28/10/2014
(Alíquota: 2,5%)

Processo de acompanhamento nº 4225/2009, referente ao contrato 0205/2009 da empresa
TOTVS.
Empresa contratada: WJ TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 3852740000144
Objeto do contrato: Aquisição de solução para a gestão integrada e automação de auditoria
interna da CMB.
Número do contrato: 0025/2012
Vigência
Contrato

1ª Prorrogação

26/01/2012 a 26/01/2014

Valor
119.000,00

Período Aplicável
26/01/2012 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)

–

01/08/2012 a 26/01/2014
(Alíquota: 2,0%)

27/01/2014 a 27/01/2016

Empresa contratada: ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA
CNPJ: 81627838000101
Objeto do contrato: Licença de uso permanente do software bpms.
Número do contrato: 0243/2011

Contrato

Vigência

Valor

17/10/2011 a 18/05/2012

1.799.744,80

Período Aplicável
01/04/2012 a 18/05/2012
(Alíquota: 2,0%)
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Empresa contratada: ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A
CNPJ: 3672254000225
Objeto do contrato: Prestação de serviços de hospedagem externa de dados de forma
dedicada disponibilizada através de infraestrutura de internet e de banda larga
Número contrato: 0248/2009
Contrato

Vigência
16/07/2009 a 16/07/2010

Valor
108.000,00

1ª Prorrogação
2ª Prorrogação
3ª Prorrogação
1º Aditivo

17/07/2010 a 17/07/2011
17/07/2011 a 17/07/2012
17/07/2012 a 17/07/2013
11/02/2011 a 17/07/2011

108.000,00
135.000,00
135.000,00
27.000,00

Período Aplicável
01/12/2011 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 17/07/2013
(Alíquota: 2,0%)

Empresa contratada: BIOLOGICA SISTEMAS S.A.
CNPJ: 07025238000110
Objeto do contrato: Aquisição de kits para captura de dados biométricos.
Número do contrato: 0239/2011
Vigência

Contrato

07/10/2011 a 07/10/2012

Valor

Período Aplicável
01/04/2012 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)

742.896,40
01/08/2012 a 07/10/2012
(Alíquota: 2,0%)

Empresa contratada: BIOLOGICA SISTEMAS S.A.
CNPJ: 07025238000110
Objeto do contrato: Aquisição de licença de uso de programa de recorte de imagens
Número do contrato: 0194/2011
Vigência

Contrato

11/08/2011 a 11/08/2014

Valor

Período Aplicável
01/04/2012 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)

121.500,00
01/08/2012 a 11/08/2014
(Alíquota: 2,0%)
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Empresa contratada: CBDS COMPANHIA BRASILEIRA DE DESENV DE SOFTWARE
LTDA
CNPJ: 10562956000130
Objeto do contrato: Prestação de serviços de comunicação web
Número do contrato: 0094/2011
Contrato

Vigência
20/05/2011 a 20/05/2012

Valor
178.500,00

Período Aplicável
01/12/2011 a 20/05/2012
(Alíquota: 2,5%)

Empresa contratada: F T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE
SEGURANCA LTDA
CNPJ: 09382836000172
Objeto do contrato: Prestação de serviços de manutenção a todos os equipamentos e
softwares do sistema de controle de acesso e alarme, de propriedade da CMB.
Número do contrato: 0119/2009
Contrato
1º Aditivo
2ª Prorrogação
1ª Prorrogação
3ª Prorrogação
4ª prorrogação

Vigência
02/09/2009 a 03/09/2010
29/07/2010 a 03/09/2011
15/05/2011 a 21/07/2011
15/05/2011 a 03/09/2012
03/09/2012 a 03/09/2013
06/08/2013 a 03/09/2014

Valor
53.832,00
53.832,00
8.750,00
53.832,00
53.832,00
53.832,00

Período Aplicável
01/04/2012 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 03/09/2014
(Alíquota: 2,0%)

Empresa contratada: LABWARE BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 13011238000164
Objeto do contrato: Aquisição e implantação de sistema de gerenciamento de informações
de laboratórios (LIMS – Laboratory Information Management System).
Número do contrato: 0230/2013
Contrato

Vigência
19/12/2013 a 19/12/2014

Valor
500.000,00

Período Aplicável
19/12/2013 a 19/12/2014
(Alíquota: 2,0%)
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Empresa contratada: LEXCO LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA
CNPJ: 1853805000140
Objeto do contrato: Prestação de serviços de agenciamento de cargas aéreas e marítima no
exterior.
Número do contrato: 0187/2011
Contrato
1ª Prorrogação
1º Aditivo
2º Aditivo

Vigência
01/08/2011 a 01/08/2012
02/08/2012 a 02/08/2013
08/05/2012 a 01/08/2012
24/06/2013 a 02/08/2014

Valor
640.000,00
800.000,00
160.000,00
640.000,00

Período Aplicável
01/01/2013 a 02/08/2014
(Alíquota: 1,0%)

Empresa contratada: M I MONTREAL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 42563692000126
Objeto do contrato: Prestação de serviços técnicos especializados no processo de
desenvolvimento e manutenção, suporte à administração de banco de dados e redes, para os
sistemas da Casa da Moeda do Brasil.
Número do contrato: 0116/2009
Contrato
1ª Prorrogação
2ª Prorrogação
3ª Prorrogação
4ª Prorrogação

Vigência
01/09/2009 a 01/09/2011
01/03/2010 a 01/09/2010
03/09/2010 a 03/03/2011
03/03/2011 a 03/09/2011
18/08/2011 a 03/09/2012

Valor
1.260.000,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
630.000,00

Período Aplicável
01/12/2011 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 03/09/2012
(Alíquota: 2,0%)

Empresa contratada: REAL PROTECT INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 4236619000150
Objeto do contrato: Licenças de antivírus para nas, incluindo instalação, implantação e
treinamento dos administradores.
Número do contrato: 0023/2012
Contrato

Vigência
27/01/2012 a 27/01/2013

Valor
72.615,00

Período Aplicável
01/04/2012 a 27/01/2013
(Alíquota: 2,0%)
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Empresa contratada: REAL PROTECT INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 4236619000150
Objeto do contrato: Aquisição de equipamentos para segurança lógica e física de redes
Número do contrato: 0045/2011
Contrato

Vigência
16/03/2011 a 16/03/2012

Valor
1.026.809,46

Período Aplicável
01/12/2011 a 16/03/2012
(Alíquota: 2,5%)

Empresa contratada: REAL PROTECT INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 4236619000150
Objeto do contrato: Aquisição de solução integrada de antivírus, antimalware, antispyware e
firewall.
Número do contrato: 0052/2013
Contrato

Vigência
08/05/2013 a 08/05/2016

Valor
463.000,00

Período Aplicável
08/05/2013 a 31/12/2014
(Alíquota: 2,0%)

Empresa contratada: RICARDO MATARAZZO CARGAS LTDA
CNPJ: 72316094000466
Objeto do contrato: Prestação de serviços de transporte de cargas e encomendas via aérea,
porta a porta, em âmbito nacional.
Número do contrato: 0120/2011
Contrato
1ª Prorrogação
1º Aditivo

Vigência
16/06/2011 a 16/06/2012
28/05/2013 a 16/06/2014
06/06/2012 a 16/06/2013

Valor
1.569.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

Período Aplicável
01/01/2013 a 16/06/2014
(Alíquota: 1,0%)

Empresa contratada: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SERPRO
CNPJ: 33683111000107
Objeto do contrato: Prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação (TI) na área
de certificação digital.
Número do contrato: 0152/2013
Contrato

Vigência
02/08/2013 a 02/08/2014

Valor
1.569.575,82

Período Aplicável
02/08/2013 a 02/08/2014
(Alíquota: 2,0%)
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Empresa contratada: TI COMPANY PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 7607420000180
Objeto do contrato: Prestação de serviços de suporte e manutenção de estações de trabalho,
microcomputadores, notebooks, monitores de LCD e componentes complementares.
Número do contrato: 0241/2010
Vigência
15/12/2010 a 15/12/2012

Valor
816.000,00

1ª Prorrogação 12/12/2012 a 17/12/2014

816.000,00

Contrato

1º Aditivo

17/09/2013 a 17/12/2014

–

Período Aplicável
01/12/2011 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 17/12/2014
(Alíquota: 2,0%)

Empresa contratada: TPL PROVIDER ASSESSORIA EM COM EXT LTDA
CNPJ: 12236207000149
Objeto do contrato: Prestação de serviços de frete marítimo de container.
Número do contrato: 0115/2012
Contrato
1ª Prorrogação
2ª Prorrogação
1º Aditivo

Vigência
06/06/2012 a 06/12/2012
05/12/2012 a 07/06/2013
09/12/2013 a 09/06/2014
07/06/2013 a 07/12/2013

Valor
Período Aplicável
232.171,68
– 06/06/2012 a 07/12/2013
(Alíquota: 1,0%)
–
–

Empresa contratada: UNITECH–RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 32578387000154
Objeto do contrato: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção dos racks,
servidores, periféricos e acessórios de dc, com fornecimento total de peças e atendimento
técnico executado nas dependências da CMB – onsite
Número do contrato: 0224/2010
Contrato
1ª Prorrogação
2ª Prorrogação
3ª Prorrogação

Vigência
22/11/2010 a 22/11/2011
10/11/2011 a 23/11/2012
23/11/2012 a 23/11/2013
09/10/2013 a 23/11/2014

Valor
58.115,76
58.115,76
58.115,76
58.115,76

Período Aplicável
01/12/2011 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 23/11/2014
(Alíquota: 2,0%)
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Empresa contratada: ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 04530781000187
Objeto do contrato: Prestação de serviços de locação de máquina impressora a laser
Número do contrato: 0184/2013
Contrato

Vigência
14/10/2013 a 14/10/2014

Valor
166.800,00

Período Aplicável
14/10/2013 a 14/10/2014
(Alíquota: 2,0%)

Empresa contratada: ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 04530781000187
Objeto do contrato: Prestação de serviços de locação de máquina impressora a laser,
contemplando: montagem, instalação, partida, acessórios, treinamento de operação, serviços
de assistência técnica e peças de reposição.
Número do contrato: 0054/2009
Contrato
1ª Prorrogação
1º Aditivo
2º Aditivo
3º Aditivo

Vigência
03/06/2009 a 03/06/2010
25/05/2011 a 04/06/2012
17/09/2009 a 03/06/2010
02/06/2010 a 04/06/2011
22/05/2012 a 04/06/2013

Valor
117.230,00
116.880,00
24.350,00
116.880,00
146.100,00

Período Aplicável
01/04/2012 a 31/07/2012
(Alíquota: 2,5%)
01/08/2012 a 04/06/2013
(Alíquota: 2,0%)
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Apresenta-se, a seguir, quadro com resumo por valor global proporcional dos contratos
firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.
Quadro 50 – Resumo por valor global proporcional dos contratos firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento
Nº do
contrato

0205/2009
0120/2011
0236/2011
0116/2009
0187/2011
0093/2011
0243/2011
0241/2010
0152/2013
0199/2009
0045/2011
0239/2011
0054/2009
0248/2009
0230/2013
0052/2013
0119/2009
0224/2010
0115/2012
0094/2011
0184/2013
0194/2011
0025/2012
0077/2013
0023/2012

Situação
contratual

ativo
ativo
ativo
concluído
ativo
ativo
concluído
ativo
ativo
concluído
concluído
concluído
concluído
concluído
ativo
ativo
ativo
ativo
ativo
concluído
ativo
ativo
ativo
ativo
concluído

Empresa contratada

TOTVS RIO SOFTWARE LTDA
RIC ARDO MATARAZZO C ARGAS LTDA
7LAN C OMERC IO E SERVIC OS LTDA - EPP
M I MONTREAL INFORMATIC A LTDA
LEXC O LOGISTIC A E C OMERC IO EXTERIOR LTDA
DEXTRA C ONSULTORIA E SERVIC OS EM INFORMATIC A LTDA
AC AO INFORMATIC A BRASIL LTDA
TI C OMPANY PRODUTOS E SERVIC OS DE INFORMATIC A LTDA
SERVIC O FEDERAL DE PROC ESSAMENTO DE DADOS SERPRO
C SP C ONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
REAL PROTEC T INFORMATIC A LTDA ME
BIOLOGIC A SISTEMAS S.A.
ZIULEO C OPY C OMERC IO E SERVIC OS EIRELI
ALOG SOLUC OES DE TEC NOLOGIA EM INFORMATIC A S.A
LABWARE BRASIL SERVIC OS DE INFORMATIC A LTDA
REAL PROTEC T INFORMATIC A LTDA ME
F T C OMERC IO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANC A LTDA
UNITEC H-RIO C OMERC IO E SERVIC OS LTDA.
TPL PROVIDER ASSESSORIA EM C OM EXT LTDA
C BDS C OMPANHIA BRASILEIRA DE DESENV DE SOFTWARE LTDA
ZIULEO C OPY C OMERC IO E SERVIC OS EIRELI
BIOLOGIC A SISTEMAS S.A.
WJ TEC NOLOGIA LTDA
TASK SISTEMAS DE C OMPUTAC AO
REAL PROTEC T INFORMATIC A LTDA ME

Fonte: Elaborado por AUDIT

Valor global
Valor global
(contrato, aditivos
proporcional
e prorrogações)
5.449.168,71
4.569.000,00
3.479.070,26
2.835.000,00
2.240.000,00
2.194.640,16
1.799.744,80
1.632.000,00
1.569.575,82
1.214.246,40
1.026.809,46
742.896,40
521.440,00
513.000,00
500.000,00
463.000,00
277.910,00
232.463,04
232.171,68
178.500,00
166.800,00
121.500,00
119.000,00
108.014,16
72.615,00

2.929.577,30
3.000.000,00
2.740.668,76
453.600,00
1.106.666,67
1.490.920,16
1.414.085,20
1.224.000,00
1.569.575,82
474.315,00
299.486,09
371.448,20
19.480,00
219.375,00
500.000,00
257.222,22
125.029,16
174.347,28
232.171,68
81.812,50
166.800,00
83.531,25
119.000,00
94.512,39
54.461,25

32.258.565,89 19.202.085,93
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9.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda
A Casa da Moeda não desenvolveu ações de publicidade em 2015, à exceção das de
caráter legal. A publicidade legal realizada pela CMB visa o cumprimento das Leis nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, no que
tange à obrigatoriedade da publicação das demonstrações financeiras do exercício, e da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acerca da obrigatoriedade da publicação referente
às licitações e contratos da Administração Pública.
As despesas da CMB com publicidade legal, em 2015, estão descritas no quadro a
seguir.
Quadro 51 – Despesas com publicidade legal
Publicidade

Programa/Ação Orçamentária

Publicação da CMB em
jornais de grande circulação
do país.
Legal
Publicações no Diário Oficial
da União (DOU).
Fonte: Elaborado por DELOG

Valores
empenhados

Valores pagos

Número do
contrato

R$ 3.000.000,00

R$ 686.610,21

3162/2010

R$ 400.000,00

R$ 187.041,78

4213/2010

Contratada
Empresa Brasil de
Comunicação
(EBC)
Imprensa
Nacional
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10. APÊNDICES E ANEXOS
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10.1 Demonstrações financeiras consolidadas
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10.2 Relatório anual do Sistema CGU–PAD
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