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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão da Casa da Moeda do Brasil (CMB) faz parte do processo de Prestação
de Contas da empresa para julgamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos do
art. 70 da Constituição Federal. O documento foi elaborado de acordo com 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 154, de 19 de outubro
de 2016 e da Decisão Normativa nº 156, de 30 de novembro de 2016.
O Relatório foi consolidado pelo Departamento de Análise Econômica e Empresarial (DEEMP)
a partir das informações fornecidas pelas áreas responsáveis da CMB, obedecendo às
orientações para elaboração e à estrutura de conteúdos definidas no e-Contas, conforme art. 2º
da Portaria TCU nº 59, de 17 de janeiro de 2017.
A CMB foi presidida em 2016 por três executivos: Maurício Visconti Luz, até abril, Lara
Caracciolo Amorelli, interina até julho, e, desde então, Alexandre Borges Cabral. A gestão
enfrentou grandes desafios, principalmente provenientes de fatores exógenos à governança da
CMB, sendo necessária a mobilização de toda a empresa para superá-los.
Sob a perspectiva econômico-financeira, o exercício de 2016 se caracterizou pela instabilidade
dos valores econômico-financeiros em virtude, principalmente, da retenção de 30% das receitas
provenientes do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) e do Sistema de Controle
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios) por conta da publicação da Emenda
Constitucional (EC) nº 93, de 8 de setembro de 2016. Cabe ressaltar que o valor total retido foi
de cerca de R$ 500 milhões e impactou significativamente o fluxo de caixa da empresa.
O exercício foi marcado pela participação da empresa como fornecedora oficial de medalhas
para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro. O escopo e as
especificações do projeto olímpico representaram um grande desafio, que exigiu soluções
inovadoras em design, materiais e manufatura.
Com o intuito de conduzir a empresa rumo a sua Visão de Futuro, a estratégia foi revisada e
desdobrada em um conjunto de iniciativas priorizadas que irão orientar o trabalho da empresa
em 2017. Esse esforço da gestão da empresa objetiva permitir que a CMB retome sua curva de
crescimento contínuo.
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE
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1.1 Finalidade e competências
A CMB 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, de 19 de junho de 1973, equipara as seguintes
atividades, desenvolvidas pela CMB, às suas 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, arts. 13, 26 e 27 da Lei nº 12.995, de 18 de junho de 2014, arts. 14, 35, 168 e
169 da Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015 e arts. 19 e 26 da Lei nº 13.137, de 19 de junho
de 2015.
Além das atividades exclusivas, a CMB pode atuar em outros negócios compatíveis com suas
atividades industriais, como a comercialização de moedas comemorativas nas quantidades
autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB).
1.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade
A Lei nº 5895/73 autorizou o Poder Executivo a alterar a personalidade jurídica da Casa da
Moeda 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 (DOU)
em 14 de janeiro de 1997.
1.3 Breve histórico da entidade
A CMB foi fundada pelos governantes portugueses em 8 de março de 1694, durante o período
Colonial, 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.
Desde sua fundação, 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 CMB 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.
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As instalações foram modernizadas 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.
O crescimento da economia brasileira durante os anos subsequentes demandou a expansão da
capacidade de produção da empresa. Um novo complexo industrial foi projetado, construído e
inaugurado em 1984, no Distrito Industrial de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde
estão instaladas as fábricas de cédulas, de moedas e medalhas, de impressos e de passaportes.
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.
A CMB conta hoje com um parque industrial atualizado tecnologicamente e dimensionado para
suprir plenamente o meio circulante e a demanda de passaportes nacionais, podendo
eventualmente atuar no mercado internacional. Ademais, está se estruturando para atender aos
segmentos de documentos de identificação e controle fiscal.
1.4 Ambiente de atuação
A CMB fornece soluções de segurança nos segmentos de meio circulante, passaporte, selos
postais, controle fiscal e outros que sejam compatíveis com suas atividades.
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. O outro grupo é o de produtos
concorrenciais, ou seja, aqueles em que a CMB disputa mercado com outras empresas,
nacionais e internacionais.
Os principais clientes da CMB são: Banco Central do Brasil (BCB), Receita Federal do Brasil
(RFB), Departamento de Polícia Federal (DPF), Conselho Nacional da Justiça (CNJ), Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT).
Na busca por maior competitividade no mercado concorrencial, a CMB iniciou estudos para
tornar a sua cadeia de suprimentos mais eficiente com o intuito de garantir a aquisição de bens e
serviços críticos em curto prazo, aumentando a efetividade das contratações.
Nessa perspectiva, cabe destaque a obtenção da certificação junto ao Sistema de Gestão de
Segurança em Empresa Gráfica de Produtos de Segurança, nos termos da Norma Reguladora
(NR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) nº 15.540, o que denota a melhoria
na qualidade dos serviços de segurança física e lógica da CMB.
No segmento de meios de pagamento, a CMB não possui concorrentes diretos no mercado
nacional para cédulas brasileiras por ser a única empresa autorizada a fabricá-las no Brasil. Por
outro lado, a Medida Provisória nº 745, de 15 de setembro de 2016, convertida em 23 de
fevereiro de 2017 na Lei nº 13.416, autorizou o Banco Central a adquirir papel-moeda e moeda
metálica fabricados fora do País por fornecedor estrangeiro.
O dispositivo legal prevê, ainda, que a inviabilidade ou fundada incerteza quanto ao
atendimento, pela CMB, da demanda por meio circulante ou do cronograma para seu
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abastecimento, em cada exercício financeiro, caracteriza situação de emergência, para efeito de
aquisição de papel-moeda e de moeda metálica de fabricantes estrangeiros. Nesse contexto, cabe
ressaltar que a CMB mantém anualmente negociações com o Banco Central com o objetivo de
firmar contratos para o fornecimento de cédulas e moedas que assegurem previsibilidade quanto
ao atendimento da demanda por meio circulante.
Em 2016, em razão do término do período de garantia do maquinário de produção de cédulas, a
CMB empreendeu esforços junto a seus fornecedores para a celebração de contratos de
manutenção que viabilizaram a produção, em cerca de seis meses, do quantitativo de cédulas e
moedas contratado pelo Banco Central para o ano e o adicional de 11,5 milhões de cédulas e
48,1 milhões de moedas.
No segmento de selos fiscais digitais, a empresa está empreendendo esforços para internalizar
tecnologia e desenvolver solução própria para a prestação de serviços de controle e rastreamento
de cigarros e bebidas que possibilite também a atuação em outros segmentos de mercado.
Com relação ao Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios), um
novo modelo de contratação foi definido de forma a permitir a ampliação da competição e a
internalização da tecnologia. Onze empresas compareceram à sessão pública, no entanto, a
licitação encontra-se suspensa por decisão do TCU.
No que tange ao Sistema de Controle da Produção de Bebidas (Sicobe), a RFB publicou o Ato
Declaratório Executivo (ADE) nº 75, de 17 de outubro de 2016 (ADE-75/2016), desobrigando
os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas da utilização do sistema a partir de 13 de
dezembro de 2016. Por outro lado, a CMB já vinha atuando junto à Receita Federal para
desenvolver uma solução própria para atender à determinação de adotar providências para
simplificar os módulos do Sicobe e reduzir o custo do sistema.
Para tanto, foi construído um ambiente de desenvolvimento e testes que simula a operação da
solução da CMB em uma linha de produção de bebidas. Por solicitação da Receita Federal,
foram realizados testes-piloto em duas envasadoras, sendo o último em linhas de maior
velocidade. Dessa forma, após a necessária homologação da RFB, o início da implantação da
solução está previsto para 2017.
Já em relação aos selos fiscais físicos de controle, em consonância com a Lei nº 12.995/2014, a
CMB está desenvolvendo sistema gerencial que viabilizará a logística de recepção das
demandas dos contribuintes por selos físicos de controle de arrecadação fiscal aplicados em
produtos como cigarros, bebidas quentes e relógios. O fornecimento direto possibilitará
entender de forma mais detalhada as necessidades dos contribuintes e atuar na adequação dos
produtos, bem como no desenvolvimento de novos negócios.
A CMB também produz os Passaportes Nacionais emitidos pela Polícia Federal e Ministério das
Relações Exteriores (MRE). No primeiro semestre de 2016, a produção de passaportes foi
interrompida em virtude de defeito no equipamento de perfuração e redução do estoque de
insumos. A CMB envidou todos os esforços para reparar o equipamento e regularizar o estoque,
minimizando os impactos para o cidadão brasileiro. Em outubro, o prazo de entrega do
passaporte foi normalizado.
As inovações para documentos de segurança devem ser constantes. Ao longo dos anos, o
Passaporte brasileiro passou por diversas evoluções. Atualmente, conta com 23 elementos de
segurança e prazo de validade de 10 anos.
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Devido a seus recursos tecnológicos e compromisso com a confidencialidade de dados, a CMB
foi escolhida pelo CNJ para fornecer aos cartórios o formulário para emissão da Apostila da
Haia, que conta com sistema para controle das remessas às serventias em todo o território
nacional.
Em função da redução de demanda do BCB por cédulas e moedas que se iniciou em 2014, a
CMB vem tomando medidas com o objetivo de ocupar a sua capacidade excedente. Em 2016, a
Sociedad del Estado Casa de Moneda (SECM) firmou acordo sobre as obrigações financeiras
pendentes de pagamento com a CMB referentes às produções de matrizes e cédulas realizadas
até 2015 e o Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) sinalizou a perspectiva de
pedidos de produção para 2017. Ademais, em razão do patrocínio aos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos – Rio 2016, foram produzidas cerca de 100 mil moedas comemorativas para fins
de exportação.
Outro produto para o qual a CMB possui linha de produção é o cartão inteligente (smart card).
Esta tecnologia revela grandes oportunidades voltadas ao mercado de identificação em base
cartão, no qual a CMB já atua por meio da personalização de semiacabados.
Nesse sentido, podem ser agregados ao produto serviços especializados como controle de acesso
físico e certificação digital. Ademais, a CMB possui o diferencial de poder armazenar dados dos
cidadãos de forma perene e no âmbito do poder público, em ambiente totalmente seguro e com
acesso controlado.
A fábrica de cartões da CMB foi estruturada em 2011 para impressão do Registro de
Identificação Civil (RIC), criado pela Lei nº 9454/97, projeto descontinuado pelo Ministério da
Justiça por problemas na consolidação dos dados que deveriam constar no documento.
Atualmente a CMB está desenvolvendo projeto que possibilitará a impressão do Documento
Nacional de Identidade (DNI), documento único que conterá os dados biométricos e civis dos
cidadãos brasileiros.
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1.5 Organograma

A administração da CMB é exercida pelo Conselho de Administração (CONSAD) e pela
Diretoria Executiva, sendo o CONSAD responsável por exercer a administração superior e a
Diretoria Executiva pela Gestão da empresa, cuja atuação observa as diretrizes e normas
aprovadas pelo CONSAD.
A AUDIT está hierarquicamente vinculada ao Conselho de Administração, mas ligada
administrativamente à Presidência da empresa.
A estrutura da empresa contempla, ainda, quatro comitês permanentes: COTIN, COSIC, CGP e
COFIN. Esses órgãos atuam em apoio à governança e estão detalhados no subitem 3.1 –
descrição das estruturas de governança.
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Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

PRESI

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

GABIN

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;
e marketing
Institucional da CMB.

DEJUR

Assessoramento das
demandas internas e externas
de cunho jurídico, bem como
representação da empresa em
juízo ou fora dele.

DEPAC

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

DEEMP

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

Período de
atuação

Titular

Cargo

Maurício
Visconti luz

Presidente

26/10/2015
a
27/04/2016

Presidente
Interina

29/04/2016
a
26/07/2016

Presidente

27/07/2016

Lara
Caracciolo
Amorelli
Alexandre
Borges
Cabral
Antônio
Renato Cezar
de Andrade
Tércio Marcus
de
Souza
Antônio
Renato Cezar
de Andrade
Rodrigo da
Silva Ferreira
Ricardo
Zacharski
Júnior
Adriana de
Fátima
Cardoso
Rodrigues

30/11/2015
a
01/05/2016
Chefe de
Gabinete

Superintendente

Superintendente
Interino

Superintendente

Roberto Ferreira
Brandão
Fábio
Bollmann

08/08/2016
17/08/2015
a
04/10/2016
05/10/2016

01/07/2015
a
31/10/2016
01/11/2016

Superintendente
Renato Salvador
Coutinho

02/05/2016
a
07/08/2016

01/07/2015
a
12/05/2016
12/05/2016
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

AUDIT

DISEL

DESER

DETES

DECOS

Competências

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.
Gestão de produção dos selos
fiscais físicos e internalização
de tecnologias dos selos
fiscais rastreáveis com foco
na Receita Federal do Brasil.

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

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

Vendas e gestão de clientes
de selos fiscais e digitais

Titular

Cargo

Período de
atuação

José Antônio
Meyer Pires
Júnior

Chefe de
Auditoria

01/07/2015

Roberto Alfredo
Paulo

Diretor

01/07/2015

Leonardo
Abdias N. de
Oliveira

Superintendente
Interino

09/07/2015
a
01/03/2016

Márcio de
Andrade Correa
de Oliveira

Superintendente
Interino

01/03/2016
a
23/08/2016

Márcio Roberto
Lopes da
Silva
Fábio Nunes de
Moura

Superintendente

23/08/2016

Superintendente
Interino

09/07/2015
a
01/03/2016

Leonardo
Abdias N. de
Oliveira

Superintendente

01/03/2016

Rafael Passos
Damiani

Superintendente
Interino

09/07/2015
a
05/10/2016

Gilberto Corrêa
de
Oliveira

Superintendente
Interino

05/10/2016
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

DICEM

DECED

DEMOM

DETEC

DEMAQ

DECEM

Competências

Titular

Gestão da produção de
cédulas, moedas e medalhas,
com foco na relação
comercial com o Banco
Central do Brasil e demais
clientes, gestão das atividades
relacionadas ao meio
ambiente e qualidade..

Paulo Ricardo
de Mattos
Ferreira

Produção de cédulas.

Produção de moedas e
medalhas, refino de metais
nobres e desenvolvimento de
discos com cobre e suas ligas.

Suporte técnico, manutenção
fabril e acompanhamento dos
processos de fabricação de
cédulas, moedas e medalhas
estudos técnicom para
melhoria dos processos e
produtos por meio da
implantação de novas
tecnologias e especificações.
Preservação do meio
ambiente; acompanhamento e
controle do tratamento das
nãoconformidades de
auditoriasinternas, externas e
legais da qualidade.
Vendas e gestão de cliente de
cédulas, moedas e medalhas e
prospecção de novos clientes
nacionais e internacionais.

Cargo

Período de
atuação

01/07/2015
a
31/03/2016
Diretor

Jehovah de
Araújo Silva
Junior
Robson Paes
Ferreira
Elielber da Silva
Antunes
Jehovah de
Araújo Silva
Junior

04/04/2016

Superintendente

01/07/2015
a
06/01/2016
Superintendente

Sérgio Perini
Rodrigues

Alexandre
Grilo
Magalhães

Marcos Pereira

07/01/2016
a
04/04/2016
04/04/2016

Superintendente
Interino

08/07/2015
a
11/09/2016

Superintendente

12/09/2016

Superintendente

01/07/2015

Paulo Joaquim
Monteiro
Superintendente
Álvaro de
Oliveira Soares

01/07/2015

01/07/2015
a
05/04/2016
06/04/2016
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

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
passaporte.

Superintendente

01/07/2015

Superintendente

01/07/2015

Superintendente

01/07/2015

Superintendente

01/07/2015
a
17/05/2016

DEPIM

DETIP

DECOP

DIGES

DETIC

DECOF

Fabricação de produtos
gráficos impressos.
Controle das questões
relativas aos processos de
fabricação de passaportes e
produtos gráficos 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.
Vendas, gestão de clientes e
marketing de passaportes e
impressos.
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.
Contabilidade, dotação
orçamento e administração
financeira da CMB.

Paulo César
Esteves de
França
Sérgio Grilo
Magalhães

Marcone da
Silva Leal

Rafael Bassan
Warowitz
Regina Almeida
Vagner de
Souza Luciano

18/05/2016
Diretor

29/10/2015

Geraldo
Esperança
Ferreira

Superintendente

01/07/2015

José Luiz Gil
Costa

Superintendente

01/07/2015
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

DEGEP

Registro de pessoal;
benefícios; recrutamento e
seleção; cargos e salários;
movimentação de pessoal;
assistência social.

DECEC

DELOG

DESEC

DEGEC
Fonte: DEGEP

Educação Corporativa,
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.
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.
Segurança, implantação e
manutenção da política de
segurança orgânica, física e
lógica.
Planejamento e controle de
Estoques; compras;
elaboração de editais e
contratos.

Titular

Cargo

Roberto Ferreira
Brandão
Adriana de
Fátima Cardoso
Rodrigues
Álvaro de
Oliveira Soares

Superintendente

Período de
atuação

01/07/2015
a
31/10/2016
01/11/2016

Superintendente
Interino

03/07/2015
a
05/04/2016

Edmundo Viana
da Cruz

Superintendente
Substituto

06/04/2016
a
08/08/2016

Claudia Patricia
S. Fragas
Guimarães
Graciete
Conceição A. de
Jesus

Superintendente

09/08/2016

Superintendente

01/07/2015
a
26/09/2016

Marcos Leon
Rozemblatt

Superintendente
Interino

27/09/2016

Pedro
Gonçalves de
Matos

Superintendente

01/07/2015

Mário Sérgio
Martins Mendes

Superintendente

25/08/2015
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1.6 Macroprocessos finalísticos
Como parte do processo de Planejamento Estratégico realizado em 2015, a CMB identificou a
sua Cadeia de Valor por produto e revisou seus macroprocessos. Os macroprocessos
representam o cumprimento da Missão da CMB e estão vinculados aos objetivos estratégicos
definidos no Plano Estratégico em vigor.
Os principais insumos que concorreram para execução dos respectivos macroprocessos da CMB
em 2016 estão apresentados no quadro a seguir.
Quadro 2 - Macroprocessos: principais insumos

Macroprocesso

Insumo

Papel Fiduciário
Linha de Fabricação de
Cédulas

Tintas
Cintas para cintagem de centena e milheiro de cédulas
Banda Holográfica
Discos
Filme Polietileno
Caixa de Papelão

Linha de Fabricação de
Moedas e Medalhas

Palete
Prata
Ouro Reciclado
Ouro
Tinta calcográfica OVI
Papel filigranado Mapa do Brasil
Papéis resinados

Linha de Passaporte

Laminados de segurança
Filme plástico termoadesivo
Linha de costura
Tinta offset invisível

Linha de Selos
Rastreáveis de Cigarro

Papel garantia

Linha de Selos de
Controle Fiscal

Papel Filigranado com DOV

Tintas calcográficas

Tintas calcográficas
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Macroprocesso

Insumo
Papel couchê sem fosforescência
Papel couchê autoadesivo bobinado

Linha de Selos Postais

Papel couchê autoadesivo
Filme termoencolhível
Tintas offset quadricromia
Tinta rotogravura
Cartolina de impressão

Linha de Bilhetes
Magnetizados

Tinta magnética
Acetato de N-Propila

Linha de Identificação
Base Plástico

Cartão em PVC
Cartão de policarbonato

Fonte: DEEMP

A Cadeia de Valor da CMB por produto está apresentada a seguir.

24

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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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E
DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL
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2.1 Planejamento organizacional
O Plano Estratégico define, em linhas gerais, o caminho a ser seguido pela empresa para
cumprir sua missão e alcançar sua visão de futuro. Este artefato reúne os Direcionadores
Estratégicos (Missão, Visão e Valores) e o Mapa Estratégico, assim como a descrição dos
Objetivos Estratégicos e os indicadores relacionados, com suas respectivas metas.
A seguir são apresentados os direcionadores estratégicos para o período 2015-2022, que
vigoraram em 2016.
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) Ética;
b) Transparência;
c) Comprometimento;
d) Atitude para Resultados;
e) Qualidade;
f) Inovação; e
g) Sustentabilidade.
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Mapa Estratégico CMB
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Em 2016, além dos aspectos relacionados ao aprimoramento contínuo da estratégia
empresarial, alguns fatores influenciaram diretamente o processo decisório da gestão da
CMB.
No cenário externo, o contingenciamento dos recursos disponíveis no Orçamento de
Receitas e Despesas de Operações de Autoridade Monetária (OAM) ocorrido nos últimos
três anos foi agravado com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº
241. O referido dispositivo prevê um limite anual de despesas para os três poderes ao
longo das próximas duas décadas e fixa para o exercício seguinte, a partir de 2017, limite
de gastos equivalente à despesa realizada no ano anterior, corrigido pelo valor da inflação.
Também representa um risco que pode causar impacto na receita de um dos principais
produtos da empresa, a edição da Medida Provisória nº 745/2016, sancionada como lei em
fevereiro de 2017, que autorizou o Banco Central a adquirir papel-moeda e moeda
metálica fabricados fora do País por fornecedor estrangeiro.
Ademais, a aprovação da EC nº 93, de 8 de setembro de 2016, que altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para prorrogar a Desvinculação das
Receitas da União (DRU), contribuiu de modo substancial para a queda da receita da
empresa, conforme descrito no item 2.2.2.
A Receita Federal publicou, em 17 de outubro de 2016, o ADE COFIS nº 75,
desobrigando os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas da utilização do
Sicobe a partir de 13 de dezembro de 2016.
Esse contexto tornou ainda mais evidente a necessidade de revisão da estratégia da
empresa e a consequente proposição de novos direcionadores estratégicos (Missão, Visão
e Valores). Com o intuito de conduzir a CMB rumo a sua Visão de Futuro, o Plano
Estratégico foi atualizado a partir da análise do cenário empresarial realizada por meio da
ferramenta SWOT. Nesse sentido, foram identificadas as forças mais atuantes, as
fraquezas mais prejudiciais, as oportunidades mais acessíveis e as ameaças mais
impactantes.
Os objetivos que compõem o Mapa Estratégico foram alinhados à nova realidade da
CMB, tendo como base os resultados obtidos da análise mencionada. Os indicadores e as
respectivas metas também foram revisados de acordo com a estratégia mapeada.
O CONSAD aprovou no dia 6 de dezembro de 2016 o Plano Estratégico da CMB para o
período 2017-2022 com análise de riscos e oportunidades. Dessa forma, além de estar
preparada para o novo cenário que se apresenta, a empresa está alinhada aos padrões de
governança estabelecidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 no que se refere a
sua estratégia.
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2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
A descrição dos objetivos, indicadores e metas relacionados ao Plano Estratégico da CMB
são informações de acesso restrito, tendo em vista que a divulgação poderia
causar riscos à competitividade da empresa.
2.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico
A CMB desdobrou a estratégia em iniciativas e seu acompanhamento é realizado por meio
das Reuniões de Análise Estratégica (RAEs), de acordo com a Metodologia de Gestão
Estratégica da empresa, conforme cronograma indicado no quadro abaixo.
Quadro 3 - Cronograma RAE

Reunião de Análise Estratégica (RAE)
1ª RAE
2ª RAE
3ª RAE
4ª RAE
Fonte: DEEMP

11/03/2017
10/06/2017
19/08/2017
21/10/2017

As principais iniciativas priorizadas de acordo com a Metodologia de Gestão de Portfólio
se referem ao aumento da receita e à redução de despesas, com destaque para:
desenvolvimento e implementação da solução de controle e rastreabilidade;
desenvolvimento de documento de identificação nacional; redução de custos; e
readequação da estrutura da empresa.
2.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos
As orientações estratégicas definidas em 2015 para o período de 2015 a 2022 revelam a
vinculação com as competências institucionais, legais e normativas da organização
estabelecidas nos moldes apresentados no item 1.1.
A CMB 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
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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$ 32,9 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 25,1 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$ 33,4 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 2,9 milhões
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem
a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos
usuários.
Descrição: Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações; obras de
manutenção nas tubulações de água, esgoto, telefone e energia elétrica etc., em
edificações que sejam contabilizadas no imobilizado.



Ação 4102: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas
(Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 20,1 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 12,9 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$ 19,4 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 18,6 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 o
alinhamento entre suas realizações e o planejado na Lei Orçamentária Anual (LOA),
conforme normas e orientações técnicas da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).
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2.1.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução dos resultados dos planos
O monitoramento da estratégia em 2016 foi realizado a partir da verificação dos
indicadores definidos para cada objetivo estratégico, conforme demonstra o quadro
intitulado Indicadores Estratégicos apresentado no item 2.2.5. Além da verificação
mencionada, o acompanhamento da estratégia em 2017 será realizado por meio das RAEs
indicadas no item 2.1.2, que contribuirão de forma efetiva para a identificação do nível de
execução dos resultados pretendidos.
Em consonância com as diretrizes do Plano Estratégico, a CMB mantém mecanismos de
proposição, aprovação e monitoramento da estratégia. Nesse sentido, o aprimoramento
técnico contínuo do gerenciamento dos projetos estratégicos possibilita realizar um
controle mais apurado, o que vem permitindo que o orçamento projetado
progressivamente esteja mais próximo da efetiva necessidade da empresa.
2.2 Desempenho Orçamentário
A seguir, são apresentadas as tabelas com os valores consolidados da execução
orçamentária do exercício de 2016.
Tabela 1 - Dispêndios Correntes

(Valores em milhões de Reais)
ORÇADO
2016

GRUPOS/ELEMENTOS
Despesas de Pessoal

REALIZADO
2016

% DE
REALIZAÇÃO

542,1

559,5

103%

Vencimentos e vantagens fixas

250,6

255,0

102%

Encargos Sociais

176,3

187,9

107%

15,2

18,2

119%

57,7

50,3

87%

42,2

48,2

114%

248,5

248,5

100%

242,4

244,0

101%

Material de consumo

6,1

4,5

74%

Serviços de terceiros

1.109,7

1.332,4

120%

1.038,2

1.256,0

121%

69,2

74,9

108%

2,2

1,5

65%

Utilidades e Serviços

29,6

29,9

101%

Tributos e encargos parafiscais

10,3

34,7

338%

Encargos Financeiros

36,9

28,7

78%

Outros dispêndios correntes

55,1

36,2

66%

2.032,1

2.269,9

112%

Contribuições a entidades fechadas de
previdência
Outros benefícios de natureza social
Despesas variáveis
Materiais e Produtos
Matérias primas

Técnicos, administrativo e operacional
Dispêndios
próprio

indiretos

com

Demais serviços de terceiros/
Propaganda e Publicações

Total de Dispêndios Correntes

pessoal

Fonte: DECOF

49

Tabela 2 - Dispêndios de Capital
GRUPOS/ELEMENTOS
Amortização de Operações de Crédito de
Longo Prazo

(Valores em milhões de Reais)
ORÇADO
2016

REALIZADO
2016

% DE
REALIZAÇÃO

100,0

50,0

50%

Investimentos no ativo imobilizado

59,5

14,1

24%

Dividendos

98,1

14,3

15%

257,6

78,4

30%

Total de Dispêndios de Capital

Fonte: DECOF

2.2.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual
A execução orçamentária da CMB se apresenta historicamente baixa, com exceção do
período de modernização das linhas de fabricação de cédulas, que se estendeu até o ano de
2012, com algum reflexo ainda em 2013, conforme se depreende do gráfico abaixo.
Gráfico 1 - Execução Global dos Investimentos (R$ milhões)

Fonte: DEEMP

O orçamento de investimentos inicialmente aprovado para 2016 foi de R$ 105,8 milhões.
Entretanto, em atendimento à deliberação emanada do CONSAD, houve redução no
montante, perfazendo o total de R$ 59,5 milhões.
O quadro a seguir contempla a execução dos investimentos por ação orçamentária no
exercício em questão.
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Quadro 4 - Execução dos Investimentos por ação orçamentária

Ações

Descrição

Previsto
Inicial
(A)

(Valores em Reais)

Reformulado Realizado no C/B
(B)
Exercício (C) %

C/A
%

Adequação e
3274 modernização do
parque industrial.

32.876.698

25.151.108

Manutenção e
4101 adequação de bens
imóveis.

33.378.812

2.862.970

372.512 13,01 1,11

20.132.997

12.908.974

3.719.031 28,80 18,47

19.448.900

18.591.007

9.652.563 51,92 49,63

105.837.407

59.514.059

14.058.306 23,62 13,28

Manutenção e
adequação de bens
4102 móveis, veículos,
máquinas e
equipamentos.
Manutenção de
ativos de
4103 informática,
informação e
teleprocessamento.
Total

314.200 1,25

0,95

Fonte: DEEMP

A CMB investiu, em 2016, em torno de R$ 300 mil na modernização e R$ 13,8 milhões
na manutenção e adequação do Parque Fabril, totalizando o montante de R$ 14,1 milhões
pelo regime de competência.
Em relação ao volume de recursos de investimentos inicialmente previstos no exercício de
2016 e ao efetivamente realizado, constata-se que o percentual de realização foi de
13,28%. Comparando-se o volume de recursos de investimentos reprogramado com a
realização efetiva, o índice passa para 23,62%.
Merece destaque a aquisição de impressora tampográfica que colore automaticamente
moedas e medalhas comemorativas, bem como produtos metalúrgicos afins, permitindo a
criação de projetos artísticos inovadores, alinhados com a tendência mundial na fabricação
desses produtos.
Conforme previsto no exercício anterior, o equipamento “Forno de Atmosfera Controlada
a Vácuo” foi instalado no Departamento de Moedas e Medalhas (DEMOM) para a
realização do tratamento térmico de cunhos e ferramentas, contribuindo para o aumento da
durabilidade das peças, tendo em vista a preservação da qualidade da superfície.
Ademais, a CMB modernizou todo o seu parque computacional por meio da aquisição de
cerca de 1.500 equipamentos, incluindo aqueles voltados ao desenvolvimento de projetos
gráficos de segurança.
Os quadros a seguir apresentam as informações referentes às ações orçamentárias
integrantes do OI sob as dimensões física e financeira da execução.
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Quadro 5 - Orçamento de Investimento (Ação 3274)

Código
Título
Iniciativa
Objetivo

Identificação da Ação
30.25211.22.662.0807.3274 Tipo Projeto
Adequação e Modernização do Parque Industrial
Código
Código

0807

Programa

Tipo

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de
Empresas Estatais
Federais

Casa da Moeda do Brasil
Unidades Técnicas mais diretamente afetas:
DECED - Departamento de Cédulas
DEMOM - Departamento de Moedas e Medalhas
DEPAS - Departamento de Passaportes
Unidade
DEPIM - Departamento de Impressos
Orçamentária
DELOG - Departamento de Gestão da Infraestrutura e Logística
DETEC - Departamento Técnico de Cédulas, Moedas e
Medalhas
DETES - Departamento Técnico de Selos
DETIP - Departamento Técnico de Passaportes e Impressos
( ) Sim
( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )
Ação Prioritária
Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e
Execução Física - Metas
Financeira
Unidade
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
ReproRealide
Previsto
Inicial
Final
Realizado da Meta
gramado
zado
medida
100% da
32,9
25,1
0,3
%
100%
100%
1,2%
dotação
Fonte: DEEMP
Quadro 6 - Orçamento de Investimento (Ação 4101)

Código
Título
Iniciativa
Objetivo
Programa

Unidade
Orçamentária

Identificação da Ação
30.25211.22.122.0807.4101
Tipo
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Código
Código

0807

Tipo

Atividade

Gestão e
Manutenção de
Infraestrutura de
Empresas Estatais
Federais

Casa da Moeda do Brasil
Unidades Técnicas mais diretamente afetas:
DEMOM - Departamento de Moedas e Medalhas
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DECED - Departamento de Cédulas
DELOG - Departamento de Gestão da Infraestrutura e Logística
DEPIM - Departamento de Impressos
DEPAS - Departamento de Passaportes
DETIP - Departamento Técnico de Passaportes e Impressos
DEMAQ - Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
( ) Sim
( X )Não
Ação Prioritária
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e
Execução Física - Metas
Financeira
Unidade
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
ReproRealide
Previsto
Inicial
Final
Realizado da Meta
gramado
zado
medida
100% da
33,4
2,9
0,4
%
100%
100%
1,1%
dotação
Fonte: DEEMP

Quadro 7 - Orçamento de Investimento (Ação 4102)

Código
Título
Iniciativa
Objetivo
Programa

Identificação da Ação
30.25211.22.122.0807.4102
Tipo Atividade
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos
Código
Código

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
DELOG - Departamento de Gestão da Infraestrutura e Logística
DEMAQ - Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
Unidade
DEMOM - Departamento de Moedas e Medalhas
Orçamentária
DEPAS - Departamento de Passaportes
DEPIM - Departamento de Impressos
DETEC - Departamento Técnico de Cédulas, Moedas e Medalhas
DETES - Departamento Técnico de Selos
DETIP - Departamento Técnico de Passaportes e Impressos
( ) Sim
( X )Não
Ação Prioritária
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e
Execução Física - Metas
Financeira
Unidade
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
ReproRealide
Previsto
Inicial
Final
Realizado da Meta
gramado
zado
medida
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20,1

12,9

Fonte: DEEMP

3,7

100% da
dotação

%

100%

100%

28,8%

Quadro 8 - Orçamento de Investimento (Ação 4103)

Código
Título
Iniciativa
Objetivo

Identificação da Ação
30.25211.22.126.0807.4103
Tipo Atividade
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
Código
Código

0807

Programa

Unidade
Orçamentária

Tipo

Gestão e Manutenção
de Infraestrutura de
Empresas Estatais
Federais

Casa da Moeda do Brasil
Unidades Técnicas mais Diretamente Afetas:
DETIC - Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação

( ) Sim
( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e
Execução Física - Metas
Financeira
Dotação Dotação
Valor
Descrição Unidade
ReproRealiPrevisto
Inicial
Final
Realizado da Meta de medida
gramado
zado
100% da
19,4
18,6
9,6
%
100%
100%
52%
dotação

Ação Prioritária

Fonte: DEEMP

2.2.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
Levando-se em conta a série histórica de execução orçamentária de investimentos, é
possível depreender que, nos últimos dez anos, expurgando-se a aquisição das novas
linhas de fabricação de cédulas, o investimento no Ativo Imobilizado monta cerca de
R$ 30 milhões.
Particularmente em 2016, a situação se agravou por conta de fatores externos ocorridos no
segundo semestre demandaram uma atitude ainda mais conservadora no sentido de
investir apenas no que se mostrava fundamental para a manutenção das atividades da
empresa, conforme detalhado a seguir.
A EC nº 93, de 8 de setembro de 2016, alterou o ADCT para prorrogar a DRU e
estabeleceu a desvinculação das receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios
relativas a impostos, taxas e multas com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.
Em função do dispositivo legal, a receita proveniente das taxas instituídas pela prestação
de serviço de apoio à Receita Federal do Brasil na função fiscalizatória tributária de
bebidas e cigarros passou a ser objeto de aplicação da DRU. Nesse sentido, toda a

54

arrecadação registrada a partir de setembro de 2016 foi destinada à DRU até que fosse
alcançada a correta proporção de 30% de DRU e 70% de recursos destinados à CMB,
retroativos a janeiro de 2016.
A Demonstração de Resultado do Exercício de 2016 foi diretamente impactada pelos
efeitos decorrentes da EC nº 93. Consequentemente, o Lucro Líquido apurado em 2016 de
R$ 60.176.093,11 foi 80,67% inferior ao realizado no exercício de 2015, representando
uma redução de R$ 187.339.604,32 na Receita Bruta Operacional. Ademais, o fluxo de
caixa operacional sofreu com o não recebimento da arrecadação referente às contagens do
Programa Sicobe/Scorpios nos meses de agosto a dezembro de 2016. Nesse contexto, o
caixa disponível da empresa foi reduzido em R$ 469.441.264,88.
Entretanto, após manifestações de diversos órgãos internos da Administração Direta, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu parecer ressaltando que a
empresa deveria ser ressarcida dos gastos com as atividades que subsidiam a União no
exercício do poder de polícia. A partir de então, a CMB vem adotando medidas para
buscar o ressarcimento dos gastos que incorreram na execução das atividades afetas ao
Sicobe e Scorpios.
Contribuiu também para a redução do Lucro Líquido em 2016 o provisionamento de
R$ 81.037.442,13 relacionado às Perdas Estimadas no Créditos de Liquidação Duvidosa
(PECLD) constituídas conforme disposições disciplinadas na Lei nº 13.097, de 19 de
janeiro de 2015. Tal provisionamento se refere à avaliação da CMB sobre a probabilidade
de recebimento das pendências de "créditos a receber" relacionada à prestação dos
serviços Sicobe e Scorpios entre 2008 e 2016. O montante provisionado excetua os custos
de operacionalização dos sistemas.
Não obstante a constituição das PECLD, a Administração deliberou por manter o
ajuizamento de ações para agilizar os procedimentos de cobranças extrajudiciais e
judiciais. Foram priorizadas as pendências com maior saldo devedor individual e também
as mais antigas, na tentativa de afastar eventual prescrição.
Coincidindo com o final de vigência do contrato do Sicobe, a RFB publicou o ADE
COFIS nº 75, de 17 de outubro de 2016, desobrigando os estabelecimentos industriais
envasadores de bebidas da utilização do Sicobe a partir de 13 de dezembro de 2016.
O contingenciamento dos recursos disponíveis no Orçamento de Receitas e Despesas de
Operações de Autoridade Monetária ocorrido nos últimos três anos também influencia
negativamente o faturamento da CMB. Esse cenário se agravou com EC nº 95, que prevê
um limite anual de despesas para os três poderes ao longo das próximas duas décadas e
fixa para o exercício seguinte, a partir de 2017, limite de gastos equivalente à despesa
realizada no ano anterior, corrigido pelo valor da inflação.
Visando minimizar o impacto dos fatores negativos expostos anteriormente, a CMB está
tomando medidas para garantir sua sustentabilidade econômica e financeira. Além de
buscar a redução de custos por meio da revisão de contratos e enxugamento de despesas, a
administração priorizou seu portfólio de projetos estratégicos visando alavancar a
competitividade, manter os clientes atuais e conquistar novos por meio de uma carteira de
produtos diversificada e dotada de tecnologia de ponta.
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No que tange à redução de custos, cabe ressaltar que a CMB realizou negociação de
preços com os fornecedores dos principais insumos adquiridos, a saber, discos para
cunhagem de moedas, papel fiduciário, tintas e capas com microcontrolador para a
produção de passaportes. Ao final do exercício de 2016, essas medidas viabilizaram a
redução de custos unitários dos insumos em montante superior a R$ 12 milhões.
2.2.3 Informações sobre a realização das receitas
A programação e a realização das receitas da CMB em 2016 estão demonstradas a seguir.
Tabela 3 - Receitas
GRUPOS/ELEMENTOS
Receitas Operacionais

(Valores em milhões de Reais)
ORÇADO
2016

REALIZADO
2016
(a)

REALIZADO
2015
(b)

VARIAÇÃO %
(a/b-1)

2.264,0

2.408,6

2.373,5

1%

2.263,0

2.405,9

2.373,5

1%

1,0

2,7

0,0

0%

79,5

82,7

61,7

34%

Alienação de Bens

0,4

0,2

0,6

-67%

Aluguéis

0,0

0,0

0,0

0%

Receitas Financeiras

62,7

65,7

40,0

64%

Demais Receitas Não Operacionais

16,4

16,8

21,1

-20%

2.343,5

2.491,3

2.435,2

2%

Venda de Bens e Serviços
Demais Receitas Operacionais
Receitas Não Operacionais

Total das Receitas

Fonte: DECOF

2.2.4 Informações sobre a execução das despesas
A execução das despesas da CMB por grupo e elemento de despesa é apresentada a
seguir.
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Tabela 4 - Despesas

(Valores em milhões de Reais)

REALIZADO REALIZADO
2016
2015

GRUPOS/ELEMENTOS

VARIAÇÃO
%

Despesas de Pessoal

559,5

543,1

3%

Vencimentos e vantagens fixas

255,0

239,2

7%

Encargos Sociais

187,9

189,4

-1%

Contribuições a entidades fechadas
de previdência

18,2

17,7

2%

Outros
social

50,3

53,9

-7%

48,2

42,9

12%

Materiais e Produtos

248,5

234,4

6%

Matérias primas

244,0

228,9

7%

4,5

5,5

-18%

1.332,4

1.171,4

14%

1.256,0

1.104,3

14%

74,9

60,0

25%

1,5

7,1

-79%

Utilidades e Serviços

29,9

25,8

16%

Tributos e encargos parafiscais

34,7

6,0

480%

Encargos Financeiros

28,7

34,5

-17%

Outros dispêndios correntes

36,2

47,0

-23%

2.269,9

2.062,2

10%

benefícios

de

natureza

Despesas variáveis

Material de consumo
Serviços de terceiros
Técnicos,
administrativo
operacional

e

Dispêndios indiretos com pessoal
próprio
Demais serviços de terceiros/
Propaganda e Publicações

Total de Dispêndios Correntes

Fonte: DECOF
Tabela 5 - Despesas de Capital

REALIZADO REALIZADO
2016
2015

GRUPOS/ELEMENTOS
Amortização de Operações
Crédito de Longo Prazo

(Valores em milhões de Reais)

de

VARIAÇÃO
%

50,0

50,0

0,00

Investimentos no ativo imobilizado

14,1

30,6

-54%

Dividendos

14,3

113,0

-87%

Total de Dispêndios de Capital

78,4

193,6

-60%

Fonte: DECOF
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2.2.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho
Os indicadores monitorados no exercício de 2016 correspondem ao conjunto aprovado por
ocasião do Plano Estratégico definido em dezembro de 2015 para o período 2015-2022,
conforme referenciado no item 2.1.1.
Apresenta-se, na sequência, quadro com as informações consolidadas em relação aos
resultados apurados no exercício de 2016.
Quadro 9 - Indicadores Estratégicos

Fonte: DEEMP

* Em relação ao índice de Governança em TI (iGovTI), as áreas envolvidas no processo de levantamento e
consolidação das respostas e evidências do questionário de governança de TI constataram um aumento no
nível de adoção de práticas de cada dimensão avaliada. O índice tem apuração bianual pelo TCU. Em
2014, o iGovTI foi de 0,62. A nota de avaliação do exercício de 2016 ainda não foi disponibilizada pelo
TCU.

Sob uma perspectiva analítica de observação dos dados constantes do quadro acima,
cumpre registrar que o indicador Variação de Preços das Matérias-Primas alcançou o
patamar de 3,03%, ou seja, 0,63 pontos percentuais acima da meta prevista de até 2,4%.
Esse resultado foi influenciado, fundamentalmente, pela variação cambial no exercício.
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS
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3.1 Descrição das estruturas de governança
A estrutura de Governança da CMB tem como base a matriz de responsabilidades
estabelecida a partir do Estatuto Social, sustentado pelo Decreto n° 2.122/1997 e suas
alterações.
A partir da avaliação da matriz, verifica-se que a estrutura de Governança da CMB é
regida por meio de metodologia multidisciplinar, na qual determinados agentes possuem
responsabilidade por estabelecer as diretrizes, outros por monitorar, e outros por executar
os planos de trabalho. Essa estrutura 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, além das diretrizes institucionais voltadas para a
atividade da CMB.
Desta forma, estão estabelecidos níveis de controle na CMB que se correlacionam: a
Governança Vertical, a Governança Horizontal, além da Gestão de Riscos e de Controles
Internos, tratadas no item 3.5 deste Relatório.
A Governança Vertical é exercida pelo CONSAD, pelo Conselho Fiscal (CONFIS) e pela
Diretoria Executiva, tendo por órgão de apoio a Unidade de Auditoria Interna (AUDIT).
Cumpre destacar que a AUDIT está subordinada ao CONSAD, de acordo com a
legislação pertinente, em especial o Decreto nº 3.591, de 05 de setembro de 2000, e a
Resolução CGPAR nº 2, de 31 de dezembro de 2010.
A atuação de Auditoria Independente também integra a Governança Vertical. A
contratação de empresa para esta finalidade é realizada com fundamento na 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.
As competências e responsabilidades de cada um dos componentes da estrutura vertical
estão definidas no Estatuto Social da CMB e em normativos, conforme demonstrado no
quadro a seguir.
Quadro 10 - Principais competências das Unidades que integram a Governança
Vertical na CMB

Agente

Atividade - Responsabilidade

Exercer a administração superior da empresa.
Fixar a orientação geral dos negócios e
acompanhar sua execução.
Conselho de
Administração
(CONSAD)

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
Proposta de Destinação do Resultado do
Exercício, bem como autorizar a alienação e
a destinação de bens do ativo permanente e a

Normativo Base
Estatuto Social da
CMB (art. 9º, § 1º)
Estatuto Social da
CMB (art. 13, I)
Estatuto Social da
CMB (art. 13, II)
Estatuto Social da
CMB (art. 13, III,
IV e V
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Agente

Conselho
Fiscal
(CONFIS)

Presidência
(PRESI)

Diretoria
Executiva

Unidade de
Auditoria
Interna
(AUDIT)

Fonte: DEPAC

Atividade - Responsabilidade
constituição de ônus reais sobre o patrimônio
da CMB, além de supervisionar a gestão da
Diretoria.
Aprovar normas gerais para celebração de
contratos, convênios, acordos e ajustes.
Aprovar PAINT, RAINT, Política de Gestão
de Pessoas, Planos de Cargos e Salários,
Regulamento e Quadro de Pessoal, e
conceder Licenças a membros da 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 Conselho de
Administração.
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 Conselho de Administração.
Elaborar os orçamentos da empresa.
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.
Executar atividades de auditoria de natureza
contábil,
financeira,
orçamentária,
administrativa, patrimonial e operacional da
CMB, com a orientação normativa e a
supervisão técnica do Ministério da
Transparência, Fiscalização e ControladoriaGeral da União (CGU) e de acordo com a
legislação pertinente, bem como propor
medidas preventivas e corretivas dos desvios
detectados e verificar o cumprimento e a
implementação de recomendações ou
determinações efetuadas pelos órgãos de
controle, interno e externo, e pelo Conselho
Fiscal e demais órgãos de regulação e
fiscalização.

Normativo Base

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

Estatuto Social da
CMB (art. 30, §
1º)
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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 aos controles internos e gestão de
riscos, entre a alta gestão e os demais níveis organizacionais.
Esses agentes são responsáveis por identificar falhas e irregularidades na estrutura de
controles internos da CMB, sendo que suas atribuições, competências e forma de atuação
estão formalmente definidas, por meio de Normas de Organização, resumidas no quadro a
seguir:
Quadro 11 - Principais competências das Unidades que integram a Governança
Horizontal na CMB

Agente

Departamento de
Controle e
Conformidade
(DEPAC)
Ouvidoria
(OUVID)
Corregedoria
(CORREG)
Departamento
Jurídico (DEJUR)
Fonte: DEPAC

Atividade - Responsabilidade
Responsável pelas atividades referentes a controle interno,
compliance, gestão de riscos corporativos, gestão do sistema
normativo da CMB, e disseminação da cultura de controle, riscos
e compliance, com o objetivo de elevar os padrões de
conformidade na CMB.
Responsável pela transparência pública, acolhendo e atendendo
as solicitações do público (interno e externo), assim como
atuando como mediador na relação entre o cidadão e a CMB.
Responsável por centralizar as atribuições inerentes à atividade
correcional no âmbito da CMB.
Responsável pelo assessoramento das questões de cunho
jurídico, a gestão do contencioso da CMB, assim como atua
como representante da CMB em juízo ou fora dele, na defesa e
patrocínio dos interesses da empresa.

Cabe relacionar também 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.
Compõem, ainda, a atual estrutura da empresa quatro comitês permanentes,
regulamentados em normas de organização interna, que atuam em apoio à governança:
COTIN, COSIC, CGP e COFIN, conforme descrito a seguir.
O Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (COTIN) tem o objetivo de
garantir que as decisões da CMB sobre Tecnologia da Informação (TI) sejam compatíveis
com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). O órgão, de caráter
deliberativo, foi instituído 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, de 04 de novembro de 2010, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP), aplicável, no que couber, e amparado pelo Acórdão TCU n° 1.603, de 13 de
agosto de 2008.
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O Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (COSIC) foi instituído em
conformidade com o art. 5º, inciso VI, da Instrução Normativa n° 1 do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), de 13 de junho de 2008,
para viabilizar e assessorar a implantação e a gestão da política de segurança da
informação e comunicações da empresa.
O Comitê de Gestão de Pessoas (CGP) foi criado em 13 de setembro de 2016 com a
finalidade de apoiar a governança no tocante a política de gestão de pessoas,
especialmente nas hipóteses de criação ou alteração de normativos internos que acarretem
aumento de despesas, criem direitos ou tratem de política interna, bem como nas questões
estratégicas de gestão de pessoas, redução e racionalização dos gastos com pessoal,
desempenho e absenteísmo dos empregados, indicadores e metas ligados aos instrumentos
de gestão de pessoas.
O Comitê de Planejamento Financeiro (COFIN), instituído em 04 de outubro de 2016, é
um órgão de caráter deliberativo, vinculado à Presidência da CMB, encarregado de:
acompanhar, revisar e atualizar o fluxo de caixa da empresa; determinar as prioridades de
forma integrada com as estratégias da organização; definir as rubricas que compõem o
fluxo de caixa para padronização; e elaborar instrumentos normativos e modelos de
planilhas para controle do fluxo de caixa.
3.1.1 Atendimento à Lei das Estatais
A CMB iniciou uma série de medidas para atender aos termos da Lei nº 13.303/2016 (Lei
das Estatais). Uma comissão foi criada para revisar o Estatuto Social, aprovado pelo
Decreto n° 2.122/1997, e outra para elaborar o Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da CMB, conforme previsto no art. 40 da Lei das Estatais.
Conforme relatado no item 2.1, o CONSAD aprovou em sua 239ª Reunião Ordinária,
realizada em 06 de dezembro de 2016, o Plano Estratégico para o período 2017-2022 e o
Plano de Negócios 2017. Nesse sentido, a empresa está aderente ao que preconiza a
referida lei no que se refere à estratégia.
As alterações que necessitam de adequação estatutária deverão ser implementadas até
fevereiro de 2018, conforme orientação do Grupo Executivo da Comissão Interministerial
de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União
(CGPAR) comunicada por meio do Ofício Circular nº 839/2016-MP, de 30 de dezembro
de 2016. As que prescindem de adequação estatutária serão implementadas conforme
calendário da própria CMB, com prazo máximo de 30 de junho de 2018. O referido
calendário já foi aprovado pela Diretoria Executiva e será também submetido à
deliberação do Conselho de Administração.
De acordo com as orientações constantes do Ofício Circular nº 95/2017-MP, de 10 de
março de 2017, a CMB deve cumprir determinados prazos máximos no que tange a
temáticas específicas, quais sejam: i) até fevereiro de 2018 para a instituição de Comitê de
Auditoria; ii) até 30 de junho de 2018 para a composição mínima de sete membros do
Conselho de Administração; iii) após as Assembleias Gerais Ordinárias de 2018 para as
atribuições do Conselho de Administração previstas no art. 142, II da Lei nº 6.404/1976;
iv) após as Assembleias Gerais Ordinárias de 2018 para as atribuições da Assembleia
Geral previstas no art. 122, II da Lei nº 6.404/76; e iv) até 30 de junho de 2018 para a
auditoria trimestral das demonstrações financeiras.
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Além disso, há orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (SEST) no supracitado Ofício para convocação de Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada concomitantemente à Assembleia Geral Ordinária de 2017
para definir a competência da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.
Quanto ao Código de Conduta e Integridade, cumpre salientar que a CMB possui um
Código de Ética em vigor, mas já tramita na empresa proposta de um novo dispositivo,
atualizado de acordo com o art. 9º, parágrafo 1º da Lei das Estatais.
3.2 Informações sobre dirigentes e colegiados
São apresentadas, a seguir, as competências do CONSAD, da Diretoria Executiva, do
Presidente e do CONFIS. As informações foram transcritas do Estatuto Social da CMB,
aprovado pelo Decreto nº 2.122/1997.
3.2.1 Informações sobre o Conselho de Administração
O Conselho de Administração da CMB é composto por cinco membros designados pelo
Ministro de Estado da Fazenda, na forma que segue:






Um representante do Ministério da Fazenda (MF), indicado pelo respectivo Ministro
de Estado, que o presidirá;
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 Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP); 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
promulgação do Decreto nº 7.865, de 19 de dezembro de 2012, que alterou o Estatuto
Social da empresa, aprovado pelo Decreto nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997. O
Conselheiro representante dos empregados obedece, ainda, as orientações dispostas na
Portaria MPOG nº 26, de 11 de março de 2011.

Os membros indicados pelo MF, pelo BCB e pelo MP são demissíveis ad nutum e têm
mandato de três anos, podendo ser reconduzidos. Ocorrendo vacância definitiva do cargo
de Conselheiro, o Conselho de Administração designará, dentre os Diretores da empresa,
um ocupante interino que exercerá as funções até que o novo Conselheiro seja designado.
O representante dos empregados será escolhido dentre os empregados ativos da CMB,
pelo voto direto de seus pares, em eleição organizada pela empresa em conjunto com as
entidades sindicais que os representem.
O representante dos empregados está sujeito a todos os critérios e exigências para o cargo
de Conselheiro de Administração previstos em lei e no estatuto da empresa, conforme
dispõe a Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010.
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
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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, inciso 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;
 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 seu Presidente, pelo Presidente da CMB
ou pelos dois outros Conselheiros, e deliberará por maioria de votos, com a presença de,
no mínimo, três de seus membros, cabendo ao seu 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,
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matérias de previdência complementar e assistenciais, hipótese em que fica configurado
conflito de interesse.
3.2.3 Informações sobre o Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da administração da CMB, devendo funcionar
em caráter permanente e é constituído de três membros efetivos e igual número de
respectivos suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre brasileiros,
residentes no País, diplomados em curso de nível universitário ou que tenham exercido,
por prazo mínimo de três anos, cargo de Administrador ou de Conselheiro Fiscal na
seguinte forma:




Dois dos membros efetivos, assim como os seus respectivos suplentes, serão
representantes do Ministério da Fazenda.
O terceiro membro será o representante do Tesouro Nacional, assim como seu
respectivo suplente.
Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de dois anos, podendo ser
reconduzidos.

Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelos
respectivos suplentes.
O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente,
quando necessário e por maioria de votos, presente a totalidade de seus membros.
Além dos casos previstos em lei, dá-se vacância do cargo quando o membro do Conselho
Fiscal deixar de comparecer, sem justificativa, a duas reuniões consecutivas ou três
intercaladas, no exercício anual.
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 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;
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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;
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 obedecerá instruções expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a colocar à
disposição dos membros em exercício do Conselho Fiscal, dentro de dez dias, cópia das
atas de suas reuniões e, dentro de quinze dias de sua elaboração, cópias dos balancetes e
demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente, bem como dos relatórios de
execução do orçamento.
3.2.4 Informações sobre a Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é constituída de um Presidente e quatro Diretores sem designação
especial, nomeados pelo Presidente da República e seus membros são demissíveis ad
nutum. Nos seus afastamentos e impedimentos, o Presidente e cada Diretor serão
substituídos por membro da Diretoria Executiva, designado pelo Presidente.
A Diretoria Executiva 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 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 respectivos critérios estabelecidos para os
empregados da empresa.
Compete à Diretoria Executiva:
 Elaborar o Regimento Interno da empresa, submetendo-o ao Conselho de
Administração;
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Submeter ao Conselho de Administração os planos que disponham sobre admissão,
cargos e salários, funções, carreira, vantagens, avaliação de desempenho e regime
disciplinar para os empregados da empresa;
Manter quadro de pessoal da empresa quantificado segundo a estrita necessidade dos
serviços;
Aprovar as normas disciplinares de concursos para admissão de pessoal, as
contratações de pessoal técnico especializado, por tempo determinado, e as cessões de
empregados nos casos estabelecidos em lei;
Elaborar o Regulamento de Licitações e Contratos e o de Pessoal, submetendo-os ao
Conselho de Administração, com vistas à aprovação pelo Ministro de Estado da
Fazenda;
Elaborar os orçamentos da empresa;
Estabelecer normas administrativas, técnicas, financeiras e contábeis para a empresa;
Propor ao Conselho de Administração a alienação e a destinação de bens do ativo
permanente e a constituição de ônus reais;
Propor ao Conselho de Administração aumentos de capital;
Aprovar os planos de execução para cumprimento dos programas de produção de
cédulas e moedas ajustados com o Banco Central do Brasil, bem como os programas
de fabricação de outros produtos;
Elaborar, em cada exercício, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a
Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração de Mutações do
Patrimônio Líquido, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as notas
explicativas e a proposta de destinação dos resultados, a serem submetidos à
deliberação do Conselho de Administração e à manifestação do Conselho Fiscal;
Zelar pela racionalização dos custos e pelo permanente aperfeiçoamento técnico e
artístico dos produtos da empresa;
Estabelecer procedimentos para que as atividades industriais da empresa observem
adequadas regras de proteção ambiental;
Autorizar a prestação de caução;
Deliberar sobre outros assuntos no exercício de atribuições decisórias definidas no
Regimento Interno ou que lhe sejam cometidas pelo Conselho de Administração;
Autorizar a alienação e a destinação de bens do ativo permanente, classificados como
móveis e utensílios, máquinas e equipamentos de escritório, computadores e
periféricos de uso pessoal, softwares de prateleira e ferramentas até o limite unitário
equivalente a três centésimos por cento do imobilizado técnico do ativo
permanente registrado no balanço patrimonial do último exercício;

3.2.3 Compete ao Presidente







Representar a empresa, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e
designar prepostas;
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;
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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, 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.

3.3 Atuação da unidade de auditoria interna
Indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna;
O arcabouço normativo que regula a atuação da Unidade de Auditoria Interna da CMB
está estruturado por meio de Normas de Organização (NOR), Normas de Administração
(NAD) e Procedimentos (PRO).
A Norma de Organização NOR-A5000, em vigor desde 2015, regula a Unidade de
Auditoria Interna, estabelecendo a sua estrutura organizacional, bem como das suas áreas
subordinadas, suas competências e atribuições.
A Norma de Administração que regula o funcionamento das atividades da Unidade de
Auditoria Interna é a NAD nº A5000/001, aprovada pelo CONSAD em 6 de dezembro de
2016, por meio da Ata da 239ª Reunião Ordinária, publicada em 09 de dezembro de 2016.
O normativo estabelece a missão da AUDIT, que consiste em aumentar e proteger o valor
organizacional da CMB, fornecendo avaliação da gestão, assessoramento à alta
administração e conhecimento baseado em risco.
A NAD está alinhada às melhores práticas de governança dos Setores Público e Privado,
pois segue diretrizes dos órgãos de controle reguladores e instituições referenciadas
internacionalmente, além de abranger as boas práticas adquiridas internamente e em
pesquisas realizadas em outras estatais. Ademais, seguindo orientação da Secretaria
Federal de Controle (SFC/CGU), o normativo incorpora o Procedimento PRO-A5000, que
dispõe sobre o fluxo do encaminhamento dos exames de Auditoria Interna, aprovado pela
CGU-R/RJ.
A aprovação da Norma em questão assegura, ainda, o cumprimento do inciso “e” do
art. 1º da Resolução nº 02 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), de 31 de dezembro de
2010, que determina a adoção de regulamento próprio para o corpo de auditoria interna
das empresas estatais.
Por fim, cabe ressaltar que no exercício de 2016 a equipe da Unidade de Auditoria Interna
elaborou Procedimentos e Fluxogramas referentes aos ritos e aos fluxos dos
encaminhamentos dos principais exames de auditoria. O resultado do trabalho está em
processo de revisão e será divulgado posteriormente.
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Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e a objetividade da
unidade de auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140, que é uma
das diretrizes da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), os § § 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou outras normas
específicas que regulam a atuação da unidade de auditoria no âmbito da Unidade
Prestadora de Contas (UPC);
Quanto aos elementos que caracterizam a independência da Unidade de Auditoria Interna,
vale consignar a determinação apresentada no art. n° 30 do Estatuto da CMB, aprovado
por meio do Decreto n° 2.122/1997.
Para as empresas do setor público, o Decreto nº 3.591/2000, que as regulamenta mais
detalhadamente, estabelece que a Unidade de Auditoria Interna está sujeita à orientação e
supervisão técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, assegurando uma atuação independente em relação à
gestão da Alta Direção.
A vinculação ao CONSAD posiciona a Unidade de Auditoria Interna na terceira linha de
defesa da estrutura de governança vertical da CMB. Ademais, afasta a Unidade da gestão
dos controles internos estruturados (primeira linha de defesa), evidenciando a ausência de
vínculo hierárquico à Diretoria Executiva da CMB.
Ademais, o posicionamento na terceira linha de defesa da estrutura de governança da
CMB configura a ênfase da administração para a atuação independente restrita à execução
de suas atividades típicas, evitando desvio de funções.
Vale destacar, ainda, que a vinculação da Unidade de Auditoria Interna ao CONSAD
também atende a diretriz estabelecida nos itens “a”; “c” e “d” do art. 1º da Resolução
CGPAR n° 2/2010, em conformidade com o disposto no art. 15, parágrafos 3º e 4º do
Decreto 3.591/2000.
Corroborou, também, para a independência da Unidade de Auditoria o cumprimento pelo
CONSAD do item b do art.1 da Resolução CGPAR n° 3, também de 31 de dezembro de
2010, que estabelece a instituição formal da prática de sessão executiva para aprovar o
PAINT e o RAINT sem a presença do Presidente da CMB.
No que concerne ao plano de trabalho da Unidade de Auditoria Interna, vale ressaltar que
suas atividades típicas são realizadas conforme preceitua o item 13 do capítulo X da IN
SFC nº 01/2001, em alinhamento ao parágrafo 2º do art. 15 do Decreto nº 3.591/2000, e
foram recepcionadas nas competências da Unidade de Auditoria Interna consignadas nas
Normas de Organização e Administração, bem como nos Procedimentos e Fluxogramas
dos exames de auditoria interna, por meio do artigo nº 10 do Regimento interno da CMB.
Nesse contexto, a aprovação do PAINT pelo CONSAD e a ratificação da CGU asseguram
a objetividade dos exames de auditoria interna planejados, tendo em vista o alinhamento
com as diretrizes do Órgão Central de Controle Interno, bem como com as principais
ações de gestão da entidade para assegurar o cumprimento do seu plano plurianual.
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Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades
descentralizadas, quando houver;
Considerando a atual estrutura corporativa e dos macroprocessos finalísticos da CMB, a
Unidade de Auditoria Interna não dispõe de unidades descentralizadas.
No que concerne à sua estratégia de atuação, cabe ressaltar que ela é definida em cada
exercício por meio do PAINT e efetivamente materializada no RAINT.
As atividades de auditoria interna são planejadas de acordo com as diretrizes das
Instituições Internacionais de Auditoria Governamental (INTOSAI), Internas (IIA-Global)
e Independente (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:
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 resulta nas seguintes linhas de ação:
Auditoria de Gastos, Gestão e Governança – APG (Auditorias Contínuas);
Auditoria de Avaliação de Programa de Governo – AEPG (Auditorias operacionais
sobre as unidades de negócio); e
 Pré-Auditoria Anual de Contas – AAC (Subsídio ao 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
da CMB, dos Atos de Gestão dos Dirigentes e da Estrutura de Governança. Essa linha de
ação se tornou um importante instrumento de interação com os agentes da empresa,
visando evitar a má aplicação de recursos públicos, agregar valor à gestão, bem como
melhorar a estrutura gerencial de governança.



Quanto à Auditoria de Avaliação de Programa de Governo (AEPG), a AUDIT vem
avaliando a execução das unidades/áreas de negócios, o alcance dos objetivos e a
adequação do gerenciamento efetuado, tendo como base o mapeamento das áreas de
negócios; a avaliação da hierarquização dos principais processos; e a priorização das
subáreas para acompanhamento operacional.
Na Pré-Auditoria Anual de Contas (AAC), a Unidade de Auditoria Interna visa consolidar
os resultados dos trabalhos realizados do exercício anterior, consignados no RAINT,
previamente à Auditoria de Avaliação da Gestão realizada pela CGU. Além disso,
objetiva também 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.
Após a priorização dos processos a serem desenvolvidos, tendo como base critérios de
materialidade, relevância e risco, são realizadas as auditorias operacionais. Os resultados
dessas auditorias, consubstanciados em relatórios preliminares, são discutidos com os
responsáveis pelas áreas auditadas em reuniões de busca de soluções conjuntas,
possibilitando que as recomendações sejam elaboradas em conjunto. Os relatórios finais
das auditorias operacionais são apresentados à alta direção da CMB.
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Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a
escolha do titular, qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da
unidade prestadora da conta;
A Auditoria Interna está estruturada da seguinte forma:
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
A escolha do titular segue o rito de que trata o parágrafo 5º do art. 15 do Decreto n° 3.591
de 6 de setembro 2000, alterado pelo Decreto n° 4.304, de 16 de julho de 2002.
A Unidade de Auditoria Interna da CMB está hierarquicamente vinculada ao Conselho de
Administração, de acordo com a legislação pertinente, em especial o Decreto nº
3.591/2000, e a Resolução CGPAR nº 2/2010, sendo tecnicamente subordinada à
Secretaria Federal de Controle Interno da CGU (SFC/CGU) e administrativamente ligada
à Presidência da empresa.
Como a Auditoria Interna se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das
recomendações feitas e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de tais
recomendações;
O Presidente da CMB toma conhecimento das recomendações propostas no Relatório de
Auditoria Interna por meio de processo autuado especificamente para encaminhamento do
Relatório Final, que contém o Plano de Ação (PA) a ser respondido pelas áreas auditadas,
acostado aos autos, depois de exauridas todas as possibilidades de soluções para os fatos
apontados no Relatório Preliminar.
Os Diretores da CMB tomam conhecimento das recomendações propostas no Relatório
Final de Auditoria Interna, a partir do momento em que o Presidente encaminha o
processo instruído com as Constatações, Recomendações e o Plano de Ação às respectivas
Diretorias, e, posteriormente, essas remetem às áreas subordinadas.
Descrição da Sistemática de comunicação à alta gerência, ao Conselho de Administração
e ao Comitê de Auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados
decorrentes das recomendações da auditoria interna pela alta gerência;
O monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da Unidade de Auditoria
Interna se inicia a partir do momento em que o processo, contendo o Relatório Final e o
formulário denominado Plano de Ação, a ser preenchido pela área auditada, é
encaminhado à Presidência da CMB, para ciência e posterior encaminhamento às
Diretorias responsáveis pelos Departamentos, que deverão implementar as ações em
atendimento às recomendações propostas.
No momento em que as Diretorias CMB devolvem o Processo à Unidade de Auditoria
Interna, com o Plano de Ação do auditado acostado aos autos, devidamente preenchido,
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após o prazo total de 50 dias úteis (30 dias para a área auditada, 10 dias para a Diretoria
Vinculada e 10 dias para a Presidência), o coordenador e/ou supervisor da Ordem de
Serviço de Inspeção (OSI) ou Ordem de Serviço de Auditoria (OSA) que deu origem ao
Relatório de Auditoria ou de Inspeção, quando couber, será responsável pela abertura de
Processo de Acompanhamento do Plano de Ação, objetivando monitorar o estágio de
implementação das ações propostas pelas áreas auditadas.
O monitoramento efetuado pelo coordenador e/ou supervisor indicado na OSI ou OSA,
considerando o cronograma apresentado nos Planos de Ação, consiste em verificar a
implementação das ações propostas, solicitando as devidas evidências, por meio de
Informação/Despacho acostada ao PA, bem como, quando necessário, em visitas “in
loco”.
Após o coordenador e/ou supervisor designado na OSI ou OSA constatar a realização das
ações propostas, com as devidas evidências, encaminha o Plano de Ação à chefia imediata
sugerindo o arquivamento do processo de acompanhamento do referido Plano, com
posterior encaminhamento ao Chefe da AUDIT, que enviará o processo ao Protocolo
Geral da empresa para arquivamento, quando couber.
3.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
As atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos são desempenhadas na
CMB pela Corregedoria (CORREG) com base no Regulamento de Pessoal e Processo
Administrativo da Casa da Moeda do Brasil (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 (PADs) e Processos de
Ajustamento de Conduta, além de ações de cunho pedagógico e preventivo, como
palestras e projetos de conscientização.
Atualmente, a CORREG conta com um Gerente Executivo, um Gerente (Coordenadoria
de Processos e Ações Disciplinares - COPAD) e cinco empregados (Supervisores)
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 investigativas, 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
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praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com seus deveres e
obrigações funcionais.
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, firmase 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.
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.
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, tendo sido anexado ao presente o relatório anual
emitido nesse sistema, conforme disposto no item 12.
Por fim, 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 desempenho da CMB dentro dos procedimentos disciplinares concluídos no
exercício de 2016, cabe citar a Sindicância (Processo nº 18750.002388/2015-51)
instaurada para apurar a ausência de aplicação de sanção administrativa à sociedade
empresária contratada para o fornecimento de insumos para a produção de moedas, que
deixou de entregar no ano de 2015 o objeto contratual em sua integralidade, ocasionando
uma perda de faturamento em razão do não atendimento de parte do contrato firmado
junto ao Banco Central do Brasil (BCB).
Apesar de seu arquivamento por ausência de indícios do cometimento de infração
disciplinar por parte de empregados da CMB, que teriam adotado as providências cabíveis
para solucionar as questões postas dentro dos limites das suas respectivas competências,
concluiu-se pela necessidade de envio de cópia dos autos à Corregedoria do Ministério da
Fazenda e à Auditoria Interna (AUDIT) para análise dentro de suas respectivas esferas de
atribuição.
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3.5 Gestão de riscos e controles internos
A CMB, conforme detalhado no item 3.1, vem nos últimos anos buscando aprimorar a sua
governança. A empresa possui estrutura de controles internos baseada no gerenciamento
de riscos. As áreas gestoras dos processos constituem a primeira linha de defesa; o
DEPAC e demais órgãos de governança, como DEJUR, CORREG e OUVID, a segunda; e
AUDIT, a terceira;
Criado em 2012, o DEPAC é o responsável pela coordenação e condução da gestão de
riscos da CMB e pelo acompanhamento da conformidade e do controle interno. O órgão,
vinculado à Presidência e consequentemente ao Dirigente Máximo da CMB, contempla
em sua estrutura área dedicada ao Compliance, Controles Internos e Riscos.
A gestão de riscos na CMB segue os preceitos do Commitee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO – ERM) e as boas práticas da NBR ISO 31000. A
Política de Gestão Integrada de Riscos, elaborada em 2013, foi revisada e aprovada pelo
CONSAD em junho de 2016. O documento prevê o comprometimento da Alta
Administração na garantia dos recursos necessários para aplicação da gestão de riscos em
todas as áreas da CMB e princípios como a comunicação eficaz, a gestão de risco de
forma conservadora, o estabelecimento de papéis e responsabilidade, a geração de valor e
crescimento sustentável para a CMB, a integração nos processos, a melhoria contínua e a
proteção dos ativos da empresa.
Em 29 de abril de 2016 foi aprovada a Norma de Administração (NAD) de Gestão de
Riscos, que define as etapas previstas para o modelo de gerenciamento de riscos na CMB
(identificação, avaliação, resposta, controle /tratamento e monitoramento dos riscos) e a
Matriz a ser utilizada para a avaliação dos riscos. O dispositivo foi publicado em 1º de
junho de 2016. Conforme previsto nos normativos citados, é responsabilidade de todos os
gestores identificar, evitar e corrigir falhas e irregularidades na estrutura de controles
internos da empresa.
Como a CMB 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. Como meta para
a promoção e progressão dos empregados em 2016, foi determinado o mapeamento de
dois processos de cada área, e sua disponibilização se dará no decorrer de 2017, por meio
dos instrumentos normativos existentes na empresa, o que contribui para o aprimoramento
dos controles internos.
Além de realizar a avaliação dos controles internos decorrente da gestão de riscos, o
DEPAC é o órgão responsável por verificar o cumprimento dos controles previstos nos
normativos internos da CMB, assim como por propor outros sempre que necessário, e por
analisar a conformidade formal nos processos de licitações e contratos nas hipóteses
previstas nas 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
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Jurídico da CMB, cujas observações devem ser obrigatoriamente acatadas, conforme
normativo interno.
Além disso, as contratações por inexigibilidade de licitação passam por análise de
conformidade do DEPAC, assim como, para alguns casos, já definidos em Reunião de
Diretoria, é realizada pesquisa de mercado pelo DEEMP, possibilitando a correção 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 pelo DEPAC.
Caso haja suspeita de possíveis fraudes, desvios e perdas para a CMB, essas são
formalizadas, a fim de que seja aberta sindicância para apuração dos fatos pela
Corregedoria, com a devida responsabilização, sempre que evidenciada a autoria.
Em outubro de 2016, foi aprovada e publicada a Política de Conformidade da CMB,
reforçando o comprometimento da gestão da empresa com a elevação dos padrões de
conformidade da empresa e condução de seus negócios de forma sustentável, legal, ética e
transparente.
Também foi constituída Comissão para a elaboração do Programa de Integridade da CMB,
com o objetivo de alinhar as ações da empresa às melhores práticas de Governança por
meio de condutas eticamente responsáveis e baseadas na fidelidade, justiça e
transparência.
O DEPAC verificou a aderência da CMB às Resoluções CGPAR publicadas desde 2010
até maio de 2016. Naquelas em que se verificou a necessidade de adequação às diretrizes,
foi solicitada manifestação das áreas competentes, bem como a elaboração de plano de
ação compatível com os prazos estabelecidos.
3.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
3.6.1 Base Normativa
A base normativa da remuneração da Diretoria Executiva, do CONSAD e do CONFIS da
CMB, está definida no artigo 40 do Estatuto Social da empresa, no art. 1º da Lei nº 9.292,
de 12 de julho de 1996, e no art. 3° do Decreto-Lei n° 2.355, de 27 de agosto de 1987.
3.6.2 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 conferir atratividade aos relevantes cargos que a
integram, buscando retribuir segundo as responsabilidades que lhes são inerentes.
3.6.3 Composição da Remuneração
A política de remuneração dos dirigentes da CMB considera as diretrizes adotadas para os
empregados e as condições autorizadas pelo Ministério da Fazenda por meio do despacho
no processo 12105.000020/2016-67 de 22/07/2016 anexo ao Ofício nº 11.049/SE-MF, de
28/07/2016.
A remuneração dos dirigentes da CMB é composta pelas seguintes rubricas:
a) Honorários: Pagamento realizado mensalmente aos Dirigentes e Conselheiros.
Enquanto os honorários dos Diretores e do Presidente são definidos em valor
absoluto pela Nota Técnica nº 5973/2016-MP, de 27 de maio de 2016, os dos
Conselheiros são fixados em 10% da remuneração dos Diretores, consoante
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b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

previsto na Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996. Representa 54,79% da
remuneração total.
Gratificação Natalina: Pagamento realizado apenas no mês de dezembro e somente
aos Diretores e Presidente, conforme orientação da Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (SEST). Corresponde a um honorário e deve
ser incluído na base de cálculo dos honorários. Representa 4,57% da remuneração
total.
Gratificação de Férias: Compõe a remuneração apenas dos Diretores e Presidente e
corresponde a 1/3 do honorário a ser concedido no mês de gozo das férias anuais.
Representa 1,52% da remuneração total.
Assistência Médica e Odontológica: Rubrica condicionada à adesão do Presidente
e Diretores. O valor custeado pela CMB dependerá de fatores como: número de
dependentes, idade dos beneficiários, tipo de plano escolhido e montantes
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.
Seguro de Vida: Rubrica condicionada à adesão do Presidente e Diretores.
Corresponde a 0,36% da remuneração total.
Ajuda de Custo: Indenização dos custos de deslocamento e mudança de residência.
Rubrica devida a Presidente e Diretores que não sejam oriundos da região
metropolitana do Rio de Janeiro e não possuam residência própria neste local.
Corresponde a 9,13% da remuneração total.
Auxílio Moradia: Rubrica devida a Presidente e Diretores oriundos de local
diverso da região metropolitana do Rio de Janeiro e que não possuam residência
própria na referida localidade. O limite de ressarcimento é de R$ 1.800,00, nos
termos do Decreto nº 3.255, de 19 de novembro de 1999. Corresponde a 2,53% da
remuneração total.
Previdência Complementar: A contribuição a ser efetivamente recolhida pela
Patrocinadora (CMB) é limitada mensalmente a 7,5% da soma dos salários de
participação de todos os participantes envolvidos no seu cálculo, conforme
previsto no Art. 24, parágrafo 2º, do Regulamento. Cada participante poderá optar
por limitar a soma da parcela básica, da parcela de risco e da parcela administrativa
em percentual inteiro entre 8% e 12% de seu salário de participação, conforme
previsto no Art. 21, parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal. A rubrica referente a
esta contribuição está condicionada à adesão ao plano de previdência
complementar por parte dos Dirigentes, considerando as regras dos atuais estatutos
vigentes da instituição de previdência complementar. Em caso de adesão, a parcela
paga pela CMB corresponde a 4,45% da remuneração total.
FGTS: O recolhimento de FGTS é restrito a Presidente e Diretores que não
possuam vínculo estatutário com a Administração Pública, nos termos do Oficio
Circular n° 61/DEST-MP, de 18 de novembro de 2014. Corresponde a 4,87% da
remuneração total.
Outros Encargos: Além do FGTS, devem ser recolhidas sobre a remuneração dos
Diretores e Presidente as contribuições para entidades do terceiro setor (SESI e
SENAI), patronal (INSS) e o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT). Sobre a
remuneração dos Conselheiros incide apenas a contribuição patronal. Corresponde
a 17,05% da remuneração total.
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3.6.4 Remuneração Variável
A CMB utiliza como forma de remuneração variável a rubrica Remuneração Variável
Anual (RVA), que corresponde à parcela do lucro destinada aos Diretores e Presidente. As
regras para a distribuição são consolidadas anualmente em programa específico, após
definição e aprovação pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão.
O pagamento da RVA está condicionado ao efetivo cumprimento de metas que são
indicadas pela CMB, aprovadas pelos Ministérios Supervisores e auditadas pela Auditoria
Interna.
Os indicadores que compuseram o programa de Remuneração Variável Anual de 2016
estão descritos nos quadros a seguir.
A - Nível Corporativo (80 pontos)
1. Faturamento Bruto
2. Retorno do Capital
3. Execução do Orçamento de Investimentos
4. Produtividade
5. Satisfação dos
Clientes

Moedas
Cédulas
Passaporte com chip

B - Nível Colegiado (10 pontos)
6. Avaliação da Diretoria Executiva pelo CA
C - Nível de Diretoria Específica (10 pontos)
7.1 Diretoria de Cédulas e Moedas (DICEM)
7.1.1. Índice de Aproveitamento Fabril (IAF)

Moedas
Cédulas

7.1.2. Reutilização, Reciclagem, Recuperação e Tratamento de Resíduos
7.2 Diretoria de Gestão (DIGES)
7.2.1. Despesas Administrativas
7.3 Diretoria de Selos (DISEL)
7.3.1. Melhorar a satisfação dos clientes
7.4 Diretoria de Passaportes e Impressos (DIPIM)
7.4.1. Índice de Aproveitamento Fabril (IAF)

Passaporte sem chip
Selo de Cigarro

7.5 Presidência
7.5.1 Média das Diretorias
Fonte: DEGEP
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A distribuição é limitada a dois honorários, o pagamento ocorre de forma parcelada em
quatro anos e está condicionado ao fluxo de caixa operacional da CMB. O valor destinado
a cada participante será calculado proporcionalmente ao tempo de trabalho durante o
exercício de 2016, considerando 30 dias o período de tempo mínimo.
Do montante previsto para cada participante será deduzida eventual ausência de
cumprimento integral das metas, conforme demonstrado a seguir.
Meta

Pagamento

100%
<100% e  99%
<99% e 98%
<98% e 97%
<97% e 96%
<96% e 95%
<95% e 90%
<90% e 80%
<80%

100%
99%
98%
97%
96%
95%
75%
50%
--

Será permitido pagamento de bônus por extrapolação de metas, conforme disposto na
tabela abaixo.
Superação
média

Bônus

45%
<45% e  35%
<35% e 25%
<25% e 15%
<15% e 5%
<5%

50%
40%
30%
20%
10%
--

Demonstrativo da remuneração variável dos administradores
Os valores pagos aos Diretores e Presidente no exercício de 2016 se referem à 1ª parcela da
RVA do exercício de 2015, à 2ª parcela da RVA do exercício de 2014 e à 3ª parcela da RVA
do exercício de 2013, na forma discriminada no quadro a seguir.
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Quadro 12 - Demonstrativo do pagamento da RVA

DIRETORIA

PRESI

DIGES/DIRAD

DIPIM/DIREM

DISEL/DITEC

DICEM/DIPRO

REFERÊNCIA

VALOR

1ª parcela 2015

R$ 39.790,49

2ª parcela 2014

R$ 11.698,16

3ª parcela 2013

R$ 7.385,04

1ª parcela 2015

R$ 37.576,35

2ª parcela 2014

R$ 12.568,40

3ª parcela 2013

R$ 7.420,22

1ª parcela 2015

R$ 38.853,73

2ª parcela 2014

R$ 10.939,32

3ª parcela 2013

R$ 7.420,22

1ª parcela 2015

R$ 38.853,73

2ª parcela 2014

R$ 11.753,86

3ª parcela 2013

R$ 7.420,22

1ª parcela 2015

R$ 38.853,73

2ª parcela 2014

R$ 11.527,14

3ª parcela 2013

R$ 7.033,38

Fonte: DEGEP
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Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
A remuneração recebida em 2016 por cada membro do CONSAD e CONFIS, bem como a
indicação do período de exercício do cargo estão apresentadas no quadro abaixo.
Quadro 13 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal

Conselho de Administração
Período de Exercício

Nome do Conselheiro
(T - Titular / S - Suplente)

JOAO CARLOS PEREZ DE
ALMEIDA (T)
JULIO CESAR COSTA
PINTO (T)
VANIA LUCIA RIBEIRO
VIEIRA (T)
LUIZ EDSON FELTRIM (T)
MAURICIO VISCONTI LUZ
(T)
JÚLIO ALEXANDRE
MENEZES DA SILVA (T)
PAULO SALTORIS DE
MATOS (T)
BRUNO CESAR DE
ALMEIDA BRABO (S)
LARA CARACCIOLO
AMORELLI (T)
ALEXANDRE BORGES
CABRAL (T)

Início

Fim

Remuneração
Média
Mensal

Total no
exercício

(R$)

(R$)

25/01/2013

24/01/2016

4.042,03

4.042,03

25/05/2015

29/03/2016

4.163,29

12.489,87

12/06/2015

-

4.286,20

51.434,39

20/10/2015

-

4.286,20

51.434,39

26/10/2015

27/04/2016

4.178,45

16.713,79

29/03/2016

-

4.327,17

38.944,52

25/01/2016

-

4.308,40

47.392,36

25/01/2016

31/12/2016

1.578,21

17.360,30

28/04/2016

27/07/2016

2.815,95

8.447,84

27/07/2016

-

4.409,77

22.048,84

Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro
(T - Titular / S - Suplente)
JÚLIO ALEXANDRE
MENEZES DA SILVA (T)
FÁBIO FRANCO BARBOSA
FERNANDES (T)
MARCELO RAMOS DE
MELLO (T)
ÉDSON LEONARDO
DALESCIO SÁ TELES (T)
VINICIUS MENDONÇA

Período de Exercício

Remuneração
Média Mensal
(R$)

Total no
exercício
(R$)

13/01/2016 28/03/2016

3.624,35

10.873,06

29/03/2016

4.327,17

38.944,52

13/11/2015 07/11/2016

3.960,16

43.561,72

02/12/2016

4.456,23

4.456,23

4.163,29

12.489,87

Início

Fim

-

-

03/06/2013 28/03/2016
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NEIVA (T)
MAURO IUNES OKAMOTO
(T)
ADRIANA MACEDO
MARQUES (S)
NINA MARIA ARCELA (S)
EDILSON RODRIGUES
TAVARES (S)
Fonte: DEGEP

29/03/2016

-

4.327,17

38.944,52

03/06/2015

-

0,00

0,00

02/04/2015

-

379,60

3.416,14

03/06/2015

-

0,00

0,00

Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
Os valores pagos em 2015 e 2016 aos membros da Diretoria Executiva, do CONSAD e do
CONFIS, discriminados por rubrica de remuneração, estão demonstrados nos quadros a
seguir.
Quadro 14 - Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e
de Conselhos

Identificação do 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

EXERCÍCIO
2016 (R$)
2015 (R$)
05
05
2.636.058,60
2.747.293,36
2.435.900,25
2.436.086,45
200.158,35
311.206,91

353.136,65

184.958,31

353.136,65

184.958,31

2.989.195,25

2.932.251,67

Identificação do Órgão
Conselho de Administração
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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

EXERCÍCIO
2016 (R$)
06
270.308,33
270.308,33

2015 (R$)
06
236.597,62
236.597,62

270.308,33

236.597,62

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
Conselho Fiscal
Remuneração dos Membros
Número de membros:
I - Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II - Remuneração variável (e+f+g+h+i)
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III - Total da Remuneração (I + II)

EXERCÍCIO
2016 (R$)
2015 (R$)
03
03
152.686,06
161.598,69
152.686,06
161.598,69

152.686,06

161.598,69
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IV - Benefícios pós-emprego
V - Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
VI - Remuneração baseada em ações
VI - Remuneração baseada em ações
Fonte: DEGEP

3.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
As Demonstrações Contábeis da CMB vêm sendo avaliadas anualmente por auditoria
independente, em atendimento à Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007.
Nesse sentido, cabe ressaltar que a CMB também cumpre o que dispõe o art. 1º da
Resolução CGPAR nº 06, de 29 de setembro de 2015.
Tabela 6 - Tipos de Serviços previstos no Contrato 0011/2014

Tipo de
Relatório

Relatório A

Relatório B

Relatório C

Relatório D
Fonte: AUDIT

Descrição
Relatório Final e Parecer
dos Auditores
Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis
do Exercício
Relatório Circunstanciado
referente Revisão Limitada
das Demonstrações
Contábeis
Relatório de exame e
revisão da apuração dos
impostos e contribuições e
obrigações acessórias
Relatório de Avaliação das
informações da entidade
fechada de previdência
complementar

Periodicidade

Anual

Semestral

Anual

Anual

Base de
Referência
Exercício
de 2016
Exercício
de 2017
1º semestre
2016
2º semestre
de 2016
1º semestre
de 2017
2º semestre
de 2017
Exercício
de 2016
Exercício
de 2017
Exercício
de 2016
Exercício
de 2017

Prazo
Fev/2017
Fev/2018
Ago/2016
Jan/2017
Ago/2017
Jan/2018
Fev/2017
Fev/2018
Jan/2017
Jan/2018

86

3.8 Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade
A CMB realiza a distribuição de parte do lucro aos empregados conforme regras previstas
em Programa acordado com o Sindicato Profissional e aprovado pelos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nos moldes da Lei n.º 10.101, de
20 de dezembro de 2000.
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 30 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.
Em 2016 foram adotados os seguintes indicadores de desempenho no Programa de
Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados da CMB:
1. Lucro por empregado;
2. Despesas administrativas;
3. Grau de expansão no mercado competitivo;
4. Índice de atendimento contratual;
5. Índice de aproveitamento fabril;
6. Tempo de disponibilidade das máquinas;
7. Índice de ociosidade dos estoques;
8. Reutilização, reciclagem, recuperação e tratamento de resíduos;
9. Taxa de execução do programa de capacitação;
10. Prazo médio de contratação.
Conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 17 de abril de
2017, não haverá pagamento de dividendos à União referentes ao exercício de 2016, tendo
em vista a incompatibilidade entre o resultado econômico do período e a projeção de fluxo
de caixa da empresa para 2017. Em decorrência, não há previsão de pagamento de PLR e
RVA referente ao exercício de 2016.
Apresenta-se a seguir quadro com informações sobre PLR dos últimos três exercícios.
Quadro 15 - PLR dos últimos três exercícios

INDICADORES
Lucro Líquido do
Exercício
Valor
efetivamente pago
aos empregados, a
título de PLR
(considerando o
regime de
competência)

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

Realizado

Realizado

Realizado

R$

223.177.649,54

311.356.989,62

R$

17.073.090,19

25.794.369,81

60.176.093,11

–
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Dividendos pagos
aos Acionistas,
inclusive juros
sobre o capital
próprio
(considerando o
regime de
competência)
Quantidade de
empregados
contemplados com
o pagamento de
PLR
Média anual paga
de PLR aos
empregados
Fonte: DEGEP

R$

Número

R$

80.991.169,02

112.991.451,53

–

2.845

2.787

–

6.001,08

9.255,25

–

3.9 Participação acionária de membros de colegiados da entidade
O item não se aplica à CMB, considerando que se trata de empresa pública que tem a
União como única acionista.
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4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
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4.1 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 4.1.1.
As despesas associadas à manutenção de pessoal estão dispostas no item 4.1.2.
No item 4.1.3 encontram-se as ações adotadas para identificar eventual irregularidade
relacionada a pessoal, assim como os principais riscos identificados na gestão de pessoas
da unidade e as providências adotadas para mitigá-los.
Os investimentos em Educação Corporativa na CMB contemplaram 278 temas distintos
em 2016, focados no aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional de sua força de
trabalho. Dentre os temas, 107 foram ações educacionais (formativas e informativas)
ofertadas por meio de 187 multiplicadores internos, destacando as seguintes ações: curso
de Fundamentos da Produção Gráfica, palestras sobre a História da CMB e do Dinheiro no
Brasil, curso sobre Mapeamento de Processos, NR-10, Inglês e Espanhol (Básicos),
capacitação dos Moedeiros Voluntários nas Olimpíadas Rio 2016, Padronização das
Atividades de Segurança, Logística, Flexografia, Serigrafia e Visual Basic for
Applications (VBA).
Ainda em 2016 teve início o Curso Técnico em Processos Gráficos no Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial – SENAI, contemplando a capacitação de 28 profissionais do
segmento de produção, com o objetivo de aperfeiçoar as competências para as atividades
profissionais em Produção Gráfica, em prol da eficiência e desenvolvimento contínuo da
CMB no ramo gráfico.
O quantitativo de participações e de investimentos em Educação Corporativa no período
de 2014 a 2016 está demonstrado a seguir.
Ações Educacionais
Participações
Investimento (R$)
Fonte: DECEC

2014

2015

2016

17.891
1.282.305,02

14.279
745.107,00

11.073
900.991,22

Para 2017, a CMB está elaborando um modelo de Planejamento Educacional que será
pautado em uma Grade de Competências alinhada ao Plano Estratégico 2017-2022, ao
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e ao Plano de Gerenciamento e
Assessoramento (PGA). A Grade de Competências norteará a elaboração do Programa de
Educação Corporativa 2017 para desenvolvimento das competências técnicas e
comportamentais.
4.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
4.1.1.1 Composição da força de trabalho
A composição da força de trabalho da CMB está demonstrada no quadro a seguir. 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 16 - Força de Trabalho da CMB
Tipologias dos Cargos

Lotação
Autorizada

1. Empregados em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

Ingressos no
Exercício

Efetiva

Egressos no
Exercício

2774

2705

3

32

0

0

0

0

1.2. Empregados de Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

2774

2705

3

32

1.2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão

2759

2700

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

15

5

3

4

0

0

0

0

12

8

7

8

2786

2713

10

40

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
2. Empregados com Contratos Temporários
3. Empregados sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Empregados (1+2+3)

Fonte: DEGEP

4.1.1.2 Distribuição da força de trabalho, especialmente no âmbito das áreas técnicas
responsáveis por macroprocesso finalístico e de unidades e subunidades
descentralizadas e relação entre servidores efetivos e temporários.
Quadro 17 - Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Área Meio

1. Empregados de Carreira (1.1)
1.1. Empregados de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)

Área Fim
1531

1174

1531

1174

1526

1174

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

5

0

2. Empregados com Contratos Temporários

0

0

3. Empregados/Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública

8

0

1539

1174

4. Total de Empregados (1+2+3)

Fonte: DEGEP

4.1.1.3 Estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da CMB
Quadro 18 - 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

Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos no
Exercício

Egressos no
Exercício

12

8

7

8

0

0

0

0

12

8

7

8
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1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

8

7

8

Aposentados

0

0

0

0

2. Funções Gratificadas

439

463

63

50

439

458

60

46

0

0

0

0

(*) 15

5

3

4

451

471

70

58

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5.

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: DEGEP
(*) O total de funções gratificadas relacionados ao item 2.3 está incluso no total de funções gratificadas mencionado no item
2.1, podendo ser utilizado até o limite de 15 posições.

4.1.1.4 Análise Crítica
Apresenta-se análise dos aspectos que interferem diretamente na força de trabalho da
CMB.
Quanto:
a) À quantidade de empregados disponíveis frente às necessidades da unidade:
O desequilíbrio se manteve conforme o ano de 2015, para 2017 foi proposta a
realização de Plano de Demissão Voluntária (PDV) com o intuito de adequar o quadro
ao novo cenário.
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 quantitativo de empregados lotados nas áreas meio tem como justificativa o
aperfeiçoamento dos controles internos e dos processos administrativos visando dar
suporte à área fim, além de priorizar uma visão estratégica para a empresa. Em relação
ao número de empregados comissionados, mantém-se o quantitativo necessário para
compor a hierarquia organizacional, além de ocupações para funções estratégicas
mediante os objetivos traçados.
O número de ocupantes de função de confiança está acima do aprovado pela SEST em
razão de o limite máximo para o quadro de pessoal da CMB, estabelecido na Portaria
nº 8 de 20 de dezembro de 2016, desconsiderar os empregados readmitidos sob a
condição de anistiados. Contudo, a CMB está adotando providências no sentido de
ajustar o quadro aos limites legais estabelecidos.
c) Aos possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível,
notadamente quando essa força é formada prioritariamente por empregados mais
velhos:
Considerando que a CMB é uma empresa pública regida pela CLT, as aposentadorias
não alteram o vínculo empregatício dos empregados e, portanto, não acarretam
impactos severos à empresa. Entretanto, é importante considerar que a atividade
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exercida pela CMB é de extrema singularidade e que existe um grande número de
empregados com idade avançada.
d) Aos eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na CMB,
quantificando o número de servidores afastados e possíveis impactos nas atividades
desenvolvidas pela empresa:
Em dezembro de 2016 havia 50 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.
Com vistas a minimizar tais afastamentos, a CMB adota as seguintes medidas:
 acompanhamento médico, no ambulatório interno, dos empregados afastados, em
diversas especialidades, principalmente ortopedia e psiquiatria, que são as de maior
incidência de afastamento;
 acompanhamento pelas assistentes sociais dos empregados afastados do trabalho;
 ginástica laboral em todos os ambientes da empresa;
 atendimento individualizado dos empregados pelos médicos do trabalho da empresa
em casos especiais.
4.1.1.5 Conclusões de estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal
Em 2016, o DEGEP iniciou um estudo de adequação da força de trabalho. Foi apresentada
aos Superintendentes uma planilha contendo os empregados lotados em seu órgão, para
que cada área pudesse compatibilizar o quantitativo e o qualitativo de sua equipe mediante
as atividades a serem desenvolvidas nas suas áreas.
Este trabalho busca reorganizar as necessidades internas dos órgãos frente a uma nova
realidade da empresa.
4.1.1.6 Qualificação da força de trabalho
As informações sobre a estrutura de pessoal da CMB retratam a posição de 31 de
dezembro de 2016. Os gráficos se referem à distribuição dos empregados ativos da CMB
por faixa etária e por escolaridade. O quadro apresenta a distribuição dos empregados por
tempo de serviço.
Gráfico 2 - Distribuição de empregados por faixa etária

Faixa Etária
748

742
593
340

262

28
18-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

Fonte: DEGEP
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Gráfico 3 - Distribuição de empregados por escolaridade

Fonte: DEGEP

Quadro 19 - Distribuição dos empregados por tempo de serviço na CMB
Tempo de Serviço na CMB por Gênero em Dez/2016
Tempo de Serviço
Gênero Quantitativo
Até 5 Anos

De 6 até 15 Anos

De 16 até 25 Anos

De 26 até 35 Anos

Acima de 36 Anos

Fonte: DEGEP

Total CMB

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

465
238
703
662
214
876
153
30
183
392
169
561
292
98
390
2713

%
66,1
33,9
100,0
75,6
24,4
100,0
83,6
16,4
100,0
69,9
30,1
100,0
74,9
25,1
100,0
100,0

4.1.1.7 Indicadores gerenciais sobre 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; e
Horas extras x absenteísmo; conforme demonstrado nos quadros a seguir:
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Quadro 20 - Força de Trabalho

Força de Trabalho (ref. 31/12/2016)
Força de Trabalho / Ano
2012 2013 2014 2015 2016
Empregados CMB (Efetivos,
2.819 2.927 2.877 2.742 2.713
Requisitados e Livre Provimento
Estagiários
108
106
107
105
100
Aprendizes
153
21
91
97
110
Total da Força de Trabalho
3.080 3.054 3.075 2.944 2.923
Fonte: DEGEP

Quadro 21 - Rotatividade dos Empregados (em %)

Indicadores

Turnover
Taxa de Desligamento
Taxa de Admissão
Fonte: DEGEP

Rotatividade (%)
2012 2013
4,45 7,24
3,27 5,42
5,63 9,07

2014
1,43
2,34
0,54

2015
2,84
5,32
0,36

2016
0,92
1,47
0,37

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 22 - Horas Extras x Absenteísmo CMB

Acumulado/anos
Quantidade de horas extras pagas
Quantidade de horas não
trabalhadas por absenteísmo

2012
2013
163.650 140.782

2014
52.682

2015
57.785

2016
87.135

154.524

49.507

40.110

27.847

56.578

Fonte: DEGEP

95

4.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal
Quadro 23 - Custo de Pessoal

(Valores em Reais)
Despesas Variáveis

Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens Retribuições Gratificações
Fixas

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas
de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

2015

236.116.735

18.211.243

27.241.813

48.344.728

28.928.928

51.215.513

145.456.280

0

48.054

555.563.294

2016

246.553.742

18.118.399

24.706.542

52.979.567

29.377.102

56.877.412

138.168.783

0

88.808

566.870.356

Exercícios

Fonte: DEGEP
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4.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
Em 2016, o DEGEP manteve a rotina de analisar todas as designações de função de
confiança sob diversos aspectos como penalidades, nepotismo e acúmulo irregular de
função.
Ainda em 2016, por meio de um Normativo interno aprovado em Diretoria Executiva, foi
criado um Comitê de Gestão de Pessoas, composto pelo Superintendente do DEGEP, pelo
Superintendente do DEPAC, pelo Superintendente do DEEMP, pelo Gerente Executivo da
CORREG e por um representante do GABIN.
4.1.3.1 Principais riscos identificados na gestão de pessoas e as providências adotadas
para mitigá-los
Quadro 24 - Principais riscos relacionados ao pessoal

Risco
Providência
Descumprimento de recomendações e
determinações dos Conselhos,
Continuidade em 2016 da revisão e adequação de
Diretoria, Auditorias (interna e
todo o Normativo da empresa.
Externa) e Órgãos Controladores
Ação intensiva no aprimoramento de um sistema
Falhas no sistema de controle da folha mais moderno. Designação de um grupo de
de pagamentos
empregados responsáveis pela análise desta
matéria.
Em 2016, o Programa de promoções e
progressões manteve a perda da pontuação
relacionada ao alto índice de absenteísmo do
empregado.
Alto índice de absenteísmo
Aprovação e publicação de Resoluções da
Diretoria Executiva contendo medidas para
controlar o índice de absenteísmo dos
empregados.
Fonte: DEGEP

Risco
Inexistência de plano de sucessão e
perda do conhecimento

Fonte: DECEC

Providências
Aprovação do Projeto de Transferência do
Conhecimento, com implantação prevista para
2017.
Elaboração do Programa para a Sucessão
Gerencial, com implantação prevista para 2017.
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4.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
Programa de Estágio
O programa de estágio da CMB é regido por normativo interno. A contratação dos
estagiários que correspondam ao perfil delineado pela área interessada é feita pelo
DEGEP, de acordo com a disponibilidade de estagiários cadastrados pelo Agente de
Integração.
O estagiário deve ser estudante de curso superior, de ensino médio, de educação
profissional de nível superior ou de escolas de educação especial; estar regularmente
matriculado em instituição de ensino legalmente reconhecida; e manter frequência efetiva
no respectivo curso durante o 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.
A composição do quadro de estagiários da CMB está apresentada no quadro a seguir.
Quadro 25 - Composição do quadro de estagiários
Nível de escolaridade

Quantitativo de contratos de
estágio

10
Área Fim
92
Área Meio
Total (1+2)
102
Despesa no exercício (em R$)
2016
895.016,27
Fonte: DEGEP

1.
2.
3.

Programa Jovem Aprendiz
A CMB participa do Programa Jovem Aprendiz, que segue os parâmetros estabelecidos
em legislações específicas: Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000; Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990; e Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005.
Por meio de um convênio com o SENAI, a CMB promove o desenvolvimento pessoal e
profissional de jovens com idade entre 14 a 24 anos. A proposta é que o Jovem Aprendiz
tenha formação técnico-profissional para auxiliar em serviços administrativos.
O programa tem duração de dois anos e assegura aos jovens os direitos trabalhistas.
Atualmente, a empresa atende a cem jovens aprendizes de comunidades carentes de Santa
Cruz e Itaguaí.
A composição do quadro de jovens aprendizes da CMB está apresentada no quadro a
seguir.
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Quadro 26 - Composição do quadro de jovens aprendizes

Nível de
escolaridade
1.
2.
3.

Quantitativo de jovens
aprendizes

10
Área Fim
71
Área Meio
Total (1+2)
81
Despesa no exercício (em R$)
2016
586.692,95

Fonte: DEGEP

Os contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
estão apresentados no quadro a seguir.
Quadro 27 - Relação dos contratos geridos pelo Departamento de Segurança
Corporativa
Nome: Casa da Moeda do Brasil (CMB)

Ano do
Contrato

Objeto

Unidade Contratante

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim

Nível de
escolaridade mínimo
exigido dos
Sit.
trabalhadores
contratados

Prestação de
serviços
2012
10.915.598/0001-00
27/03/2012
27/03/2017
Médio
especializados de
recepção
Prestação de
serviços de
vigilância
2014
10.542.117/0001-50
21/05/2014
21/05/2017
Fundamental
patrimonial
desarmada diurna e
noturna
 Sit.: Situação do contrato, podendo ser Ativo Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E).

A

A

Fonte: DESEC
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Quadro 28 - Relação dos contratos geridos pelo Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação
Nome: Casa da Moeda do Brasil (CMB)

Ano do
Contrato

Objeto

Unidade Contratante

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim

Nível de
escolaridade mínimo
exigido dos
Sit.
trabalhadores
contratados

Prestação de
serviços de
terceirização
(outsourcing) de
2011
62541735/0001-80
13/10/2011
11/03/2017
Técnico
impressão
corporativa no
parque industrial,
sede e escritórios.
Prestação de
serviços de suporte,
2011
manutenção e
07355957/0001-08
15/09/2011
15/09/2016
Técnico
monitoramento da
rede local.
 Sit.: Situação do contrato, podendo ser Ativo Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E).

P

P

Fonte: DETIC

Quadro 29 - Relação dos contratos geridos pelo Departamento de Gestão da
Infraestrutura e Logística
Nome: Casa da Moeda do Brasil (CMB)

Ano do
Contrato

2013

2014

Objeto

Unidade Contratante

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim

Prestação de serviços
de higiene,
conservação
40.282.584/0001-30
ambiental e
preservação de áreas
verdes.
Prestação de serviços
de reprografia, com
09.052.021/0001-25
operador e serviços de
encadernação.

Nível de
escolaridade
mínimo exigido dos Sit.
trabalhadores
contratados

22/02/2013

22/02/2017

Fundamental

P

15/08/2014

15/08/2017

Médio

P
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Nome: Casa da Moeda do Brasil (CMB)

Ano do
Contrato

2012

2016

2015

2013

2013

2014

Objeto
Prestação de serviços
de mensageria, com
cessão de mão-deobra motorizada e
fornecimento de todos
os equipamentos,
materiais e insumos
inerentes para
execução de
distribuição interna de
documentos e entrega
de processos e
encomendas.
Prestação de serviços
de mensageria
Prestação de serviços
diários de transporte,
por meio de
automóveis e van,
com motorista, com
gestão da manutenção
total da frota para
transporte de
empregados da CMB,
e de terceiros, que a
cmb vier a autorizar
Prestação de serviços
diários de transporte,
por meio de
automóveis
executivos, com
motorista executivo,
em lote único, com
gestão de manutenção
total da frota.
Prestação de serviços
diários de transporte
de cargas, por meio de
veículos tipo
caminhão e veículo
tipo furgão, com
motoristas e
ajudantes, com gestão
da manutenção total
dos veículos.
Prestação de serviços
diário de transporte
por meio de veículos
tipo micro-ônibus
com motorista.

Unidade Contratante

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim

Nível de
escolaridade
mínimo exigido dos Sit.
trabalhadores
contratados

11.767.835/0001-98

21/09/2012

23/09/2016

Médio

E

32.185.480/0001-07

16/05/2016

16/05/2017

Médio

A

15.667.913/0001-33

18/03/2015

18/03/2017

Fundamental

A

07.911.583/0001-51

01/08/2013

01/08/2017

Fundamental

P

03.020.839/0001-80

14/08/2013

14/08/2017

Fundamental

P

28.670.958/0001-09

16/06/2014

16/06/2017

Fundamental

P
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Nome: Casa da Moeda do Brasil (CMB)

Ano do
Contrato

2014

2014
2014

2014

2011

2015
2016


Objeto

Unidade Contratante

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim

Nível de
escolaridade
mínimo exigido dos Sit.
trabalhadores
contratados

Prestação de serviços
diários de transporte,
por meio de veículos 19.350.180/0001-60 06/06/2014 06/06/2017
Fundamental
tipo micro-ônibus,
com motorista.
Prestação de serviços
diários de transporte 19.350.180/0001-60 11/08/2014 11/02/2017
Fundamental
por meio de ônibus.
Prestação de serviços
diários de transportes 28.670.958/0001-09 11/08/2014 11/02/2017
Fundamental
por meio de ônibus.
Prestação de serviços
de manutenção no
complexo industrial
do parque fabril de
32.596.173/0001-00 12/02/2014 12/02/2017
Fundamental
santa cruz e
escritórios localizados
no centro do RJ.
Prestação de serviços
de monitoramento e
avaliação da
qualidade do ar
44.147.981/0001-70 03/02/2011 03/02/2016
Fundamental
ambiente interior do
complexo industrial
do parque fabril.
Prestação de serviços
09.602.721/0001-46 12/01/2015 27/05/2016
Médio
de gestão documental
Prestação de serviços
de engenharia para
68.558.972/0001/30 08/12/2016 08/12/2017
Médio
manutenção da sala
cofre
Sit.: Situação do contrato, podendo ser Ativo Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E).

P

A
A

P

E

E
A

Fonte: DELOG

4.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura
A infraestrutura patrimonial da CMB é suficiente para responder às necessidades da sua
missão institucional.
As principais atividades relacionadas à gestão da infraestrutura da empresa são as
seguintes:





Elaboração e execução de calendário anual de manutenções preventivas;
Manutenções corretivas em geral, em atendimento às solicitações de usuários
registradas em Ordens de Serviço ou em decorrência das inspeções periódicas em
campo. Em 2016, foram geradas e atendidas 6.056 Ordens de Serviço para realização
de manutenções dessa natureza.
Controle de consumo de água potável, energia elétrica, gás natural das caldeiras e
combustível dos geradores de emergência;
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Manutenção e operação dos equipamentos de distribuição dos insumos necessários aos
processos produtivos da CMB e à habitabilidade dos prédios, tais como:
a) Sistemas hidráulicos (redes de distribuição de água potável, esgoto, incêndio,
elevatória de águas pluviais, lagoa de aeração de esgoto);
b) Sistemas Elétricos (Subestações, sistemas de alta, média e baixa tensão, de
distribuição de força e iluminação, além das subestações unitárias das fábricas e da
subestação mestra do parque industrial);
c) Sistemas Mecânicos (centrífugas, caldeiras, veículos, motores de geradores,
bombas hidráulicas, portas dos cofres, sistemas de climatização/refrigeração, ar
comprimido, ventilação e exaustão de todo o Parque Industrial).












Gestão das condições de habitabilidade/acessibilidade das instalações prediais;
Adequação dos espaços físicos para organização das unidades internas;
Identificação, especificação e controle do consumo de materiais e peças de reposição
de manutenção dos sistemas e equipamentos de utilidades civis, elétricas e mecânicas;
Elaboração de projetos de layout (Arquitetura, Urbanismos, Paisagismo, instalação
elétrica, rede de dados, telefonia, Circuito Fechado de TV (CFTV), instalações
hidráulicas, sanitárias, águas pluviais, ar comprimido, gás, climatização, exaustão e
ventilação) de órgão da área administrativa e da área fabril para atendimento às
demandas relativas ao aumento de quadro funcional e racionalização de fluxo de
trabalho, respeitando os conceitos de ergonomia, medicina e segurança do trabalho,
conforto e humanização do ambiente de trabalho;
Elaboração de projetos, especificações técnicas, orçamentos e cronogramas físicofinanceiros para contratação de obras, reformas e serviços de engenharia, utilizando
como base os fundamentos apresentados no Art. 6º, Inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e normas técnicas vigentes, contemplando a definição e
identificação de todos os materiais, equipamentos, serviços e métodos construtivos a
serem executados para obras civis, urbanismo, paisagismo, instalação elétrica, rede de
dados, telefonia, (CFTV), instalações hidráulicas, sanitárias, águas pluviais, ar
comprimido, gás, climatização, exaustão e ventilação, inclusive a definição prévia do
regime de execução de obra e serviços de engenharia;
Manutenção de áreas verdes;
Higiene e limpeza das instalações da CMB com segregação de material reciclável;
Dedetização e descupinização, combate e controle de vetores.

As principais ações de infraestrutura e conservação do patrimonio no exercício de 2016
foram as seguintes:





Recuperação estrutural do Departamento de Moedas e Medalhas – Obra de
recuperação estrutural da área sinistrada por um incêndioocorrido em dezembro de
2011. A obra foi concluída em 2016, conforme previsto.
Manutenção em comutadores de TAPS MR TIPO MIII 300A130/C – Manutenção
dos Comutadores de TAPS dos dois transformadores principais da CMB, que reduzem
o nível de tensão entregue pela Light de 138 kV para 13.8 kV, para distribuição às
subestações internas. A ação foi concluída em 2017, conforme previsto.
Recuperação do arruamento do Parque Industral – Operação iniciada no final de
2016 com previsão de conclusão em 2017.
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4.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União
O item não se aplica à CMB em virtude de a empresa não utilizar imóveis de propriedade
da União.
4.2.2 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
A CMB cede espaços físicos à Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil, à
Associação dos Empregados da Casa da Moeda do Brasil, ao Sindicato Nacional dos
Trabalhadores na Indústria Moedeira e ao Banco do Brasil S.A.
Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil
Trata-se de cessão de espaço para a entidade de previdência complementar dos
empregados da CMB com a finalidade de incentivar a adesão ao plano de previdência
complementar.
O objeto da locação consiste em uma sala situada na Ala II do 1º Pavimento do prédio
administrativo, com área total de 246 m², situado à Rua René Bittencourt, nº 371, Distrito
Industrial de Santa Cruz, Rio Janeiro/RJ. O contrato foi firmado em 11 de junho de 2013,
com vigência de quatro anos. O valor mensal do aluguel era, à época, de R$ 590,31, que
em 2016 correspondeu ao valor de R$ 699,50, corrigido pelo IGP-M, perfazendo o
montante anual de R$ 8.394,00.
Cabe ao cessionário realizar o pagamento de encargos e tributos, assim como a
contratação de seguro contra risco e incêndio. Ademais, deverá apresentar, quando
solicitado, os respectivos comprovantes de pagamento ou de reembolso à locadora. A
entidade repassou à CMB em 2016, a título de ressarcimento, o valor de R$ 39.950,11,
relativo às despesas com a utilização do restaurante.
Associação dos Empregados da Casa da Moeda do Brasil (ACMB)
A CMB cede, por tempo indeterminado, dois espaços à ACMB, que ocupam no total uma
área de 7.863 m2, a saber: uma unidade predial com anexo composto de campo de futebol,
quadras de esportes polivalentes, salão social e playground; e parte de unidade predial
localizada ao lado do restaurante.
A ACMB foi criada em 22 de setembro de 1981 com o objetivo de propiciar atividades
sociais, culturais, recreativas, esportivas e assistenciais aos empregados da CMB.
Cabe ressaltar que não há benefícios pecuniários e/ou financeiros decorrentes da referida
cessão, tendo em vista que o objeto contratual consiste em “Autorização de uso de imóvel
a título Precário e Gratuito”. Em virtude de não haver remuneração, não há tratamento
contábil. Registra-se que não rateio dos gastos por se tratar de cessão parcial.
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 de 14 m2 situada entre o prédio administrativo e as
unidades fabris, no centro 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.
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Cabe registrar que o prazo da cessão é indeterminado e não há benefícios, pecuniários ou
não, recebidos pela CMB 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 de contrato de comodato não oneroso firmado em 31 de julho de 2013, com
vigência de 12 meses, visando facilitar a utilização dos serviços bancários pelos
empregados da CMB, contribuindo, assim, para a redução do absenteísmo.
Após duas prorrogações, a vigência encerrou em 31 de julho de 2016. Novo pedido de
renovação está em análise. 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.
4.2.3 Informações sobre imóveis locados de terceiros
Consoante o disposto na Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, que transformou a CMB
em empresa pública com sede e foro na Capital da República e jurisdição em todo o
território nacional, a Diretoria Executiva aprovou, em 2007, o aluguel de salas comercias
em Brasília/DF.
A decisão foi tomada com o intuito de proporcionar maior integração da CMB com seu
Ministério Supervisor e outros entes da Administração Pública, bem como possibilitar o
acompanhamento de demandas judiciais junto aos Tribunais Superiores.
O imóvel alugado é composto por três salas, que totalizam 179 m², e está situado 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$ 162.427,66
 Condomínio
R$ 32.384,55
 Energia Elétrica R$ 10.888,90
Os gastos incorridos com o imóvel são registrados contabilmente como Despesas de
Aluguel de Imóvel.
4.3 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 e
Comunicação que define as prioridades inerentes à Tecnologia da Informação no âmbito
da CMB.
O PDTI desdobra a estratégia da empresa em iniciativas e projetos voltados à evolução da
arquitetura tecnológica e dos serviços de TI da empresa para um horizonte de três anos,
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com revisões anuais. O processo de planejamento das atividades de tecnologia da
informação experimentou diversos ciclos de aprendizagem organizacional desde o
lançamento do primeiro Plano, em 2013.
O Plano para o período de 2016 a 2018 foi elaborado com base no Plano Estratégico
2015-2022 e desenvolvido a partir do Guia de Elaboração de PDTI do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) da Secretaria de
Tecnologia da Informação (STI), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP).
O Mapa Estratégico de TI foi elaborado a partir do Mapa Estratégico da CMB visando:
 Alinhar os objetivos de TI aos objetivos estratégicos da CMB;
 Realizar o desdobramento dos objetivos das áreas de negócio.
Além disso, foram consideradas as seguintes diretrizes e elementos, conforme
detalhamento a seguir:








Plano Estratégico da CMB 2015-2022, através de seus componentes: mapa estratégico
e direcionadores estratégicos;
Iniciativas das Áreas de Negócio com impacto em TI na visão do DETIC;
Iniciativas já em curso no próprio DETIC;
Objetivos de TI com base no COBIT;
Mapa Estratégico de TI 2013-2014;
O novo posicionamento de Tecnologia da Informação - TI (Missão, Visão e Valores);
O resultado da Análise SWOT: identificação das Forças, Fraquezas, Oportunidades e
Ameaças.

As seguintes perspectivas foram identificadas como apropriadas para o Mapa Estratégico
de TI: Resultados; Partes interessadas; Processos Internos e Aprendizado e Crescimento.
 Missão: Prover com excelência e inovação soluções de Tecnologia da Informação
para o cumprimento da missão institucional da CMB.
 Visão: Até 2018, ser agente essencial da transformação da CMB, contribuindo para
maximizar o desempenho da organização, promovendo soluções tecnológicas
inovadoras e estáveis que possibilitem a CMB o cumprimento da sua Missão.
 Valores: Foco em resultados; Parceria; Compromisso; Ética; Inovação; Integração;
Efetividade; Proatividade; Sustentabilidade; Transparência.
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Figura 1 - Mapa Estratégico de TI

Fonte: DETIC
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Figura 2 - Objetivos estratégicos de TI x objetivos estratégicos da CMB
Objetivos Estratégicos de TI

Promover Sustentabilidade Financeira
Ampliar a participação no mercado
Clientes e Sociedade
Aumentar a satisfação dos clientes
Ampliar o portfólio de fornecedores estratégicos
Investir em pesquisa e desenvolvimento
Desenvolver tecnologicamente a CMB
Processos Internos Alinhar a CMB as melhores práticas de Governança
Aprimorar os processos de negócio
Aprimorar a gestão de custos
Diversificar a carteira de produtos e serviços
Promover cultura de inovação
Aprimorar clima organizacional
Aprendizado
e Crescimento
Desenvolver competências orientadas ao negócio
Buscar excelência em sistemas de informação e comunicação

10

11

12

13

14

15

Atrair, capacitar, motivar e reter pessoal com competências essenciais.

Construir, reter e compartilhar o conhecimento sobre o negócio.

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

2

0

2

1

1

2

1

1

1

1

1

X
1

1

X
X

X

2

2

Impacto nos objetivos Estratégicos

9

Fomentar uma estrutura que possibilite uma atuação estratégica de TI.

Aprimorar os padrões de governança da TI.

8

Conhecimento

Assegurar um processo de comunicação ágil e eficaz.

Atender aos requisitos impostos por órgãos e processos regulatórios.

X

7

Pessoas

Desenvolver soluções de forma unificada e colaborativa.

Otimizar a relação custos / benefícios e riscos da TI.

Financeira

6

Comunicação e
Estrutura
Conhecimento Organizacional

Prospectar oportunidades de TI junto aos clientes.

5

Inovação

Garantir um processo de gestão de demandas eficiente e transparente.

4

Gestão de
Demandas
Atender às expectativas de tempo, escopo, custo e qualidade acordados com os clientes.

3

Gestão de
Serviço
Fornecer serviços de acordo com o nível de serviço estabelecido com os clientes.

2

Orçamento
Assegurar a transparência do orçamento de TI e sua aplicação em projetos alinhados à
estratégia institucional.

1

Agregar valor ao resultado da organização.

Correlação dos Objetivos Estratégicos da CMB aos Objetivos Estratégicos de
TI

Goverança

Prover soluções de TI alinhadas com a estratégia.

Resultados

2
1
2
0
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1

Fonte: DETIC
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O acompanhamento do Plano Diretor de TI é realizado por meio do indicador “OETI-R1.1
- Implementação do Plano Diretor de TI”, expresso no objetivo estratégico de TI “OETIR1 - Prover soluções de TI alinhadas com a estratégia”
b) Comitê Gestor de TI
O Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (COTIN) tem como principal
tarefa garantir que a formulação e implementação do PDTI estejam aderentes com os
objetivos organizacionais definidos no Plano Estratégico da CMB.
O COTIN é composto por oito membros, designados pelo Presidente, quais sejam: um
representante do DETIC; um Diretor indicado PRESI; um representante do DEEMP; um
representante do DEGEC; um representante do DEPAC; um representante do DETES; um
representante do DETEC; e um representante do DETIP. O coordenador do COTIN é o
titular do DETIC que poderá ser substituído, em suas ausências ou impedimentos, por
empregado formalmente designado pelo Presidente da CMB. As deliberações somente
poderão ocorrer com quórum mínimo de quatro membros.
Em 2016 foi aprovada a Norma de Organização que regulamenta o funcionamento do
COTIN, com as seguintes diretrizes:
Direcionamentos
 Assegurar que a governança de TI seja devidamente considerada como parte da
governança corporativa;
 Aconselhar sobre o direcionamento estratégico dos projetos e ações de TIC;
 Deliberar sobre políticas, diretrizes e planos relativos à TIC;
 Determinar as prioridades dos programas orçamentários (Investimento e Custeio) em
TIC de forma integrada com as estratégias e as prioridades da organização.
Monitoramento e Avaliação
 Desempenho dos recursos de TI;
 Implantação das estratégias e planos;
 Cumprimento de políticas, diretrizes e planos relativos à TIC.
Em 2016 foram realizadas cinco reuniões. Os extratos das atas foram publicados na
intranet da CMB e estão demonstrados a seguir.
 Reunião 001 em 18/05/2016
1ª Reunião Ordinária do COTIN para consolidação e priorização das demandas, para
elaboração do novo Plano Diretor de TIC para o período 2016-2018.
 Reunião 002 em 19/05/2016
2ª Reunião Ordinária do COTIN para consolidação e priorização das demandas de
projetos de desenvolvimento ou aquisição de software; de aquisição de hardware; de
serviços que utilizem recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), para
elaboração do novo Plano Diretor de TIC para o período 2016-2018.
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 Reunião 003 em 07/06/2016
3ª Reunião do COTIN para priorização do portfólio de projetos para elaboração do novo
Plano Diretor de TIC para o período 2016-2018.
 Reunião 004 em 27/09/2016
4ª Reunião do COTIN para apresentação da minuta do Plano Diretor de TI – 2016-2018,
constituição do grupo de trabalho para dar continuidade ao projeto de implantação do
processo eletrônico por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para
definição responsável pelas ações de implantação na CMB; e regimento interno do
COTIN.
 Reunião 005 em 10/11/2016
5ª Reunião do COTIN para aprovação do PDTI para o período 2016-2018 pelo COTIN.
O acompanhamento do COTIN é realizado por meio do indicador “OETI-P1.1 Realização
de agenda do Comitê de TI” expresso no objetivo estratégico de TI “OETI-P1 - Aprimorar
os padrões de governança da TI”.
c) Principais sistemas de informação
Tabela 7 - Principais sistemas de informação da CMB

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 CMB.

# Criar Solicitação de
Passagens e Diárias.

Júlio Martinho
(DETIC/DVS
N)

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, Inspeção de

Júlio Martinho
(DETIC/
DVSN)

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

Alta

# Manter os dados de
valores de diárias
divulgados pelo DECOF.
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Nome do Sistema

Objetivo

Responsável
Técnico

Área de
Negócio

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

Júlio Martinho
(DVSN)

Adriana de
Fatima Cardoso
Rodrigues

Funcionalidades

Criticidade

Processos, Gestão
Ambiental e Inspeção de
Entrada, Gestão de
Pessoal, Cargos e
Salários, Treinamento,
Medicina e Segurança do
Trabalho).

FORPONTO

Controle de ponto
dos empregados da
CMB

Alta

(DEGEP)

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)

Regina Almeida

Sistema de
Personalização de
passaportes de
emergência
(PASSEM)

Impressão
de passaporte
Emergência na
ponta.

Impressão de passaporte
Emergência na ponta.

Júlio Martinho
(DVSN)

Regina Almeida

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)

Regina Almeida

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 Relatórios

Júlio Martinho
(DVSN)

Regina Almeida

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)

Regina Almeida

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de

Produzir cartões do
Conselho Federal de
Medicina

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

Júlio Martinho
(DVSN)

Regina Almeida

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)
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Nome do Sistema

Objetivo

Funcionalidades

Responsável
Técnico

Área de
Negócio

Criticidade

Gerenciamento de
Chancelas e emissão de
relatórios; Cancelamento
de Pedidos

documentos
(CFM)

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

Produção e expedição de
documentos de
identificação;
Gerenciamento e emissão
de relatórios;
Recebimento de Pedidos

Júlio Martinho
(DVSN)

Regina Almeida

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)

Regina Almeida

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 Pedidos

Júlio Martinho
(DVSN)

Regina Almeida

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)

Regina Almeida

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)

Regina Almeida

GEDOC (CGU)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Alta

(DECOP)

Fonte: DETIC

d) Plano de capacitação do pessoal de TI
A capacitação dos empregados de TI está associada aos projetos e às atividades em
andamento ou ao atendimento de novos serviços ainda em contratação, considerando as
prioridades e a estratégia de negócio da CMB.
Tabela 8 - Capacitação dos empregados de TI

Treinamentos realizados no Período
Total
2. Gestão dos Sistemas de Informação e de Dados

Custo de
Inscrição

Data de
Realização

R$39.423,90
R$22.010,26
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5º Conferência Regional de usuários da América
Latina (CEC) da LabWar em São Paulo.
Java para desenvolvimento WEB
Palestra de Documentos Confiáveis e Transações
Seguras
Road Show - Arrow 2016 - Evento de Tecnologia
Treinamento do módulo Ativo Fixo do Sistema
Integrado de Gestão Empresarial
Web Apps Responsivas com JavaScript e Jquery
Wildfly 8 - Administração com cluster de alta
performance em ambiente DEVOPS
3. Gestão de Infraestrutura e Gerenciamento de
Serviços de TIC
CIO Executive Day (Cloud - nova geração)
TREINAMENTO
OPERACIONAL
EM
IMPRESSORA
A
CP
"IN
COMPANY"
CONTRATADO PELO DETES
Vmware - V Fórum Brasil 2016
4. Governança de TIC
Webinar: Governança Pública: com base no guia do
TCU
6. Gestão da Segurança da Informação
14º Fórum de Certificação Digital "Certforum"
Curso oficial CompTIA Security+ por ensino à
distância - EAD
SBSeg16
Treinamento de Ransomware
Treinamento OFFFICESCAN - Boas Práticas de
Administração
7. Gestão Estratégica da TIC
Ação educacional em Mapeamento de Processos
8. Desenvolvimento Gerencial
2º Fórum IBGP de Governança de TI
2º Fórum IBGP de Tecnologias da Informação
Capacitação do Módulo de Contabilidade Gerencial
- SIGACTB
Fórum executivo e-social
Fonte: DETIC

Sem Custo

26/09/2016

R$2.290,00

15/10/2016

R$200,00

19/09/2016

Sem Custo

05/10/2016

R$1.199,26

17/06/2016

R$2.421,00

23/08/2016
04/07/2016

R$15.900,00
R$2.704,00
R$200,00
R$1.500,00
R$1.004,00
Sem Custo
R$7.949,64
R$2.784,94
R$2.749,00
R$2.232,00
Sem Custo
R$183,70
R$0,00
Sem Custo
R$6.760,00
R$3.080,00
R$3.080,00
Sem Custo
R$600,00

09/06/2016
28/11/2016
04/10/2016
17/05/2016
23/08/2016
01/09/2016
07/11/2016
09/06/2016
01/06/2016
11/07/2016
21/06/2016
18/10/2016
13/06/2016
27/07/2016
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Gráfico 4 - Capacitação dos empregados de TI por Eixo de Conhecimento

Fonte: DETIC
O acompanhamento do plano de gestão de pessoas de TI é realizado por meio do
indicador “OETI-A1.2. Média de treinamentos realizados por empregados de TI”,
expresso no objetivo estratégico de TI “OETI-A1. Atrair, capacitar, motivar e reter
pessoal com competências essenciais”.
e) Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI
São apresentadas a seguir as informações sobre o quantitativo de pessoas que compõe a
força de trabalho de TI da CMB.
Gráfico 5 - Empregados efetivos da carreira de TI da CMB

114

Fonte: PDTI 2016/2018

Quadro 30 - Empregados efetivos de outras carreiras da unidade (TI)
Descrição
Cargo
Engenheiro
Empregados efetivos de outras carreiras da unidade
Técnico Administrativo
Técnico Operacional
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros
órgãos/entidades
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros
órgãos/entidades
Total
Fonte: DETIC
Quadro 31 - Terceirizados (TI)
Descrição

Lotação
Flamengo

Contrato de prestação de serviços de terceirização
(outsourcing) de impressão corporativa no parque
industrial, sede e escritórios

Quant.
1
19
1
0
0
21

Quant.
1
3

Terceirizados Contrato de prestação de serviços de suporte e
manutenção de estações de trabalho,
microcomputadores, notebooks, monitores de LCD e
componentes complementares

Santa Cruz

Contrato de prestação de serviços de suporte,
manutenção e monitoramento da rede local

7

5
Total

16

Fonte: DETIC
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Quadro 32 - Estagiários (TI)
Descrição
admissão ou demissão em 2015
Estagiários
admissão ou demissão em 2016

Quant.
19
19

Fonte: DETIC
O acompanhamento do plano de gestão de pessoas de TI é realizado por meio do
indicador “OETI-A1.1. Índice de rotatividade de empregados de TI” expresso no objetivo
estratégico de TI “OETI-A1. Atrair, capacitar, motivar e reter pessoal com competências
essenciais”.
f) Processos de gerenciamento de serviços de TI implementados
A CMB 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 processos de gerenciamento de serviços de TI implementados na CMB por meio da
solução Citsmart são: requisição, incidentes e catálogo de serviços.
O gerenciamento de catálogo de serviços tem como objetivo fornecer uma única fonte de
informações sobre todos os serviços que serão entregues a um ou mais clientes.
O gerenciamento de requisição é um processo entregue pela central de serviços, que
funciona como ponto de contato com os usuários no dia a dia.
O processo de gerenciamento de incidentes tem como foco principal restabelecer o serviço
o mais rápido possível minimizando o impacto negativo no negócio, uma solução de
contorno ou reparo rápido fazendo com que o cliente volte a trabalhar de modo
alternativo.
g) Projetos de TI desenvolvidos no período
Ao longo de 2016, além dos principais projetos de TI desenvolvidos, as equipes atuaram
na prospecção de oportunidades de TI em apoio as áreas de negócio da CMB com o
oferecimento de suporte tecnológico para:




Leitura de dados de microcontroladores;
Controle e Rastreabilidade de Bebidas e Cigarros;
Autoridade Certificadora.

Descrição

Sistema de
Solicitação de
transporte
extraordinário
(STE)

Resultados esperados
Apoiar a logística de
transportes através da
otimização do processo
de Solicitação de
Transportes
Extraordinários. O
sistema deverá coletar,
processar, agrupar,
armazenar e emitir as
solicitações de transporte
para empregados que

PE

PDTI

Desenvolver
tecnologicamente a CMB

Quadro 33 - Principais projetos de TI desenvolvidos em 2016

M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.

Valor
orçado
(R$)

290.000

Valor
despendido
(R$)

Prazo de
conclusão
(R$)

294.883 Nov/2016

Obs

Implantado
através de
Contrato de
Fábrica de
Software
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Descrição

Resultados esperados
realizarão jornada
extraordinária

Sistema de
Controle de
Permissão de
Acesso (CPA)

Disponibilizar
permissionamento
dinâmico de múltiplos
sistemas

Atualização da
Rotina de
Cargos e
salários no
Sistema ERP

Permitir a administração
de Cargos e Salários de
acordo com o Plano de
Cargos e Salários da
CMB

Contabilidade
Gerencial CMB
no Sistema ERP

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

Sistema de
Logística de
Transporte
Coletivo (LTC)

Permitir o gerenciamento
dos prestadores de
serviço de transporte; o
cadastro e controle de
veículos; a gestão de
linha e itinerário, bem
como controle de
frequência.

Sistema de
Movimentação
de Numerário
(MNU)

Permitir que a geração da
movimentação de
numerário seja integrada
com o ERP

Gerar etiquetas de
3.6.3remessas de acordo
SEXP - Sistema com o padrão e regras
de Expedição de das transportadoras de
Produtos CMB todos os produtos
expedidos pelos cofres,
recebendo dados dos

PE

PDTI

M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,

Valor
orçado
(R$)

Valor
despendido
(R$)

---

---

168.278

---

---

180.400

Prazo de
conclusão
(R$)

Obs

--- Jan/2016

Implantado
com mão
de obra
interna

--- Mar/2016

Implantado
com mão
de obra
interna

168.278 Jan/2016

Implantado
através de
Contrato de
Fábrica de
Software

--- Mai/2016

Implantado
com mão
de obra
interna

--- Nov/2016

Implantado
com mão
de obra
interna

158.139 Dez/2016

Implantado
através de
Contrato de
Fábrica de
Software
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Descrição

Resultados esperados
diversos sistemas
existentes na CMB.

Integração
Software
LabWare LIMS
X com o Sistema
ERP

Intercâmbio de dados
entre o Sistema ERP e o
Sistema para
Gerenciamento de
Laboratórios de Análises
Físicas, Químicas e
Biológicas - LIMS

Sistema de
Rastreabilidade
de Moedas

Garantir o controle e
rastreabilidade das
moedas controlando todo
o seu ciclo de vida até o
seu destino final.

Implantação da
nova Intranet
baseado em um
Software
Content
Management
System (CMS)

Tem como objetivo
proporcionar um
ambiente mais
colabora1vo, que possa
conectar os usuários,
possibilitando a
construção de novos
conhecimentos e
potencializar os já
existentes, tornando
nosso ambiente propício
à cultura de resultados e
inovação em
consonância com as
melhores práticas do
mercado de comunicação
e tecnologia.

CIC Mato
Grosso do Sul

Imprimir sequencial de
controle

Sistema de
Personalização,
Controle e
Rastreamento Apostila de
Haia

Prestação de serviços de
confecção, impressão e
distribuição de papel
seguro para emissão da
Apostila aprovada pela
Resolução CNJ
228/2016.

PE

PDTI
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.

M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.

M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de

Valor
orçado
(R$)

Valor
despendido
(R$)

---

---

2.184.400

---

---

Prazo de
conclusão
(R$)

Obs

--- Dez/2016

Implantado
com mão
de obra
interna

--- Nov/2015

Implantado
com mão
de obra
interna

2.094.572 Dez/2016

Implantado
através de
Contrato de
Fábrica de
Software

--- Jun/2016

Implantado
com mão
de obra
interna

--- Ago/2016

Implantado
com mão
de obra
interna
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Descrição

Resultados esperados

Permitir o controle
Rotina de Ponto
eletrônico das marcações
Eletrônico no
e cálculos provenientes
ERP
dele para integração com
(SIGAPON)
a folha de pagamento.

Scorpios Sistema de
controle e
rastreamento da
produção de
cigarros

Desenvolver solução
tecnológica de controle e
rastreabilidade da
produção de cigarros

Sistema para marcação,
Sistema de
alteração e aprovação de
Agendamento
de Férias (AGF) férias

Ficha de
Informação de
Segurança de
Produtos
Químicos FISPQ no
Sistema ERP

Armazenar e controlar as
fichas de segurança de
produtos químicos

Integração do
CNAB Caixa
Econômica
Federal com o
Sistema ERP

Estabelecer interface de
informações entre a
CMB e a CEF para o
Centro Nacional de
Automação Bancária

Registro de
Controle da
Produção e do
Estoque no
Sistema ERP
(Bloco k)

Obrigatoriedade da
escrituração do Bloco K
no Sped Fiscal contendo
as informações de
movimentação de
estoques e da produção

PE

PDTI
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M13 Disponibilizar
infraestrutura
tecnológica
baseada em
Softwares,
Hardwares e
Serviços para a
nova solução de
controle e
rastreabilidade da
produção de
cigarros.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção

Valor
orçado
(R$)

Valor
despendido
(R$)

119.000

---

37.260

---

Prazo de
conclusão
(R$)

Obs

Mar/2017

*Em
andamento

Abr/2016

Concluído
o projeto
para
contratação
do Scorpios

Ago/2017

*Em
andamento

---

--- Jun/2017

*Em
andamento

---

--- Out/2016

Implantado
com mão
de obra
interna

42.834

Mai/2017

*Em
andamento
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Descrição

CMB Fiscal

Sistema de
Controle Fiscal
de Bebidas para
a Receita
Federal SINCRAF

Resultados esperados

Desenvolvimento de
sistema web centralizado
capaz de identificar,
registrar, contabilizar e
gerenciar a logística de
distribuição dos selos
fiscais da Receita
Federal do Brasil
fabricados pela CMB.

Desenvolver solução
tecnológica para
gerenciamento de dados
do controle da produção
de bebidas

Sistema de
Atendimento de
Serviço Social GASS

Otimizar retorno de
dados gerenciais dos
atendimentos das
assistentes sociais

Frente de Caixa
no Sistema ERP
(SIGALOJA)

Software de frente de
Caixa da linha Microsiga
Protheus com recursos e
funcionalidades
aderentes ao Segmento
de Varejo. A rotina foi
utilizada pela área
comercial na venda das
medalhas dos jogos
olímpicos.

Gestão de
Desempenho e
Competências
(GDC)

Permitir a gestão de
desempenho funcional de
todos os empregados por
meio de Auto avaliação;
Avaliação Direta;
Feedback; Ciência e
Resultados.

Outsourcing de
impressão

Otimização e
dimensionamento dos

PE

PDTI
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M14 Disponibilizar
infraestrutura
tecnológica
baseada em
Softwares,
Hardwares e
Serviços para a
nova solução de
controle e
rastreabilidade de
bebidas.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M28 - Promover
o
desenvolvimento
de novos
sistemas e a
manutenção
evolutiva,
adaptativa e
corretiva das
soluções de
software.
M3 - Garantir o
funcionamento

Valor
orçado
(R$)

396.551

482.960

143.910

Valor
despendido
(R$)

Prazo de
conclusão
(R$)

444.684 Set/2016

82.026 Ago/2017

161.851 Jan/2017

Obs

*Em
andamento

Mão de
obra
interna
também
alocada no
projeto
*Em
andamento

*Em
andamento

39.774

39.774 Out/2016

Implantado
através de
Contrato de
Fábrica de
Software

232.907

267.711 Mai/2017

*Em
andamento

2.450.832

Fevereiro/
2017

Iniciado
em
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Descrição

Resultados esperados

PE

PDTI

novos serviços de
impressão.

dos serviços de
impressão
(outsourcing).

Atualização e
ampliação do
parque de
microcomputad
ores da CMB

Atualizar
tecnologicamente e
suprir a carência em
termos quantitativos e
qualitativos do parque de
computacional da CMB.

Sistema
Eletrônico de
Informações
(SEI).

Melhorias no
desempenho dos
processos da
administração com
ganhos em agilidade e
produtividade.

M10 - Renovar o
parque
tecnológico
utilizado pelos
usuários da
CMB.
M15 Modernização do
software de
Gestão
Documental
SGdoc para o
Sistema
Eletrônico de
Informações
(SEI).

corporativa no
parque
industrial, sede
e de negócios.

Fonte: DETIC

Valor
orçado
(R$)

Valor
despendido
(R$)

Junho/
2017

6.055.799

---

Prazo de
conclusão
(R$)

---

Agosto/
2017

Obs
dezembro
/2016
*Em
andamento
Iniciado
em
dezembro
/2016
*Em
andamento

*Em
andamento

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI
A CMB adota as seguintes medidas para mitigar eventual dependência tecnológica de
empresas terceirizadas que prestam serviços de TI:




Adota a inclusão de cláusulas de repasse de conhecimento em seus contratos de
prestação de serviços, além da execução de tarefas para exercício prático das equipes
da CMB para fins de transmissão do conhecimento.
Avalia o 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 a aquisição no mercado.
Incentiva a capacitação voltada à difusão de novas tecnologias da informação e
comunicação relacionadas à área de TIC.
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4.3.1 Principais Sistemas de Informação
Quadro 34 - Principais Sistemas de Informação
Nome do
Sistema

Objetivo

Tipo de
Manutenção

Principais
funcionalidades

Responsável
Técnico

Terceirizada

(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, Inspeção
de Processos,
Gestão Ambiental e
Inspeção de
Entrada, Gestão de
Pessoal, Cargos e
Salários,
Treinamento,
Medicina e
Segurança do
Trabalho).
Importação de
solicitações,
gerenciamento de
cadernetas,
protocolos,
impressão e
expedição de
passaportes
Impressão
de passaporte
Emergência na
ponta.

Júlio Martinho
(DETIC/
DVSN)

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

Sistema de
Gestão
Empresarial ERP

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

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
passaportes
eletrônicos PASSE

Gerenciar e
produzir
passaportes

Própria

Sistema de
Personalização
de passaportes
de emergência PASSEM
Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos ANAC CHT

Impressão
de passaporte
Emergência na
ponta.

Própria

Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos CHT.

Própria

Criticidade
(Alta,
Média,
Baixa)
ALTA

Júlio Martinho
(DVSN)

ALTA

Júlio Martinho
(DVSN)

ALTA

Júlio Martinho
(DVSN)

ALTA
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Nome do
Sistema

Objetivo

Tipo de
Manutenção

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos ANAC CIF

Produzir cartões
de Identidade
Funcional ANAC

Própria

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos ANAC INSPAC

Produzir cartões
de Inspetor de
Aviação Cível ANAC

Própria

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos CFM

Produzir cartões
do Conselho
Federal de
Medicina

Própria

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos CNMP

Produzir Carteiras
do CNMP

Própria

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos CNEN

Produzir Carteiras
do CNEN

Própria

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos Mais Médicos

Produzir Carteiras
do MAIS
MÉDICOS

Própria

Principais
funcionalidades

Responsável
Técnico

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

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

Criticidade
(Alta,
Média,
Baixa)
ALTA

Júlio Martinho
(DVSN)

ALTA

Júlio Martinho
(DVSN)

ALTA

Júlio Martinho
(DVSN)

ALTA

Júlio Martinho
(DVSN)

ALTA

Júlio Martinho
(DVSN)

ALTA
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Nome do
Sistema
Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos –
SEFAZ/AC

Objetivo

Tipo de
Manutenção

Produzir Carteiras
do SEFAZ/AC

Própria

Fonte: DETIC

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

Responsável
Técnico
Júlio Martinho
(DVSN)

Criticidade
(Alta,
Média,
Baixa)
ALTA

4.3.2 Avaliação de Riscos
Considerando que existem no ambiente da sala cofre equipamentos sensíveis que
necessitam trabalhar em patamares definidos para o correto funcionamento, um incidente
nesse ambiente pode comprometer a disponibilidade, confidencialidade ou integridade das
informações nele armazenadas de toda a infraestrutura de TI e sistemas que atendem aos
negócios da CMB.
Atualmente, além dos sistemas acima identificados, a CMB tem no ambiente
da sala cofre os sistemas do Sicobe/Scorpios, Passaporte, E-mail, Intranet e Aplicações
como e-commerce, servidores de armazenamento de arquivos, dentre outros.
Quadro 35 - Avaliação de riscos
Risco

Descrição
Indisponibilidade
da infraestrutura
da Sala Cofre.

Análise do Risco
Probabilidade Consequência
(P)
(C)
Pouco
Provável
(2)

Alto
(4)

Exposição
(P x C)

8

Tratamento do Risco
Estratégia

Descrição

Transferir

Contratação
de empresa
especializada
para
manutenção
do ambiente.

Situação
Contratação
realizada em
08/12/2016.
Contrato
nº270/2016

124

Risco
Descrição

Análise do Risco
Probabilidade Consequência
(P)
(C)

Queda do Link
de Internet (24h)

Fonte: DETIC

Pouco
Provável
(2)

Alto
(4)

Exposição
(P x C)

8

Tratamento do Risco
Estratégia

Reduzir

Descrição

Os Links
deverão
obrigatóriamente serem
providos por
infraestrutura
s distintas e
balanceadas,
afim de evitar
o ponto único
de falha.

Situação
Realizado o
pregão para a
nova
contratação
de links de
internet.
Em
24/01/2017,
passada a
fase de
pregão,
encontra-se
na análise
dos
documentos
de
habilitação
apresentados
pelas
licitantes
vencedoras
de cada item
quanto ao
cumprimento
das
exigências de
qualificação
técnica.
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4.4 Gestão ambiental e sustentabilidade
a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela CMB
Ciente de sua responsabilidade com a preservação ambiental, a CMB está empenhada no
aperfeiçoamento de suas atividades e na capacitação dos seus 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 iniciativas adotadas em 2016 que demonstram o
compromisso da CMB com o desenvolvimento sustentável.
Certificações ISO 14001 e OHSAS 18001
A empresa passou por auditoria para manutenção dos sistemas de gestão baseados 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).
O número de não conformidades apresentou expressivo declínio, passando de 56 em
relação à auditoria de certificação de 2015 para apenas 6 no exercício 2016, demonstrando
aperfeiçoamento dos sistemas de gestão.
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)
Na condição de integrante do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS), a CMB participou em 2016 de fóruns e debates que permitiram à
empresa obter informações importantes sobre temas presentes no seu Plano Estratégico,
como compras sustentáveis, gestão da água e economia de energia.
Relatório de Sustentabilidade
A CMB continuou em 2016 o processo de elaboração de seu primeiro Relatório de
Sustentabilidade, iniciado no ano anterior, que terá como referência os exercícios de 2015
e 2016.
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 um maior
controle dos indicadores relacionados à sustentabilidade, além de contribuir para uma
maior transparência da atuação da empresa.
Projeto de reflorestamento para neutralização das emissões de gases do efeito estufa
Com o objetivo de neutralizar as emissões atmosféricas geradas pelas atividades da CMB
e que contribuem para o aumento dos gases do Efeito Estufa, a CMB desenvolveu um
projeto de Reflorestamento na Reserva Biológica União (ReBio União), localizada no
Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os municípios de Casimiro de Abreu, Rio das
Ostras e Macaé. A iniciativa propiciou o fomento da economia da região por conta do
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fornecimento de mudas por viveiros locais, além de geração de empregos para famílias em
vulnerabilidade social.
Além de compensar as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) geradas, a CMB está
apoiando a ReBio União na restauração de históricas áreas degradadas da reserva, que
sofreu um longo processo de alteração do meio ambiente pelo homem, quando do cultivo
de eucaliptos para produção de dormentes.
A etapa de plantio foi iniciada em outubro de 2014 e concluída em abril de 2016. Foram
utilizadas 135 espécies de Mata Atlântica, inclusive algumas ameaçadas de extinção, além
da erradicação de aproximadamente 100 hectares de eucalipto, que correspondem a cerca
de 50% da área degradada com eucalipto da Reserva.
Segundo avaliação realizada em 2016, o estoque de carbono presente nos indivíduos das
espécies regenerantes foi de 282,871 toneladas, o que corresponde na redução de CO2 em
1.420,959 toneladas.
Rio 2016
A CMB foi a fornecedora oficial de medalhas de premiação e de participação dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016, realizados na cidade do Rio de Janeiro.
Ao todo, foram produzidas 5.130 medalhas de premiação, sendo 2.488 Olímpicas e 2.642
Paralímpicas; e 93.754 de participação, sendo 70.698 Olímpicas e 23.056 Paralímpicas,
além de uma série de 36 moedas comemorativas, cujos primeiros modelos foram lançados
em 2014.
Nos Jogos mais sustentáveis da história, alguns dos requisitos exigidos pelo Comitê
Olímpico Internacional (COI) na produção dos produtos Olímpicos e Paralímpicos pela
Casa da Moeda foram a utilização: de, pelo menos, 30% de metal reciclado na produção
das medalhas; de ouro proveniente de jazidas que não empregam mercúrio no processo de
extração; e de, no mínimo, 50% de material reciclado de garrafas PET das fitas das
medalhas.
Além disso, pela primeira vez, um dispositivo interno com esferas de aço que emite sons
metálicos foi introduzido nas medalhas Paralímpicas para permitir aos atletas com
deficiência visual identificar as medalhas de ouro, prata ou bronze. A intensidade do som
varia conforme o metal utilizado na medalha, que contém ainda a inscrição Rio 2016
Paralympic Games, em braille.
Na fabricação das medalhas de ouro também foi utilizada como matéria-prima a prata
reciclada (92,5% de pureza). Quanto ao cobre utilizado na produção das medalhas de
bronze, mais de 40% foi proveniente de resíduos industriais da própria CMB. Em vez de
ser descartado, o metal foi integralmente descontaminado e fundido na própria empresa
para dar origem à liga necessária para a confecção das medalhas de bronze.
Além das medalhas Olímpicas e Paralímpicas, a CMB também forneceu ao Comitê Rio
2016 os diplomas, certificados e estojos – produzidos sob rigorosos critérios de
sustentabilidade e certificação FSC (Forest Stewardship Council®) – garantia de que a
origem da matéria-prima utilizada nestes produtos é de áreas com manejo florestal
responsável, onde são respeitados aspectos ambientais e sociais.
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Sob a perspectiva financeira, o resultado do projeto Rio 2016 demonstrou-se positivo da
ordem de R$ 4,5 milhões, em decorrência do valor total das vendas de moedas e medalhas
comemorativas (R$ 14,8 milhões) ter sido superior ao desembolso com o patrocínio (R$
10,2 milhões). Com relação ao valor da mídia espontânea, o resultado positivo ultrapassa
a marca de R$ 45 milhões.
Gestão de Resíduos Sólidos
A Gestão de Resíduos Sólidos da CMB é parte integrante das ações estratégicas voltadas
para a sustentabilidade. A empresa dispõe de uma Central de Resíduos em uma área de
cerca de 5.000 m2, com instalações modernas e construídas segundo diretrizes da ABNT
para armazenagem temporária de resíduos Classe I – Perigosos e Classe II – Não
Perigosos, incluindo os recicláveis.
Em 2016, a CMB destinou 2.824 toneladas de resíduos para diversas tecnologias para
tratamento e destinação final, dentre elas: Reciclagem, Rerrefino de Óleos,
Coprocessamento em Fornos para Produção de Cimento, Incineração, Aterros Industriais
e Sanitários, Tratamento Físico-Químico e Biológico e Compostagem para produção de
adubos orgânicos.
Como resultado de estudos por soluções mais sustentáveis para a substituição de
tecnologias para tratamento de resíduos, a CMB ampliou, em 2016, a gama de materiais
destinados para processos de reciclagem, coprocessamento, rerrefino e compostagem,
obtendo um índice de 54,58% de resíduos destinados para essas tecnologias, do total de
resíduos destinados em 2016, sem mencionar os resíduos de construção civil, que
totalizaram cerca de 767 toneladas.
b) Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P);
A CMB 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.
Para dar continuidade ao compromisso com a agenda socioambiental e a gestão
transparente, foi iniciado o processo de assinatura de um novo Termo de Adesão à A3P,
com vigência de mais cinco anos. O termo de adesão já foi assinado pela presidência da
CMB e encaminhado, juntamente com os planos de ação, ao Ministério do Meio
Ambiente para assinatura pelo Secretário de Articulação Institucional e Cidadania
Ambiental.
No ano de 2016, a CMB pelo segundo biênio consecutivo ficou entre as finalistas do
Prêmio A3P – Melhores Práticas de Sustentabilidade, na categoria Uso/Manejo
Sustentável dos Recursos Naturais, com case sobre o projeto de Reflorestamento para
Neutralização dos Gases de Efeito Estufa.

128

c) 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$ 75 mil.
A empresa reestruturou, 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, inclusive resíduos com maior valor
agregado como o alumínio.
A inciativa fez com que a quantidade de resíduos recicláveis doados às cooperativas fosse
ampliada em cerca de 80%, o que resultou em um total de 120 toneladas de resíduos
doados em 2016. 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 que transforma matéria orgânica em adubo. Por meio dessa ação, a CMB deixa
de enviar 37 toneladas por mês de resíduos para aterro sanitário, contribuindo para a
preservação do meio ambiente.
d) Contratações realizadas pela CMB observando os parâmetros estabelecidos no
Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente;
A natureza jurídica da CMB não implica obrigatoriedade de atendimento ao Decreto nº
7.746, de 5 de junho de 2012. Todavia, 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.
Nesse sentido, as previsões editalícias relacionadas à sustentabilidade dos Termos de
Referência e Projetos Básicos da CMB são chanceladas pela área de meio ambiente e
qualidade, além de serem adequadas de acordo com orientação da área jurídica da
empresa com o objetivo de preservar a consonância com os dispositivos legais vigentes.
No que tange aos editais para contratação de obras, as seguintes condições contratuais
relacionadas a critérios de sustentabilidade ambiental são adotadas:





Utilização de matéria-prima florestal procedente de manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) aprovado pelo Sistema
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA);
Supressão de vegetal natural autorizada pelo SISNAMA, floresta natural e outras
fontes de biomassa florestal, em conformidade com o Decreto nº 5.975, de 30 de
novembro de 2006;
Comprovação da procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execução contratual, em atendimento à IN/SLTI/MPOG nº 01/2010;
Observância às diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), nos termos da IN/SLTI/MPOG nº 01/2010;
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Respeito às diretrizes de caráter ambiental sobre os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382/2006;
Respeito aos níveis máximos de emissão de ruídos na execução contratual;
Uso de agregados reciclados sempre que houver oferta, capacidade de suprimento e
custo inferior aos agregados naturais, em obediência a IN SLTI/MPOG 1/2010.

Cabe ressaltar, ainda, que a CMB adota procedimentos para o controle e a gestão de toda a
cadeia de fornecedores da organização com o objetivo de garantir 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, conforme preconiza a certificação FSC.
e) Plano de gestão de Logística Sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto
7.746/2012;
A CMB decidiu descontinuar em 2016 os trabalhos relacionados ao Plano de Logística
Sustentável, tendo em vista que os controles envolvidos na certificação ISO 14001, as
ações de condução de desempenho ambiental realizadas no âmbito do plano de ação da
Rede A3P e o acompanhamento contínuo de órgãos reguladores asseguram um sistema de
acompanhamento e avaliação de ações ambientais superior ao estabelecido no PLS.
f) Análise crítica da atuação da CMB quanto ao tema.
A CMB vem demonstrando um crescente comprometimento com questões relacionadas à
sustentabilidade. Nesse contexto, foram empreendidas ações em 2016 que demonstram o
alinhamento da CMB às boas práticas adotadas pelo setor público e pelo setor privado.
A CMB realiza semestralmente reunião de análise crítica do Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) pela alta direção onde o cenário é exposto e são dadas diretrizes para condução das
ações de melhoria e/ou corretivas. Com relação ao ano de 2016, o maior destaque foi o
case das olimpíadas e seu legado para a CMB.
Ainda sobre a última reunião de análise crítica, foram apresentados alguns fatos que
podem afetar o sistema de gestão e seus controles, a saber: Nova versão da ISO 9001 e
14001; Mudanças no que diz respeito à legislação de SMS e a necessidade de novas ações
aos processos da empresa; e Renovação da Licença de Operação. Esses fatos e seus
possíveis efeitos sobre o SGA foram mapeados de forma a minimizar seus impactos sobre
a gestão.
Ao longo de 2016, foram realizadas auditorias internas e externas do SGA e pode ser
observada a redução do número de não conformidades com relação aos anos anteriores
demonstrando um amadurecimento do sistema e a eficiência da gestão na busca da
melhoria contínua.
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
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5.1 Canais de acesso do cidadão
A Ouvidoria da CMB é a unidade responsável por receber manifestações relacionadas a
reclamações, críticas, denúncias, sugestões e elogios sobre os serviços prestados pela
empresa. Essas manifestações são encaminhadas às áreas relacionadas ao assunto objeto
de cada demanda para adoção de providências cabíveis e, em seguida, retornam à
Ouvidoria para análise e resposta aos demandantes.
Os seguintes canais de acesso estão disponíveis para atendimento aos públicos interno e
externo:
 E-mail da Ouvidoria (ouvidoria@cmb.gov.br)
 E-mail do Ouvidor (anetto@cmb.gov.br)
 Atendimento presencial em Santa Cruz/RJ, no horário das 8h às 16h30m;
 Atendimento por telefone;
 Atendimento por carta;
 Urnas espalhadas em diversos pontos da CMB;
 Acesso ao Sistema de Ouvidorias Públicas do Poder Executivo Federal (e-Ouv),
serviço hospedado na página da CGU;
 Fale Conosco, no Portal da CMB na Internet;
 Página da Ouvidoria na Rede Social Facebook.
No caso específico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), o Sistema Eletrônico do
Serviço de Informações ao Cidadão (e-Sic), sistema da CGU similar ao e-Ouv e com o
qual há comunicação, também está disponível como meio de acesso a informações sobre a
CMB.
Os registros de atendimentos realizados pela Ouvidoria são publicados trimestralmente na
página http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/ouvidoria/relatorios.html.
5.2 Carta de Serviços ao Cidadão.
A CMB não presta serviços diretamente aos cidadãos, razão pela qual não há em vigor
uma Carta de Serviços ao Cidadão, conforme preconizava originalmente o Decreto
Federal nº. 6.932/2009.
Contudo, tal documento está em fase de elaboração por força do Decreto nº. 8936 editado
em dezembro de 2016. O dispositivo impõe às entidades que prestam serviços indiretos
aos cidadãos o dever de elaborar e divulgar a Carta no âmbito de sua esfera de
competência.
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5.3 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários
Tendo em vista que a aferição mencionada tem por base a Carta de Serviços ao Cidadão e
que a CMB não possui o referido documento, por via de consequência, não houve no
exercício a mensuração do item indicado.
5.4 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 nos seguintes endereços
eletrônicos:
Página da CMB na internet:
http://www.casadamoeda.gov.br/
 Acesso à Informação na CMB (Transparência Ativa):
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao.html
 Relatórios de Ouvidoria:
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/ouvidoria/relatorios.html


5.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
A CMB vem promovendo ações que visam o cumprimento das normas relativas à
acessibilidade. Citamos como exemplo as seguintes ações.
Infraestrutura:
 Projeto de engenharia para reforma dos banheiros do mezanino administrativo dos
prédios 0100, 0101, 0200 e 0300 para adaptação a Pessoas com Necessidades
Especiais. Em fase de tramitação do objeto para contratação da obra;
 Projeto de engenharia para reforma do prédio 0400 para adaptação a Pessoas com
Necessidades Especiais. Em fase de tramitação do objeto para contratação da obra;
 Projeto de engenharia para reforma do prédio 0500, contendo banheiros destinados a
Pessoas com Necessidades Especiais. Em fase de tramitação do objeto para
contratação da obra;
 Projeto básico e executivo de acessibilidade para portadores de necessidades especiais
em todo o parque fabril da CMB, respeitando à NBR 9050 (serviço concluído).
Produtos:
Os projetos das cédulas e moedas são elaborados de forma a propiciar acessibilidade a
todos os cidadãos. Podemos citar as principais características que fazem parte dos
projetos das como cédulas e moedas:
 Moedas - diferenciação das denominações por dimensão, espessura, coloração,
diferenciação da altura de gravado que proporcionam a identificação imediata da
moeda.
 Cédulas - diferenciação das denominações por dimensão, predominância cromática
que facilita a identificação imediata e presença de marca tátil com código aprovado
junto aos institutos oficiais para portadores de deficiências visuais.
 Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 - excepcionalmente no exercício foram
desenvolvidos projetos, dentre os quais releva citar a medalha de premiação
paralímpica, que agregou importantes elementos de acessibilidade como a inscrição
em Braille e a sonorização, que proporcionaram acessibilidade e permitiram aos
atletas medalhistas de forma inédita diferenciar a modalidade de premiação.
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
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6.1 Desempenho financeiro no exercício
6.2 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 2016 foi o
da depreciação da vida útil econômica sendo aplicada a média da estimativa de vida útil
dos bens utilizada em 2015, na depreciação do exercício de 2016, por grupo de ativos. A
CMB observou também os dispositivos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC) T16. 9 e T16.10. A análise dos bens do Ativo Imobilizado foi realizada para
atendimento à Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e adequação às novas normas
contábeis emanadas dos Pronunciamentos Técnicos Contábeis do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (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 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.
A CMB não concluiu em tempo hábil a licitação para contratação de empresa
especializada para efetuar o teste de impairment dos bens do Ativo
Imobilizado/Intangível, determinado pelo art. 183 da Lei nº 11.638/2007 e pelo
Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 01 (R1), bem
como o cálculo da depreciação baseada na estimativa de vida útil econômica para os bens
adquiridos até dezembro de 2015 e aplicada a taxa fiscal de depreciação/amortização nos
bens adquiridos no exercício de 2016.
6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
A CMB 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. O módulo
Estoque/custos utiliza as informações geradas pelos outros demais módulos do Sistema
para efetuar as apurações dos Custos mensais.
Os resultados apurados no módulo Estoque/custos são contabilizados no módulo de
contabilidade gerencial, que entrou em operação no exercício de 2016 em substituição ao
Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
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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 e financeira, não dependente de dotação orçamentária. A empresa não
possui filiais 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, está vinculado à Diretoria de Gestão (DIGES).
b) Identificação das subunidades administrativas da UPC das quais os custos são
apurados.
As subunidades (unidades de fabricação) das quais são apurados os custos industriais 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 outros tipos de matrizes.
c) Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos.
A apuração dos custos industriais da CMB é realizada por meio da integração das
informações geradas pelos diversos módulos do Sistema ERP/TOTVS, que contribuem
para que sejam efetuados os cálculos necessários à apuração dos custos contábeis dos
diversos produtos e serviços, bem como para a gestão dos custos identificados por cada
fábrica onde 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 (OP), com entregas parciais ou totais.
Uma Ordem de Produção 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,
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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.
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 ABC 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, contratado da TOTVS.
d) Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades
administrativas para geração de informações de custos.
As informações são geradas a partir de dados dos diversos módulos do Sistema
ERP/TOTVS 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.
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f) Relatórios utilizados pela UPC para análise de custos e tomada de decisão.
Para análise dos custos e tomada de decisão, a CMB 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.
6.4 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.
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E
DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
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7.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
A CMB acompanha as determinações e recomendações emanadas do TCU por meio de
ações inseridas nos escopos dos exames de auditoria interna, com objetivo de verificar o
cumprimento do demandado pelas áreas internas da empresa.
O TCU encaminhou, no exercício de 2016, à CMB, o Ofício nº 0520/2016TCU/SecexEstataisRJ, de 23 de setembro de 2016, para dar conhecimento das
deliberações lavradas no Acórdão nº 2462/2016 – Plenário, referente ao TC-18.313/20159, contendo duas determinações referentes aos itens 9.31 e 9.3.2, que foram atendidas.
O Acórdão supracitado determinou à CMB encaminhar ao referido Tribunal, no prazo de
15 dias, documentação sobre a comissão formada parar tratar da análise econômicofinanceira e de conformidade do Sicobe, bem como cronograma contendo o planejamento
atualizado e detalhado da licitação para contratação do Sicobe, considerando a
proximidade do término da vigência do contrato com a empresa Sicpa Brasil Indústrias de
Tintas e Sistemas Ltda., em 31 de dezembro de 2016.
Além disso, determinou a observância ao disposto no subitem 9.3.2 do Acórdão nº
1.661/2015-Plenário, assim como ao item 9.7 do Acórdão nº 2.075/2006-Plenário
(Processo TC- 013.895/2005-6), cujo detalhamento está registrado no quadro referente ao
cumprimento das decisões do TCU.
Com relação ao Acórdão nº 1661/2015, cabe ressaltar que constam duas deliberações, uma
determinação e uma recomendação referentes aos itens 9.3 e 9.4, respectivamente, sobre a
realização de procedimento licitatório para o Sicobe. Tendo em vista que a RFB
desobrigou os envasadores da utilização do sistema, a cogitada licitação para o Sicobe
restou prejudicada, prevalecendo o desenvolvimento de uma nova solução pela própria
CMB, conforme detalhado no respectivo quadro apresentado.
Quanto ao Acórdão nº 2075/2006 - Plenário (Processo TC- 013.895/2005-6), as
determinações 9.7.1 e 9.7.2 permanecem pendentes de atendimento, tendo em vista a
suspensão de certame licitatório pelo Tribunal de Contas da União.
Com relação às deliberações exaradas no exercício de 2015, a Unidade de Auditoria
Interna monitorou, em 2016, o cumprimento de 25 determinações contidas no Acórdão nº
2.201/2015. Foram identificadas evidências do atendimento de 18 deliberações, a saber:
9.1.2, 9.1.3, 9.1.11, 9.2.4, 9.2.6, 9.2.8, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.17, 9.2.18,
9.2.19, 9.2.20, 9.2.23, 9.2.24 e 9.2.11. As sete deliberações restantes, quais sejam 9.1.7,
9.18, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.9, 9.2.21 e 9.2.22, não foram implementadas em sua plenitude
Por fim, cabe ressaltar que, de um modo geral, as deliberações e recomendações feitas
pelo TCU referentes aos exercícios de 2015 e 2016 vêm contribuindo para o
aprimoramento de procedimentos e atividades internas.
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Quadro 36 - Cumprimento das determinações do TCU

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Comunicação
Processo
Acórdão
Item
Data da ciência
expedida
Ofício nº
TC
2.462/2016
0520/2016-TCU/
9.3
04/10/2016
018.313/2015-9
TCU-Plenário
SecexEstataisRJ, de
23/09/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
Descrição da determinação/recomendação
9.3. determinar à Casa da Moeda do Brasil, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que
encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações/documentos:
9.3.1. possível constituição e respectivo andamento de nova comissão com o fito de
promover atualização de análise econômico-financeira e de conformidade do Sistema
Sicobe, contemplando, em sua composição, além de integrantes do Ministério da Fazenda,
Receita Federal, dentre outros, de representantes da Casa da Moeda do Brasil, e se o início
de uma nova licitação referente ao Sicobe está condicionado à conclusão do certame atualmente em curso para o Sistema de Controle de Rastreamento de Produção de Cigarros
(Scorpios), haja vista a necessidade de compatibilizar o prazo de novas comissões com o
término da vigência do contrato em vigor, em 31/12/2016, à luz do cumprimento do subitem
9.3.2 do Acórdão nº 1661/2015 - Plenário;
9.3.2. cronograma contendo o planejamento atualizado e detalhado da licitação para
contratação do Sistema Sicobe, considerando a proximidade do término da vigência do
contrato com a empresa Sicpa Brasil Indústrias de Tintas e Sistemas Ltda., em 31/12/2016, e
a observância ao disposto no subitem 9.3.2 do Acórdão nº 1661/2015 - Plenário, bem como
ao item 9.7 do Acórdão nº 2075/2006-Plenário, 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.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
O Ofício PRESI nº 234/2016, de 18/10/2016, encaminhado ao Diretor da Secretaria de
Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro, apresentou, dentre outras, as
informações elencadas a seguir, com objetivo de atender o Acórdão em epígrafe.
- Registrou que, por meio do Ofício PRESI nº 229/2015, de 10/11/2015, a CMB já colocavase à disposição do Ministério da Fazenda no sentido de participar ativamente das comissões
relacionadas ao Sicobe, tendo em vista sua experiência e conhecimento não apenas no
modelo de controle, mas, também, no estudo de métodos alternativos e de práticas mais
recentes do mercado de selos rastreáveis que poderiam contribuir na formação de soluções
mais adequadas para a administração fazendária e para o interesse público. Registrou, ainda,
que esse pleito foi reiterado, conforme demonstra o Ofício PRESI nº 14/2016, de
25/01/2016, anexo a esse Ofício;
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- Informou, também, que não há relação direta de dependência entre a licitação do Sicobe e o
término da licitação para o Scorpios;
- Em 29/04/2016, por meio do Ofício 20/2016 RFB/COFIS, independentemente de decisão
do Ministério da Fazenda quanto ao Relatório da Comissão criada pela Portaria MF nº
638/2015, a RFB comunicou alteração significativa no escopo da solução do Sicobe, com
vistas à redução de custos, e instou a CMB a adotar as providências cabíveis para a
simplificação dos módulos do sistema;
- A partir da demanda supramencionada, a CMB desenvolveu internamente um modelo de
sistema mais enxuto em funcionalidades, aplicando parte do conhecimento adquirido no
Scorpios, produzindo um Novo Modelo de Sistema de Controle da Produção de Bebidas,
que foi apresentado ao Coordenador-Geral de Fiscalização da RFB, por meio do Ofício
DISEL nº 006/2016, de 26/08/2016, e o cronograma detalhado para a sua implementação foi
encaminhado ao Subsecretário de Fiscalização da RFB, por meio do Ofício DISEL nº
009/2016, de 30/09/2016, complementado pelo Ofício DISEL nº 010/2016, de 03/10/2016.
Por fim, registra-se que em 18/10/2016 foi publicado o Ato Declaratório Executivo (ADE)
nº 75, de 17/10/2016, que foi complementado pelo ADE nº 94, de 12/12/2016, desobrigando
os estabelecimentos envasadores de bebidas da utilização do Sicobe a partir de 13/12/2016.
Assim, a cogitada licitação para o Sicobe restou prejudicada, prevalecendo o
desenvolvimento de uma nova solução pela própria CMB.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Itens
Comunicação
Processo
Acórdão
Data da ciência
expedida
Ofício
TC 002.625/2015nº0467/20156 (Apensado ao
1.661/2015
9.3 e 9.4
TCU/SECEX
12/08/2015
TCTCU-Plenário
EstataisRJ, de
018.313/2015-9)
16/07/2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
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 SecexEstatais, 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
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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
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
Tomando como premissas as recomendações do TCU e da Secretaria de Acompanhamento
Econômico (SEAE), a CMB iniciou nova empreitada em direção à licitação para o Sicobe,
realizando estudos com vistas ao fomento da competitividade e cumprimento das
recomendações dos órgãos de controle.
Contudo, a designação de Comissão Especial no âmbito do Ministério da Fazenda, por meio
da Portaria nº 638, de 10 de agosto de 2015, expedida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, para "proceder à análise econômico-financeira, bem como avaliar a
conformidade das informações de interesse fiscal do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe)", trouxe a real possibilidade de impacto diretamente no resultado dos
trabalhos conduzidos pela CMB.
Assim, os estudos voltados à elaboração do edital do Scorpios prosseguiram, sem prejuízo
do aproveitamento para o então futuro edital do Sicobe. Os estudos resultaram em um
modelo de especificação, efetivamente publicado no edital do Pregão Presencial
Internacional nº 010/2016 para o Scorpios, com foco no fomento à concorrência. Tal
iniciativa permite alcançar maior competitividade para o certame, com vistas a dotar a CMB
de conhecimento, domínio e independência.









Com relação ao atendimento do Acórdão 1661/2015, destacam-se as seguintes ações:
- Ampla discussão com o mercado;
- Modalidade da licitação pregão com fase de testes;
- Eliminação da pré-qualificação;
- Adoção de modelo de planilha detalhada de custos que prevê a internalização de tecnologia
com redução dos respectivos custos;
- Termo de referência voltado para a transferência de tecnologia e a posse das informações
gerenciais pela CMB;
- Acordo de níveis de serviço (SLAs);
- Percentuais de serviço revistos para o mínimo necessário à prestação do serviço com
eficiência;
- Estabelecimento de uma curva de conhecimento com vistas a atingir os índices ideais,
incrementando, assim, a concorrência e atendendo aos preceitos do TCU.
Além disso, foram realizados testes em ambiente indicado pela própria licitante, eliminando,
assim, o problema apontado pelos órgãos de controle quanto aos prazos para conhecimento
do ambiente de testes.
Em 17/08 e 24/08/2015, respectivamente, foram encaminhados os Ofícios PRESI nº 157 e
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159 com os impactos da Comissão nº 638 do Ministério da Fazenda, criada para reavaliar a
continuidade do Sicobe, e solicitação para prorrogar o prazo para encaminhamento do
planejamento da licitação para o Sicobe.
Visando dar continuidade ao processo licitatório do Sicobe, em 06 de janeiro de 2016, no
Ofício PRESI nº 001/2016 foi encaminhado cronograma provisório noticiando a primeira
Audiência Pública para o dia 17/02/2016, eliminada da atualização do cronograma tendo em
vista a decisão de utilizar todo o conjunto de conhecimentos adquiridos na pioneira licitação
para o Scorpios (já publicada), que precederia o certame do Sicobe.
Em 29/04/2016, a RFB encaminhou o Ofício 20/2016-RFB/COFIS solicitando à CMB a
adoção das providências cabíveis para simplificação dos módulos do Sicobe com redução de
custo.
Em 26/08/2016, a CMB encaminhou à RFB o Ofício 006/2016 contendo proposta técnica e
cotação com cronograma do novo sistema de controle de bebidas em desenvolvimento pela
CMB.
Em 18/10/2016 foi publicado o Ato Declaratório Executivo (ADE) nº 75, de 17/10/2016, que
foi complementado pelo ADE nº 94, de 12/12/2016, desobrigando os estabelecimentos
envasadores de bebidas da utilização do Sicobe a partir de 13/12/2016. Assim, a cogitada
licitação para o Sicobe restou prejudicada, prevalecendo o desenvolvimento de uma nova
solução pela própria CMB.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Itens
Comunicação
Processo
Acórdão
Data da ciência
expedida
Ofício nº
TC
2.201/2015
0309/20159.1 e 9.2
22/09/2015
004.068/2014-9
TCU-Plenário
TCU/SEFTI, de
16/09/2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
Descrição da determinação/recomendação
9.1. considerar cumpridas as deliberações 9.1.1, 9.1.4 a 9.1.6, 9.1.9, 9.1.10, 9.2.1 a 9.2.3,
9.2.10, 9.2.19 e 9.2.23; em cumprimento as deliberações 9.1.11, 9.2.4, 9.2.6 a 9.2.9, 9.2.11,
9.2.13 a 9.2.18, 9.2.20, 9.2.22 e 9.2.24; parcialmente cumpridas as deliberações 9.1.2, 9.1.3,
9.1.8 e 9.2.5; e não cumpridas as deliberações 9.1.7, 9.2.12 e 9.2.21, todas do Acórdão
2296/2012 – TCU – Plenário.
9.2. determinar à Casa da Moeda, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento
Interno do TCU, que elabore e encaminhe ao TCU, em trinta dias, plano de ação contendo
ações a serem tomadas, responsáveis pelas ações e prazos para implementação referentes às
deliberações do Acórdão nº 2296/2012-TCU-Plenário consideradas em cumprimento,
parcialmente cumpridas e não cumpridas, listadas no item 9.1 deste Acórdão.
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Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A CMB, por meio da Unidade de Auditoria Interna (AUDIT), encaminhou
Informação/Despacho.AUDIT s/nº, em 21/09/2015, ao Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação (DETIC) para conhecimento, análise e manifestação referente ao
Acórdão nº 2201/2015-TCU-Plenário.
Considerando que nem todas as deliberações eram de responsabilidades do DETIC, foi
encaminhado, no dia 06/10/2015, o MEMO AUDIT nº 502 ao Departamento de Gestão de
Contratações (DEGEC) para sua manifestação.
Em complemento à resposta do DETIC, foi solicitado o encaminhamento das evidências
acerca do manifestado para cada item de sua responsabilidade. Tais evidências foram
encaminhadas por correio eletrônico no dia 14/10/2015.
De forma a complementar as respostas do DEGEC, foi solicitada a identificação dos
responsáveis por plano de ação, encaminhada por correio eletrônico no dia 16/10/2015.
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 19/10/2015.
Cabe ressaltar que o monitoramento desse Acórdão está sendo realizado pela Unidade de
Auditoria Interna por meio da Ordem de Serviço de Inspeção nº 49/2016 e que, após análise
das manifestações e evidências apresentadas pelas áreas responsáveis, foi identificado o
atendimento das seguintes Deliberações: 9.1.2, 9.1.3, 9.1.11, 9.2.4, 9.2.6, 9.2.8, 9.2.12,
9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.17, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.20, 9.2.23, 9.2.24 e 9.2.11.
No entanto, vale ressaltar que as Determinações 9.1.7 e 9.18, de competência do DEGEC, e
as Deliberações 9.2.5, 9.2.7, 9.2.9, 9.2.21 e 9.2.22, de competência do DETIC, ainda
encontram-se em implementação, motivo que levou a Unidade de Auditoria Interna a emitir
recomendações no Relatório da OSA n° 21/2016, para monitorar o andamento de ações já
implementadas.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Itens
Comunicação
Processo
Acórdão
Data da ciência
expedida
Ofício nº
TC
2.075/2006
9.7.1 e
3494/2006-TCU06/12/2006
013.895/2005-6
TCU-Plenário
9.7.2
SECEX
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
Descrição da determinação/recomendação
9.7. determinar à Casa da Moeda do Brasil que:
9.7.1 continue envidando esforços para viabilizar o credenciamento de outras empresas
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fornecedoras de serviços afins, e que, para as próximas contratações, realize licitação,
avaliando a conveniência e a oportunidade de realizá-la em nível internacional.
9.7.2. em futuras contratações, realize pesquisa de preços nos mercados nacional e
internacional, acerca das contratações de projetos similares ao que foi contratado com a
empresa Sicpa no presente processo.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
- Com relação ao Scorpios:
No período de 07 a 18/03/2016, o então Presidente da CMB e um Assessor, acompanhados
de representantes de duas Diretorias, realizaram viagem de benchmarking à França,
Alemanha, Suíça e Inglaterra para visitar empresas que desenvolvem, fornecem e/ou
utilizam tecnologias e sistemas de controle da produção, auditoria de autenticidade e
rastreabilidade de produto similares às empregadas nas soluções tecnológicas Scorpios e
Sicobe.
Em 12/05/2016 foi realizada reunião na Secretaria da Receita Federal do Brasil (Brasília –
DF), ocasião em que a Diretoria de Selos (DISEL) apresentou um resumo da especificação
técnica para a audiência pública do Scorpios, marcada para o dia 31/05/16.
O Aviso de Audiência Pública nº 001/2016, para o dia 31/05/2016, às 10h30, no Auditório
da CMB em Santa Cruz, foi publicado nos seguintes jornais: Diário Oficial da União, O
Globo, Folha de São Paulo, Jornal do Comércio, Zero Hora, Correio Brasiliense, O Estado
de Minas e Financial Times. Em complemento, foi divulgado o Edital na Internet. A
Audiência Pública foi realizada nos dias 31/05/2016 e 01/06/2016, conforme registrado na
Ata da Reunião, e seu objetivo foi o atendimento do art. 39 da Lei nº 8.666/93, bem como a
apresentação das minutas dos documentos que viriam a compor a futura licitação.
Paralelamente, a sessão do Pregão Presencial Internacional CMB nº 010/2016, referente à
Prestação de Serviços Técnicos Especializados para o Scorpios, foi agendada para
08/12/2016. Entretanto, a sessão não pode ser aberta tendo em vista a entrega, por Oficial de
Justiça, de liminar expedida por Titular da 10ª Vara Federal do RJ, que determinou a
suspensão do Pregão Presencial Internacional CMB nº 010/2016, conforme registro em Ata,
na qual consta, também, registro dos representantes das empresas que estavam presentes à
sessão.
Vale destacar que a suspensão foi determinada com base em representação formulada pela
empresa Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. a respeito de possíveis
irregularidades ocorridas na CMB relacionadas ao Pregão Presencial Internacional CMB nº
010/2016 (Processo nº 18750.001995/2015-01), do tipo menor preço.
Em 14/12/2016, foi publicado no Diário Oficial da União, pag. 77, comunicação da CMB de
reabertura do Pregão Presencial Internacional CMB nº 010/2016, agendando a sessão
pública para o dia 22/12/2016.
A partir da representação formulada pela Sicpa e dos desdobramentos supramencionados, o
TCU emitiu, em 19/12/2016, decisão determinando que a CMB, cautelarmente, suspendesse
os procedimentos referentes ao Pregão Presencial Internacional CMB nº 010/201, até que o
Tribunal delibere sobre o mérito da representação (TC 034.564/2016-0), conforme
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publicação em Diário Oficial da União, de 26/01/2017, pág. 56.
Por fim, diante dessas informações levantadas pela Unidade de Auditoria Interna, verificouse o empenho da alta gestão da CMB durante o exercício de 2016 em promover ações que
proporcionassem o interesse de novos potenciais fornecedores, além da empresa Sicpa, com
intuito de dar continuidade ao processo do Pregão Presencial referente à Prestação de
Serviços Técnicos Especializados para o Scorpios e, consequentemente, dirimir o risco de
não atendimento do Acórdão do TCU nº 2075/2006, de 08/11/2006.
- Com relação ao Sicobe, tendo em vista a similaridade constante do texto do Acórdão
em epígrafe, informamos:
O cronograma preliminar para a licitação do Sicobe, elaborado no início do exercício de
2016, encaminhado ao TCU por meio do Ofício PRESI nº 001, de 06/01/2016, excluiu as
audiências públicas provisoriamente previstas para os dias 17/02/2016 e 19/04/2016, com
vistas à publicação de um edital final a ser apresentado ao mercado, segundo a Diretoria,
maduro, devido a experiência obtida na elaboração do edital do Scorpios, que o antecedeu.
Vale mencionar o encaminhamento ao TCU do Ofício PRESI nº 045, de 29/03/2016, que
tratou da análise e da manifestação da CMB sobre o Relatório Preliminar da Comissão
Especial do MF (Portaria MF nº 638/2015), parágrafo 1º, em resposta ao Ofício nº
0070/2016-TCU/SecexEstatais RJ, de 04/03/2016. No parágrafo 7º do referido ofício, a
CMB destacou que o Relatório estava ainda em análise no MF e, portanto, carecia de
decisão final. A empresa acrescenta, ainda, que a decisão poderia impactar o andamento do
procedimento licitatório em curso na CMB, que tinha previsão de audiência pública para o
final de abril ou início de maio de 2016.
No Ofício supracitado, em seu parágrafo 2º, a CMB também informou sobre a viagem de
benchmarking realizada em março de 2016 a países da Europa, ocasião em que foram
visitadas empresas que detém tecnologia similar à utilizada para o Sicobe. Segundo consta
no parágrafo 3º do Ofício, essa ação estaria indo ao encontro do Acórdão nº 2075/2006 por
possibilitar à CMB conhecer as práticas mais recentes do mercado de selos rastreáveis e
identificar, no mercado internacional, empresas com o perfil perseguido para a prestação dos
serviços do Sicobe e Scorpios, podendo, assim, ampliar a competitividade e concorrência em
futuros certames.
O Ofício informa, ainda, no 4º parágrafo, que, paralelamente, estudos técnicos estavam
sendo intensamente desenvolvidos para a elaboração da especificação do Scorpios, cujo
aproveitamento para o edital do Sicobe representaria parte substancial da tecnologia da
informação e automação, o que, segundo o informado pela Presidência da CMB, à época,
evidenciou uma celeridade das ações previstas no cronograma do Sicobe.
A CMB também informa no Ofício, no 5º parágrafo, que estava buscando soluções
alternativas para o atendimento integral aos requisitos de funcionalidade definidos pela RFB,
ou seja, em atendimento ao ADE COFIS nº 045/2015, bem como às recomendações dos
órgãos de controle. Para tanto, foi informado que a CMB estava buscando diálogo com a
RFB e com o MF, a exemplo dos Ofícios PRESI nºs: 229/2015, 239/2015 e 014/2016, com
vistas à readequação dos normativos e funcionalidades do Sicobe, propondo, inclusive, uma
Comissão multidisciplinar para avaliar sugestões tecnológicas alternativas.
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Foi enviado pela Presidência da CMB ao TCU o Ofício nº 054, de 14/04/2016, para atualizar
informação prestada no parágrafo 7º do Ofício PRESI nº 045, de 29/03/2016, no que se
refere à licitação do Sicobe.
Ato contínuo, em 27/04/2016, foi encaminhado o Ofício PRESI nº 059, que citou a reunião
para apresentação sobre o referido sistema, realizada em 20/04/2016, ocasião em que foi
entregue cópia do relatório, em dois cadernos, da viagem internacional de benchmarking,
realizada no período de 07 a 18/03/2016. A CMB solicitou tratamento de confidencialidade
ao relatório, tendo em vista conter informações das empresas visitadas sobre suas
tecnologias, patentes e segredos industriais aplicados aos sistemas de controle de produção,
auditoria de autenticidade e rastreabilidade do produto.
O Ministério da Fazenda solicitou à CMB, por meio do Ofício nº 10.503/SE-MF, de
20/04/2016, encaminhamento, até 11/05/2016, das explicações relativas ao Sicobe
requeridas na conclusão da Nota Técnica nº 2/2016/AECI/GMF/MF-DF, de 15/04/2016, que
apresenta análise sobre os aspectos envolvidos, bem como a possível repercussão das
respostas enviadas pelas áreas envolvidas relativas à análise econômico-financeira e de
conformidade do Sicobe, conforme firmado no Relatório Final da Comissão Especial
(Portaria MF nº 638/2015).
Nesse ínterim, foi recepcionado pela CMB, em 05/05/2016, o Ofício nº 020/2016RFB/COFIS, de 29/04/2016, com a indicação do escopo básico para adequação do Sicobe,
conforme indicado no item “g” da conclusão da Nota Técnica supracitada, ou seja, um dos
itens a serem explicados pela CMB.
Em resposta ao solicitado no Ofício nº 10.503/SE-MF e na Nota Técnica, foi encaminhado
ao Secretário Executivo do Ministério da Fazenda o Ofício PRESI nº 70, de 11/05/2016,
com as informações requeridas, exceto a letra “g”, dispensada pelo Ofício do MF devido à
necessidade de informações adicionais da RFB.
Além de ter apresentado um resumo da especificação técnica para a audiência pública do
Scorpios, conforme informado anteriormente, a Diretoria de Selos (DISEL) apresentou, na
reunião realizada com a RFB em Brasília no dia 12/05/2016, informação sobre resposta às
solicitações sobre o Sicobe encaminhadas pelo Assessor da SE/MF por meio do Ofício nº
10.503/SE/MF.
Ato contínuo, a CMB encaminhou à RFB o Ofício PRESI nº 075, de 17/05/2016, com a
indicação dos participantes para integrar o grupo multidisciplinar, conforme entendimentos e
definições mantidos na referida reunião.
Em 30/09/2016, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), à pág. 167, o Acórdão nº
2462/2016-TCU, que determinou à CMB encaminhar ao referido Tribunal, no prazo de 15
dias, documentação referente à possível constituição e andamento sobre a comissão formada
parar tratar da análise econômico-financeira e de conformidade com o Sicobe, dentre outras
informações inerentes ao assunto, bem como cronograma contendo o planejamento
atualizado e detalhado da licitação para contratação do Sicobe, considerando a proximidade
do término da vigência do contrato com a empresa Sicpa Brasil Indústrias de Tintas e
Sistemas Ltda., em 31/12/2016, e a observância ao disposto no subitem 9.3.2 do Acórdão nº
1.661/2015 – Plenário, bem como ao item 9.7 do Acórdão nº 2.075/2006-Plenário.
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Em 18/10/2016, foi publicado o Ato Declaratório Executivo (ADE) nº 75, de 17/10/2016,
que foi complementado pelo ADE nº 94, de 12/12/2016, desobrigando os estabelecimentos
industriais envasadores de bebidas, a partir de 13/12/2016, da utilização do Sicobe de que
trata a Instrução Normativa RFB nº 869/2008. Nesse contexto, o contrato, que estava vigente
até 31/12/2016, não foi renovado, tampouco o processo licitatório teve continuidade.

Fonte: AUDIT

7.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
A CMB não recebeu em 2016 recomendações oriundas do Órgão de Controle Interno,
doravante denominado CGU. Para o exercício em questão restou apenas o monitoramento
de uma recomendação (Recomendação 2 do item 1.2.1.1), atendida na sua totalidade no
final do ano, referente ao Relatório de Auditoria nº 201501301, de 3 de junho de 2015,
encaminhado à CMB, por meio do Ofício nº13103/2015/DEFAZI/DE/SFC/CGU-PR, que
examinou especificamente a área contábil.
Em atendimento a essa recomendação, constante no supracitado Relatório de Auditoria da
Secretaria Federal de Controle Interno da CGU, a Presidência da CMB estabeleceu
Comissão para normatizar a forma de contabilização das contingências ativas e passivas
para embasar as decisões institucionais a serem tomadas sobre o tema, que resultou na
Norma de Administração - NAD E2100/001, de 06/12/2016, aprovada na 8ª Reunião de
Diretoria (RD), realizada em 05/12/2016, com as diretrizes para classificação,
contabilização, divulgação e tratamento das contingências.
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, possibilitando
evidenciar mais adequadamente a situação efetiva da empresa.
De um modo geral, as recomendações da Controladoria são acompanhadas por meio de
um Plano de Providências Permanente (PPP) encaminhado pela CGU à CMB, sendo
realizado o monitoramento pela Unidade de Auditoria Interna, que acompanha o
atendimento junto às áreas auditadas.
A posição em 2016 da recomendação da CGU encaminhada à CMB no Relatório de
Auditoria nº 201501301, de 3 de junho de 2015, está demonstrada no quadro a seguir.
Quadro 37 - Cumprimento das recomendações do Órgão de Controle Interno

Constatação/Recomendação
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.

Atendimento da Recomendação
Constatação 1.2.1.1

Recomendação 2: A Presidência da
CMB estabeleceu Comissão, por meio da
Portaria n° 033, de 26/01/2016, para
normatizar a forma de contabilização das
contingencias ativas e passivas para
embasar as decisões institucionais a
Recomendação 2: Rever as rotinas de serem tomadas sobre o tema, que resultou
execução, revisão
e avaliação dos na Norma de Administração - NAD
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Constatação/Recomendação

Atendimento da Recomendação

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.

E2100/001, de 06/12/2016, aprovada na
8ª RD, de 05/12/2016, com as diretrizes
para
classificação,
contabilização,
divulgação
e
tratamento
das
Contingências.
Situação: Implementada.

Fonte: AUDIT

7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário
Os procedimentos correcionais concluídos no período de 2016 não demandaram a adoção
de medidas visando apuração e ressarcimento de danos ao erário
7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993.
A CMB 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 têm o início de sua implementação no DEGEC na previsão
objetiva das regras de pagamento nos editais de licitação e respectivas minutos 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 Departamentos de
Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira (DECOF), sendo certo que as obrigações são
adimplidas à data de vencimento apurada.
7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
A revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da
folha de pagamento encontra-se suspensa aguardando a decisão do Tribunal de Contas da
União na TC 013.515/2013-6, que está em fase de julgamento do Pedido de Reexame,
com efeito suspensivo em relação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2859/2013 – Decisão
do Plenário exarada nos autos daquele processo, conforme evidenciada na atualização
processual do TCU.

150

7.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda
A CMB não desenvolveu ações de publicidade em 2016, à exceção das de caráter legal. A
publicidade legal realizada pela CMB visa o cumprimento das Leis nº 6.404/1976, e nº
11.638/2007, no que tange à obrigatoriedade da publicação das demonstrações financeiras
do exercício, e da Lei nº 8.666/1993, acerca da obrigatoriedade da publicação referente às
licitações e contratos da Administração Pública.
As despesas da CMB em 2016 com publicidade legal estão descritas no quadro a seguir.
Quadro 38 - Despesas com publicidade legal

Publicidade

Legal

Fonte: DELOG

Programa/
Ação
Orçamentária
Publicação da
CMB em
jornais de
grande
circulação do
país.
Publicações no
Diário Oficial
da União
(DOU).

Valores
empenhados

2.973.287,67

400.000,00

Valores em reais

Valores
pagos

Número
do
contrato

720.597,36

3162/2010
(352 dias)
e 38/2016
(13 dias)

Empresa
Brasil de
Comunicação
(EBC)

130.157,03

4213/2010
(5 meses)
e 62/2016
(7 meses)

Imprensa
Nacional

Contratada
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8. ANEXOS E APÊNDICES
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8.1 Demonstrações financeiras consolidadas
As Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei nº 6.404/1976, e as Notas Explicativas
estão apresentadas a seguir.
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<G>"2>

CASA DA MOEDA DO BRASIL
CNPJ 3<4.16-4.31910001-74

BALANÇO

PATRIMONIAL

E X ER ClclO
(EM

31.12.2016

A T I V O
NOTA

CIRCULANTE

1 .3~5.280.069 ,52

DISPONIVeL
BANCOS CONTA MOVIMENTO

523.683.151 ,00
U31.422.99
514.352.328.01

(4 .1)

APLICACOEs FINANCEIRAS

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

1557.635.991,19

67476.576,72
($.349.763.90)
.37 125743,"9
7.834.816.• 8
150.• 00.683.09
• . 1.1.$35,31
113.130.669.44
57 .• 70.715,10
8" 1• .195.88
90 643.152.01
16 .• 02.006." 5
829.657.89

(4 .2)

(-) PROV. PIPERDAS ESTIMADAS EM CRED. LlQ.DLMOOSA ( • .2)
SERVIÇOS exECUTADOS A FATURAR
(• .3)
( )
ADIANTAMENTO DE FERIAS
IMPOSTOS E CQNTR IBUlÇOES A COMPENSAR
(AS)
(• .8)
OUTROS VALORES A RECEBER
ESTOQUES
'H)
PROOUTOS ACABADOS
PROOUTOS EM PROCESSO
MATERIA-PRIMA
ALMOXARIFADO
(4.8)
DESPESAS ANTEC IPADAS

...

NÀ O CIRCULANTE
NOTA
REALlzAvEL A LONGO PRAZO
(5.1)
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR
(52)
l-tPROV. PIPEROAS ESTIMADAS EM CRED LlQ.DlMOOSA (5 .• )
IMPOSTOS E CQNTRIBUlçOES A COMPENSAR
(5.5)
(5.8)
CREOITOS A RECEB€R POR ACOES ..IUOICIAIS
(5.1)
DEPOSITO JUOICIALlRECURSAL
INVESTIMENTOS TEMPORÂRJOS
(5.8)
(5.8)
(-) PROVlSAO PIPEROA DE INVEST. TEMPORÁRIOS
OUTROS CREDITes A LONGO PRAZO
(5.9)
INVESTIMENTOS
(6.1)
PARTlCIPACOES POR INCENTIVOS FISCAIS
(6,1)
I-l PROVoPIPERDA OE INVEST. POR INCENT. F ISCA IS
(62.1)
IMOBILIZADO TECNI CO
SENS VALORES CORR IGIOOS
(-) DEPRECIACOES
H RED. AO VR. REC UPERAVEL 00 ATIVO (IMPAlRMENT) (6 .• )
IMOBILlZAçOES EM ANOAA1ENTO
(62.2)
tMPQRTACOEs EM ANDAMENTO
(6.2.3)
INTANGNEL
(63)

_

J'OUlas

~lCiIuvas

TOTAL
5CtO panes 10 egranl&S UdS uemonslraçueS 1..o000lC:ll

DE

1.314.380.971,41 CIRC ULANTE
81'.1851.358,73
FORNECEDORES
157.718200,11
EXIGIBILIDAoe COM PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
460.4 ' 1.158.62
DIVIDENDOS A PAGAR
551 .485.88 1,41
PARTlCIf>AÇÃQ OOS EMPREGADOS NO LUCRO
REMUNERAc;AQ ADICIONAL VARIAvEL OOS DIRIGENTES
105.550.875.18
(7 .11$.053.53
IMPOSTOS E CQNTRIBUIÇOEs A RECOlHER
331 .701.00i.Ol
EMPRI:STlMOS E FINANCIAMENTOS
8040.447 ,43
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVlD~CIA DA CMB
109.211.104.98
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
.1016ia,.0
PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR
22 • .• 81 ,500.95
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
52.518.710.65
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PROVISÃO PARA FI:RIAS E ENCARGOS SOCIAIS
55.113.958.35
$8 .• 20.• 03,08
OUTRAS OBRIGAÇOES
18.3&8.• 28.81
22• .238.26

1.178.844.666,.2
\ .01 • .506 885,33
2.658.852.03
182.704 .363.95
(81 .037 .• 42.13)
868.194.151,51
17.647 .• 00.04
22.01 • .085,91
569.139.92
(2&.318.82)
1.782.106,92
1.562,81
1.869.906.59
(1.668.343.98)
156.951.923.1.
1 . 37.907.317.21
(701 0&4.013.01)
(900.095,OS)
20.411.312,81
531"01 .22
5364 295.3<1

1.835.208.911 ,2 N Ao CIRCULANTE
1012117 325,.8
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2,658 852.03
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVI~NCIA PRIVADA
1.1 .668.5S.,63
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES
(22 .821 .5S..86
PROVISÃO P/CUSTOS OE SERVIÇOS A FATURAR
853.311.196 .• 3
17.133.535.50
11113.2.1.51
&47.048,34
(IOS.715 •• 0
1.&48.2. 1,30
1.118,8 1
1.669906,59 PATRIMONIO LIQUIDO
(1.668721,98
CAPITAL SOCIAL
813.517.1.2.00
RESERVAS DE LUCRO
1 3al .~.S.$56,21
RESERVA LEGAL
RESERVA PARA INVESTIMENTOS
(631.134.598.85
(900.095,09
RESERVA ESPECIAL
supERAm (OEFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA
23.80 685,73

3.132.12• .735,9.4

3.229.68U'O ,8

.,
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~,:~\
IMPRESSOS

c.p . r . N" 913.066 . 731-3.

PASSIVO

31.12.2015

NOTA
(7.1)
(7 .2)
(11 .0 )

(7 .3)

(7 .• )
(7.5)
(8.1)
(15.0)
(1.8)
(1.1)
(7 .8)

,a,

(7.2.1)
(1.8)

NOTA

(8.1)
(1 5.0)
(8.2)
(5.2)

NOTA

(10)
(11.1 )
(11 1.1)
(11 1 2)
(1.0)
(17.0)

31 .12.2016

31 .12.2015

861.721 .11' .:10
36.11512!JO,32
12.888.411.61
O,DO
3.701 .1.7,02
869.• 55.72
13.159.173.23
62.87 • .687.33
7.667612,52
51 . 02.953,63
"08.211.723.&11
17.012.015.13
8.022. 113,11
46.136.341 .01
Ul20.889.55

803.331.218,9'
344.860.021 ,41
13000.849,43
'12.991 .' 51 .53

217.006.200,85
100.000.000,00
38.8n .226 .81
13.545.061.10
64.583.9 12.08

27U.U51 ,92
200.000.000.00
1 • . 191 .....53
5.048 201 ,3$
O,DO

2.2.6.398.653,99
1.360.611.81. ,09
685.118.839.90
la.516.6S..1.
809.863.466.32
14.291 .822.11
. 2_986891,33

28.190,CW8.25
668.09 • .94
8.$5.737,2.
15.387.030.30
6768.619,15
22& 112.688.25
O,DO
O,DO
O,DO
.5.1$5.881.98
1.1108 131.64

2 .1.1 .00~.019 ,n

1380.811.81 • .09
186 331205,66
15. 561 .64~ •• 8
166.981.99ua
0,00

3 115.35&.20

~ O 1051~ ,OO

9.32.661.15
3.132.12• .735,9.4

T O T A L

Rio dot J.n.irO~3:' rl~d. 2016

~~~S

DI U 1'ORA
DE PASSAPORTES E

2016

REAIS )

•

CAlIRAL
~v'---7

PRES:I DENTE

c . p . r . N" 213 . 8 10 . 913-91

#.(~i!:Ar

SILvÃ J\mIOR

DI RE'l'OR

DE SELOS
C . P .F. N " 12 • • 1 91 • • 11- . 9

E MOEDAS

c . p . r. N° 81 • • 513 . 501-91

3 , Z2t .n9 .a90,8~

~~.

CASA DA MOEDA 00 BRASIL
CNPJ 34.164 319/0001 -74

D EM ON ST RA CA O 00 RESULTADO 0 0
EXERCiCIO

DE

EXERClclO

2016

EM REAIS

DESCRIÇAo
NOTA

I - FATURAMENTO BRUTO

31 .12.2016
2.408.843.412,80

2.411 .505.407,37

387.259,29

505.430,41

2.408.456.153,51

2.410.999.976,96

H IPI CONTIDO NO FATURAMENTO BRUTO
11 - RECEITA BRUTA DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERViÇOS

(12.1)

DEDUÇOES DAS VENDAS

4.813.148,87

4.163.959,53

1.265.633,78
1.013.424,62
396.370,1 1
1.629.326,96
308.393,20

2.41 7.643,63

2.403.643.004,64

2.406.836.017,43

(12.2)

1.866.667.831 ,89

1.625.834.072,90

(12.2)

536.975.172,75

781 .001 .944,53

496.413.989,86
4 29.547.070,81

499.120.932,54

(-)IMPOSTO S/CIRCULAçAO DE MERCADORIAS E SERViÇOS

(12.2)

(-)I MPOSTO S/SERVIÇOS

(12.2 )

(-)PASEP S/FATURAMENTO

(12.2)

(-)COFINS S/FATURAMENTO

(12.2)

(-)DEVOLUçOeS DE VENDAS

(12.2)

111- RECEiTA LíQUIDA DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERViÇOS
IV • CUSTOS DOS PRODUTOS E SERViÇOS VENDIDOS
V

• LUCRO BRUTO OPERACIONAL

31 .12.2015

VI - DESPESAS ( RECEITAS) OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAl

(1 2 3)

332.500.804 .07

DESPESAS COM MATERIAIS

(12.3)

DESPESAS COM SERViÇOS

(1 2.3)

4.532.225,66
7 6.370.379,06

DEPRECIAÇOES E AMORTIZAções

(12.3)

16.143.662,02

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(12.3)

OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS - LIQUIDAS

(12.3)

3.869.897 .37
62.997.021,68

VII - RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
VIii - RESULTADO FINANCEIRO

431.987,40
191.043,85

879.959,53
243.325,12

498.149.892,42
326.025.356,97
11 .034.357,08
137.996.736.48
23.093.441 ,89
2.492.451,72
(1 .521.411 ,60)

40.561 .182,89

281.881 .011 ,99

RECEITAS FINANCEIRAS

(12 .• )

42.649.099.72
95.575.391,20

74.311 .481 ,72

DESPESAS FINANCEIRAS

(12 ,.)

52.926.291 ,48

44 .835.504,09

83.210.282,61

311 .356.989,62

IX • RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

29.475.977,63

X - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

(1.1)

(17.012.015, 73)

0,00

Xl - PROVISÃO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL

(1.7)

(6.022.173,77)

0,00

(9.0)

60.176.093,11

VIII . RESU LTADO LIQUIDO DO PERloDO
"""ASl'iro a"SEXp 1C3 Iyas sao partes Integrantes das DemonstraÇÕeS

,

"

Ri.o dQ Ja n o.i,,!.

--~~~

d. 2016

~

311 .356.989,62

/""",-é

~I

Z;;:~:TE

DIRETORA

C. P . F . N° 213.8 10 . 973-91

SILVA JUNIOR
DIRETOR DE SELOS

c . p. r .

N° 72 4 . 197 . 417 - 4 9

..
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CASA DA MOfDA DO BRASIL
CNPJ 34. 1&. 3 &.tOOO1 7.

DE M ON!H AA C,lO pO f L UX Q

pE CA I X A

"X(RCIC ' O DE . u u
11 ., lUA I)

UE5CR I C,lO

3l.t2.201&

.

A nYlDADES OPERACIONAIS
LUCRO LJouIOO

At !.!!H~§ Qi!E: fi&;! Bf~BfS~fMA &;WfBISM tlLl5AIg! II:E ~1S6
Di:SflESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
PRo'w'\SAo F>ARACftI';DItO De L~O DUVlDO~
PfUM~O/REVERSAO PIPERM M: VEST . TEMPOAAAIOS E PftHCEPfl'f\IOS FISCAIS
DEPREcw;Ao E AMOR TlZAçAO
REDUçAo M) VAlOR RECUPERAVEL 00 I\.TI\'O (IrItPA./RMENl)
REVERsAco'PROv1sAo PARI< PA$SNOS CO ttT1NQ~TES

.w4 0 00'.01
en.<I411 !J91.&.t

AU" ENTO EM SERVIÇOS EXEGUTADOSA F"T\JRAR
~DUÇÁOIAIJt.IEHTO Elo! A(IIAHTAMENTO DE FeR\l\S
AIAIEHTO
INfIOSTOS E OONTRIBUlçoES A OOt.tP€NSAH
AIAIENTO EM DEPOSITOS JUDtCWSlRECURSAIS
AlAIEHTO EM OUTROS cRfDnos
lW:IUÇAo EM ESTOQUES
AlAt EHTOMlÕouçAo EU OIO$PESAS PAGAS AI"lT~ADAUE.nE
TOTAl.: AUMEH TO NOS ATlVOS

',~

a..

AUMalTOIRIiDUÇAo NOS PASSIVOS:
AlNENTO EM FORNECEDORES
REouçAo EM EXJGI6IU OADES COM PE5:SOAL E ENCARGOS
Rl:DUÇ.lOr.t.uI.lEN TO Od PAR1 1CIPAÇA.o DOS EMPREOIoOOS E DIRIGENTES HOLLlCRO
AU" EHTO EM ,P...oSTOS E OON-Tfl:IBUlçoES
AUMENTO EM OBAIQAÇAoCOM ENTIDADE DE PREVID':NClA PRIVADA
AUMEHT()fflEOUçAo BI P'fIOlMiOE5 P,HU·.J E PICONTRll'IUiÇAO SOCIAl
AULlEJ.l TO EM PRO\I1SAO PARA F~~ E ENCAROOS
REOUÇÃOl.WI.IEt.lTO ElA AOI",;TAMENTOS DE CLIE"Nl IiS
AlIUEHTOIREOUçAo EM OUTRAS OBR1GAÇOfS
TOTAL : REOuçÃOIAUM ENTO PfOS PASSIVOS

3807"

OH, ~

I
",,,,,~, :~
50

'0! ~5~. ~S

..

..." "" .'

::õ:"

LUCRO L1OUIDO A.JUSTAOO
AUMENTOM f OuçAo HOSATI't'O$:
Rf DUc;Ao EM CONTAS,. RECEBER DE ClJENTES

'31 56S•• &
2

".
,!~

"

16-' 8li21JOo4.79

.. 68H35.9$
"J.4oI5 2"?21
:2'3 co. la!1.!!iO
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,,,.,,.:,,

(1 . .
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AQUISlçAo (11: MIYO IMQUILIUoUO

230 118,28

1 1 ~2l.Ql~ , ~~

(ll<li9~~~,~~:

[ali •• ' let,C2
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Demonstração do Valor Adicionado - D V A
Apn:IUIt'IlaMO$ • ~uaçêo dG Valor Adit::icNdo. com o obfebva de men&utat o valor da COIIubulÇéo da Empte68 para
goraÇk (ill Fhqueza Nacional,. li e:r:pliciaf a dis~lo patI • acoedade na forma da Ramuner~ do Trabalho. Go""lllmO
e Adooilita.

DESCRIÇAo

31rt212011

Em .'

'''.212015

, • RECEIT AS

2.J.4'.OM.AZ1 ,t6

1.409.110.123,10

' .' ) Vl!!l'lcsas Ele mercalSof1al. PfO(IUtoI" MtVÇoI5

2 -408.635.291.30

2 " 'Otl I3 8iXI,0 1

2D8.1'5.5oO

5Q1 .SOO.36

1.2)~.

Recei lea

1.3) Re~ t'lWa li'l'al á c:onlWÇAolJeat:Noi prOpnoa
1.-4) PrO'MoIo plQ Cl'6dikMf de UquidtloÇlo ~O. . ·

R~C~)

0,00

0,00

60 .~.S97.64

2.101,.459.15

30&·393,20

2"3.325.12

1.511O.'I07.i35.71

1.71lAlA,271.67

1 ." ~7

5AO.017,OO

1 697150.394A1

6U60.902,73

12. W .3G$.76

Ui) Oeouçocl de Vendas

2 • INSUMOS ADOULruOOS DE TERCEIROS
11....-.. 0$ v~'" doa irnlKlstos • K:MS..IPI PIS. COfiNS
2. t) ClJItO& do& prooutOl. da mm:iI~$ • d,", ..:rviços vendido.

2.2) Ma1E! MI •. enefUIa. MMçoI5 00 1CfQIIrtn'II 0UI10.
2. 3) Pi!"rdal ~8çtO <te",1iMoriII ativo.
2 oi) Ct!dtOS TrbJltlOO6
3 . VALOR ADICIONADO BRUTO {1-2t

4 · OEPREClAÇAo . AMORTIZAÇÃO e EMu STÀO

• .686.715.ge

Ui 08t1.70

0,00

i53O(1561 ,UI

71S7. 1110.78i,1.5

'U,73fi.3-«,..'

74.740.234,7'

51 .m .120, lt

5. VALOR ADICIONADO LI QUIDO PROOUZIOO PELA ( NTIOADE (~)

IU.4 40.553,41

640.851.224,1)1

f _VALOR ADICIOHAOO RECEBIDO EM TRAHSFERtHCIA

1U..z..S.071. t 7

1 • •l1UI1,12

95..565.036.67

14 3D5 848.1$

ID.354.SJ

5.6J2.91

1) ReoB~iJI

"n(:ICIt'tS

2) ()-..dendOl

.3) Outm. Rccecas
1 . VAlOR AD.cJOHADO TOTAL A DISTRIBUIR 15.')

16.669.687.91

0.00

1 ....6115.'32,."

715.270.705.16

, . DISTlUBlIIcAO DO VALOR ADICIONADO

7!14.Q.$.U2,.U

718.270.705.1&

B.l)pe llloal

553199.619.50

303.990,0.111,62

1.1.1 • Rl!mlrl8raçlo tIIreg

-400 626 71' .G-t

212 OOQ 178,25

8.1 .2' B4!IIenCi06

12' ''30 !5GO.09

115.7159.901.20

8.1.3· F G.T.S .

2. 13e 371.41

11522156-4.17

8.2) 1~06I()1. IIW8 • contnbulço. .

,2U2 1.387.4!5

56087563 .• 3

8 _2 1 • Fed!tai!;

126.010.1197.85

51'30 010.12

8,2.2 - E5btdu!tis

1.572.222.06

3.125565.9'

8.23· MYI'CipM

1.1l382Bl.S4

.. 3U~81 .... 0

e.3) Re-nll\er~~o de C .lall de Terc::e:~1

52.68-8."72.58

.....635.504.09

8.3.1 . MOI

"9.7314HI4S.!53

....635.504.00

11.3.2 · AAlgum
Il.0l) Remtrter8ç80 de CI!I)éaII Pt6priol5

8 .• 1 . D'Men:lot
8 .• .2 · Lucroe re1lOo11 PntJulzo do Ulll"tbo

•

aov...~._...-_

--

2.949427 .05

0,00

60.116093,11

311 )56.989.62

0,00

112.991 .• 51.53

60.176093.11

191..3B5.53-8.09
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OEMONSTRAÇlO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERC I CIQ

DE

2016

EM REAIS

O ESCR I ÇA.O

:" .12.2018
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( ...,.) Super3vit (DafICIlj Aruanal de Previdência Pnvada
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"' ..... ,
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DE. lONSTRAÇÕES CONTÁBE IS
EXERC íC IO DE 2016
'OTA I - CONTEXTO OI'ERAC IO 'AL
A Casa da Moeda do Brasil - CM B - é uma Empresa Pública. constilUida pe la União nos termos da
Lei n" 5.895. de 19 dej unho de 1973. vi nculada ao Minislério da Faze ndHc dOlada de per onalidade
jurídica de dire ito privado. sendo o seu capit al pertencente integra lmente

à U nião. COI11

sede no Setor

Bancário Sul - SBS, Quadra 2. 100e 03. Bloco Q. Edilicio Cenlro Empresaria l João Carlos Saad.
sa las 909. 910 e 911, Brasil ia - DF. CE P 70070- 120. Icndo o seu estabeleci mento industrial na Rua
René Bi llenCOUrl. 371 - Di strito Indust ri al de SalHa Cruz - RJ. CE P n" 23565-200. possuindo C0 l11 0
at ividade principal em caniter de exc lusividade. a fabricação de papel-moeda. moeda metálica. de
cadern etas de passaporte para fornecime nto ao Governo brasileiro. a impressão de selos postais.
fi scais federais e titulos da divida púb lica fcderal. além das at ividades de selos de rastreamenlo de
cont ro le fiscal.
OTA 2
APRESENTAÇÃO
DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁ BE IS
EM
CONFORMIDADE COM A LEI I " 6.40-'/76 E AL TERAÇÕE POSTERIORES I'ELA
LEIS: 'o 11.638/2007 E 11.9-'1 /2009 E A DEQUAÇÃO ÀS NORMAS I 'TERNACIONAIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em 3 1112/20 16. em moeda corrente naciona l (R$).
ut ilizando 02 (d uas) casas decimai s. seguindo as I'ráticas Contábeis Brasilei ra e compreendem a
Legislação ociclilria. os Pronunciamentos. as Interpretações c as Orientações cios Pronunciamentos
Técn icos do Comitê de Pronunciamentos COnlábeis (CPC) homologadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboraçiio das Demonstrações COnlábcis.
As DernollSLrações ontábcis foram preparadas caril base no custo históri co. conform e 110ta
explicativa de principais práticas contábeis.

I\s informações sobre incertezas sobre premissas e est imat ivas que possuam um ri co signi ficativo
de resultar em um ajllste materia l dentro do próximo I!xercic io financeiro estão inclllídas nas
seguintes nota ex pl ica ti vas:

•
•

OIa 5.4 - Provisão para Perdas Estimadas no Crédito de Liquidação Duvidosa
ota 8.2 - Prov isão pa ra Passivos Cont ingentes

O Conselho de Ad ministração da Em presa. em reunião realizada em 10 de março de 2017. autorizou
a divulgação destas Demonstrações Con tábeis.
NOTA 3 - I'RI ' C IPAIS PR,-\T1 CAS C ONTÁBEIS
a) Os Bens. Di re itos e Obri gações da empresa estão classificados no Ativo Circulante. Ati vo Não
Circu lante. Passivo Circulante. Passivo Nào Ci rcul ante e Patrimôn io Liquido. em conform idade com
a Lei n° 6.40411976 e posteriores alterações. promo"idas pelas Leis n" 11.638/2007 e nO
I 1.941/2009.
b) As Aplicações Financeiras estão registradas pelo custo de aq uisição. acresc idas do re ndimenlos
auferidos até 3 1112/20 16 com apropriaçiio dos tributos ineidenles sobre as aplicações.
c) Os Estoques estão avaliados ao custo méd io de aqu isição ou produção. sem que estes excedam os
va lores de rea li zação ou reposição. O "a lor de custo do cstoq ue incllli todos os custos de aq uisição e
de tmn sformação. bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição atual.
d) Os In vestimentos estão ava li ados pelo custo de aquisição e/ou COlação de Illercado. se esta for
menor.

IA--
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OTAS E XPLICATI VAS À DEM O NST RAÇÕ ES C O 'T Á BE IS
E XE RC ÍC IO DE 20 16
e) O Imobilizado está ava li ado ao custo de aq uisição e/ou const rução. q ue compreende também os
custos diretame nte atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação. dedu z ido da
depreciação ac umu lada e perdas por red u ç~o ao valor recuperável (impairmcllt). o método de
depreciação empregado fo i o da depreciação da vida üti l econômica dos bens. revisando anualmente
a vida útil dos bens.

I) O Contas a Receber é contabil izado inic ialmente pelo va lor justo da contraprestação a ser reccbida
endo ded uzidas as perdas por créd ito de liquidação duvidosa. A perda é reconhecida no resultado
C0l110 despesa adm inistrativa.
g) A Provisão de Serviço a Faturar é con tabil izada baseada na leitura/contagem me nsal advinda do
relatório gerencia l programa ICOBE/ CORI'IO administ rado pe la Receita Fcderal do Bras il.
h) aixa e equiva lentes de caixa inc luem nu merário em espécie. depósitos ba ncários disponiveis e
ap licações fina nceiras de curto prazo com alta liq uidez. prontamente conversiveis em um montante
conhec ido de caixa e C011"1 risco insignificante de mudança de valor.
i) O Intangivel está demonstrado pelo custo de aq uis ição. ded uzido da amortização acu mulada e
perdas por redução ao va lor recuperáve l (impairment). Ê composto por Sofiwares. sendo o método
de amortização empregado foi da vida út il econômica determinado pela Lei n° 11.638/2007.
j) A Casa da Moeda do Bras il recon hece e divulga as suas cont ingências passivas de acordo com os
critérios defi nido pela De li beração CVM nO594/2009. que aprovou o Pronunciamento ConHíbi l no
25. em it ido pe lo Com itê de Pronuncia meJ1los COJ1lábeis - CPC.
k) A for ma de trib ut ação, base para co nstitu ição da Provisão para Imposto de Renda. al iquota de
15% e adicional de 10% e Contr ibuição Socia l obre o Luc ro Líqu ido. alíquota de 9%. li a do Lucro
Rea l Anua l conforme legislação em vigor.
OT A 4 - ATIVO C I RCU L AN T E

4.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Nos terl110s da Resolução n° 4.034. do Banco Centra l do
Brasi l. que comunica da del iberação do Conse lho Mone tário Nacional. as aplicações das
disponibil idades resu ltantes das receitas próp ri as da CM B estão se ndo e fetuadas no Banco do Brasil
S.A. no r-undo de Renda Fixa de Curto Prazo - F.R. F. - BB - Ext ra Mercado e Ca ixa Econômica
Federal - CEF. no Fun do CaLxa FI Ex tra Mercado Comum IRr-M .
APLI CAÇÕ ES FI NAJ'ICEIR AS
BANCO DO BRASIL
CA IXA ECONOM ICA FEDERAL
TOTAL

VALOR ES (E M RS)
3111212016
3 1112120 15
458.089.424.19
460.41 1.158.62
56.262 .903.82
514.352.328,01
460.411.1 58,62

R ECEITA FI NANCEIRA
REND IMENTOS AUFERIDOS
TOTAL

3111212016
65.741.699.54
65.741.699,54

3111212015
~0.004 . 194.28

40.004.1 94,28
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NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMON TRAÇÕES CONTÁBE IS
EXERCíC IO DE 20 16
4.2- CO 'TAS 1\ RECE BER DE C LI ENTES
C LI ENTES
Departamcnto de Policia Fedeml
Program.1 Sicobe - Envasadoms
UTE - União Tmns nória de Empresas - CMB/ ECM
Ministério das Relações Ex1e rio res
Gold Credn Banco de Bl1l1ion
Banco Centml da Venezuela
Out ros
TOTAL

31 / 12/20 16
26.553.605.79
28.706.70 1.3 7
8.242.43 1.0 I
0.00
2.266.140.00
1. 136. 199.59
571.498.96
67.476.576,72

VALORES (EM RS)
31 /1212015
47.015.079.99
29.2 15.522.25
19.383.3 10.82
4.2 17.769.02
2.266. 140.00
1.358.557.87
2.094.295.23
105.550.675, 18

Esta rubri ca registra os saldos a receber de clientes da CM B até a data de 3 1/12120 16. sendo as
variações mais rele antes em comparação ao exercicio de 20 15 os sa ldos a receber do Departamento
de Po líc ia Federa l apresentando qucda no mon tante de RS 20.461.474.20 (vinte mil hões.
quatrocentos e ses enta e um mil. quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) e da UTE União Trans itória de Empresas - CMB/ ECM ap resentando queda no montante de R$
I 1.140.879.8 1 (o nze milhões. cento e quaren ta mi l. oitoeento e setenta e nove reais e oitenta e um
centavos). em função de va lores recebidos no decorrer do exercício de 20 16.
Para os Cli entes Comercia is - foi cOllstituida a Provisão para Perdas Estimadas em réd ito de
Liquidação Duvidosa no montante de R$ 9.349.763.90 (nove milhões. trezentos e quarenta e nove
mil , se tecen tos e sessenta e três reai s e noventa centavos). provenientes de tran sações operaci onai s

norma is de vendas ou serviços prestados em aberto até 31 / 12120 16. sendo revertida em 20 16 a
parcela de RS 7.1 19.053.53 (sete milhões. cento e deze nove mil. c inquenta e três reais e ci nque n\a e
três centavos).
4.2.1 - U '1ÃO TRA SITÓ RI A DE EM PRESAS - UTE
A Casa da Moeda do Brasil e a Sociedad Del Estado de la Casa de la Moneda - SECM . da
Argentina formaram lima União Tran sitóri a de Empresas - UTE. na Argent ina. com o intuito de.

exclusivamente. fornecer cédu las ao C liente Banco Centra l de la Republica Arge ntina - BCRA.
Na UTE. as empresas associadas não represemam uma nova personalidade juríd ica. conla rme
preceituado pelo art igo 377 da Lei n.O 19.550 (Lei de Soc iedades Comerciais da República
Argemina - LSC). Tal forma de união possui natureza jurídica de contrato empresarial plu ril ateral
assoc iativo. não socie tári o.
Sendo ass im. no em ido do enquadramento da TE. em an"lise de direito comparado. esta se
asse me lha ao instituto do con órc io de e mpre as da lei de sociedades anônimas do ordenamen to
jurídico bras il eiro.
O quadro a seguir apresenta o sa ldo das notas li sca is em aberto atualizados conforme o indicc de
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NOTAS EX I'LICATlVAS ÀS DEMO NSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERC íCIO DE 2016

,

" ,'LORES \
N ( rMERO
nATA F.~II SS'\O
NOT"
IKVOK 'E
IN \ 'OICE
NF
FISCAL
1146 51120 11 - I\R 07/ 11120 11 29/ 11 120 1 I

1484
2720
2850

1'1\(;'\1\ 1ENTO

I'SS

t lSS

TOTAL

.

FI S('A L

IN \'OKE

2760
3320

"~ \ lI ssAO
IN \'OI CE
NF
I):\TA

SA LDO
l lSS

S2M . 192.00

S2. 113.781.08
S3 .63;.O·'·UO

S 1.859.590.08
S3. 280.3 88.80

S35·1.656.00

SSO~..I7 3. 60

SO.OO

$HOS.473.60

53.340.800.00

S2 .i)9!U20.00

S9.908. 100 .48

58. 138.298.88

$342..180.00
SI.769.80 1.60

\ AI ORES A

Nll;\1 EltO

--

. t rrE(JIII'f2016)

F;-\Tl l R"~l E~TO

06120 12 - AR 0-1106120 11 05106120 12
0612013· AR 11/ 12110 13 11/11120 13
0712014 - AR 11101120 14 10/12120 14

NOTA

-.

1{ "'CF nFI~

. .

-

RFCFnF. l ~

RS 1.634..111 .23
RS 1.1 I !i.97 1.0R
RS :r<.766J'I9X.5 1

-

!'ACA;\ I I:::\'TO

SALUQ

tlSS

l SS

1 SS

TOTAL

I<S
RS 860.869.6)
RS 1.1 55.6·16.58

- SF.C\I 131 /1' 12016)

FATl l l{ ,\ ~I ENTO

05120 14 · AR 08/05120 J'I 20/05120 1...
07120 16· ,\ R 1811 1120 16 211 11 12016

SI\U)O

S40.OOO.00

SO.oo

S ~ O.OOO.OO

S7J9.7I 5.36
$759.7 15,36

SO.OO

5719.71 536
S75'J.7 15.36

So.oo

S.·\l .n O
It S

lU 130.3·10.00

RS 2.3 .J S. 11J2.5U
ItS 2..J 75532.5U

A UTE/SECM sa ldou junlo á CM B d uranle o exercício 20 16 o 1110 manlo de R$ 12.097.737.73 (doze
milhões. noventa e sele mil. setecen tos e trinta e etc reai s e setenta e três centa vos).

Os va lores a rece ber refere nles ao Banco Cenlra l da Venezue la são proven iemes de 111uhas ap licadas
pelo cl ienle conlcsladas pela CMB.
No exercício de 20 16 a CM B reconheceu Variação Cambia l referenle a atualização dos aldo a
receber da UT E - CMI3/SECM e do Banco Central da Venezuela e dia nle da incerteza de
recebimento reco nheceu também Perda Esti mada para C rédi tos de Liquidação D uvidosa - PECLD

nos monlanles de R$ 5,897.238.5 1 (cinco milhões. oilocenlOs e nove nla e sele 111 i I. dU l cmo c Irillla
e o ilo reais e cinquema e U111 cenlavos) e R$ 1. 136. 199.59 (U111 111ilhão. cenlo e Irinla e seis mil.
cemo e novema c nove reais e cinquema e nove cemavos) respeclivamenle.

4.3 - SERV iÇOS E CUSTOS EXECUTADOS 1\ FATURAR
A Prov isão de Serviço a Faturar é con tabilizada baseada na lei tura/contagem mensa l advinda do

re lalório gerencia l progra111a ICOBE/SCOR PI O adm ini strado pela Receila Federa l do Brasil e
seus respeclivos cuSIOS são comabilizados conforme os pcrcelll uais pacluados em com rat o com a
prestadora de serv iços.

4,3 , 1- ERV IÇOS A FATURAR
SERVI ÇOS A FATURAR
S ICOBE
SCORPIOS
TOTAL

VALO R ES (EM RS)
31112120 16
3111212015
398.844.537.59
300. 156.35 1.06
38.28 1.205 .90
31.544.657.95
43 7. 125 .7 ~3.49
331.70 1.009.0 1

3 1/ 1212016
380. 187.349.90
28,030.373 .96
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'OTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMO 'STRAÇÕES CONTÁ BE IS
EXE RC ÍC IO DE 2016
4.3.1 - Em 08 de setembro de 2016 foi promulgada a Emenda Constit ucional nO 93. que defini u
nova redação ao art igo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - AD T. na qual as
ta.xas ex istentes o u q ue ve nham a ser cri adas sejam passiveis de incidência de 30% de DR
Desvincu lação da Receita da União. agravado pelo disposto no artigo 3°. onde consta que a mesma
prod uz eCeitos a parti r de 0 110 1/20 16. incidindo so bre a recei ta da Casa da Moeda do Brasil - CMB
proveniente de taxa de prestação de serviços deco rrente da utili zação de selos de controle e dos
equipamentos contadores de produção de Bebidas c C iga rros (classificação SOl' na natureza de
receita 11220 111 - Taxas por prestação de serviços - Princ ipa l). instituída pela Lei nO 12.995/20 14.
que é uma receita o rçamentária. arrecadada por meio dos códigos de DARF 4805 e 4811 .
A Secretari a de Tesouro acionai - TN procedeu a ajuste nos códigos de DARF 4805 e 4811 para
que toda a arrecadação registrada a partir de ctembro de 2016 tosse desti nada à DR . até que fosse
alcançada a correta proporção de 30% de DR e 70% de recursos destinados à CM B. retroativos a
OI /O1120 16.
Desse modo. conforme Oficio 03/2017 SUPOF/ T /MF·DF. de 19/0 1/2017. consta como retenção
DRU (30%), após o 3° decêndio de deze mbro/2016. o va lo r de R$ 469.441.264.88 (qua trocentos c
sessenta e no e milhões. quatrocentos e quarenta c

UIll

mil. duzentos e se cnta e quatro rea is c

oitenta e oito centavos). o que se traduz no não recebimento das contagens do Programa
SICOBElSCOR PIOS no meses de agosto a dezcmb ro de 2016.

Ato continuo houve O Parecer PGF '/CAFII837/20 16. 12 de dezembro de 20 16. da Procuradoria da
Fazenda aciona i - PGF . por me io da Coordenação Gcral dc As untos Financeiros. em seu item
15 ressa fta q ue mesmo em race da desvinculação. há a necessidade de q ue a CM B seja ressarcida
pelos ga tos q ue houver incorrido. realizando atividade que subsidia a nião no exercicio do poder
de po licia.
4.4 - AD IA TAME TO DE FÉRIAS
O valor de R$ 7.843.816.48 (sete milhões. oitocentos c quarenta c três mil. oitocentos e dezesse is
reais c quarenta e oito centavos) regi strado nesta rubrica - estú constituído com base no arti go 145
da Consolidação das Lei s de Trabalho. Decreto Lei n° 5.452/43 - que determina o pagamen to doi s
dias antes do prazo previsto para o inicio do gozo das rérias.
VA LORES
" (EM RS)
DESCRi ÇÃO
31 /12120 16
31 /12120 15
ADIANTAMENTO DE FÉRI AS
7.834.8 16.48
8.040.447.43
TOTAL
7.834.8 16,48
8.0~O.4~ 7 ,~3
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OTAS EX PLI CATIVAS ÀS DEMO T RAÇ ÕES C O 'TÀB E IS
EXE RC íC IO Df. 20 16
4.5 - IM POSTOS E CONTRIB IÇÕES A RECUPERAR/COM PENSA R DE CURTO PRAZO
I M POSTOS E CONT RI BUiÇÕES A R ECUPERAR/COM PEN SAR
IPI A COMPENSAR
ICMS A COMPENSAR
IR E CS LL A RECUPERAR - Crédno Tribln.rio
IRRF A COMPE AR - Aplicações FilallCea-as
IRRF A COMPENSAR - Relenção de Óo,lãos Pllblicos
ou·mos l R IBUTOS
TOTAL

3 1/12120 16
10.439.485.04
10.417.231.34
106.359.568.52
3.787 .578A8
2.290. 124. 14
17. 106.695.57
150AOO.683,09

VALOR ES (EM Il S)
3 1/ 1212015
10.619.970.86
7.328.982.27
88.044 .986.58
1. 139.542.14
1.907A97. 11
170. 125.42
109. 2 11. 104.98

Os va lores de R$ 10.439.485.04 (dez milhões. qUalroce mos e trima e nOve mil. quatroce mos c
oilenla e cinco rea is e quatro ccntavos). R$ 10.4 17.23 1.34 (dez milhões. quatroce ntos e dezessele
mil. duzentos e trinta e lI l11 reais e trin ta e quatro cen tavos). rcferem-se a créditos tributários
provenientes de aquisição de insu mos. O Imposto de Renda e a Comribuição Socia l a Recuperar no
valor de R$ 106.359.568.52 (cenlo c se is milhões. Irezemos e cinquenla e nove mil. quinhcnlos c
sessenta c oi to rcais e ci nq ucnta c dois centavo) são crédito tributários acumulados e corrigidos
mo netariame nte pela Taxa Selic proven ientes de saldos credores de Declarações de Imposlo de
Renda de Pessoa Jurid ica - DII')"s an ua is. O valor de R$ 3.787.578.48 (Irés milhões. selecentos c
oitenta e sete mi l. qu inhent os c setent a c oito rcai s c quarcllIa c oito ce ntavos) refe re-se ao saldo de

IRRF incidentes no ganho de apl icações fin anceiras. O saldo de R$ 2.290. 124. 14 (dois mil hões.
duzen tos e noventa mil. cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos) é proveniente de retenções
por pan e de órgãos públ icos na ocasião da liquidação de nossas notas fi sca is de falUramcl11o.
A variação na cOl11a outros tri butos com posta por COFINS/PIS/PA EP. en lre Oluros. j uslifica-se
pela muda nça de Crilério ado lada na im planlação do IGACTB. ondc o falO gerador para o créd ilo
do imposto é a enlrada da NOIa Fisca l de aqu isição de insumos para produção. sendo que
anteriormenle por impo sibil idade do S IAFI. os créd itos dc imposlo dc aquisição de insumos eram
tomados direta mente na Ba e de Apu ração mensal dos referidos imposlos.
A isenção tribu tária da CMB no rat urame nto deco rrel11e da fab ricação dos produtos com
exc lus ividade para o BACE l . ECT. R 1'13. DPF e MRE está d isposta no ano I I da Le i nO5.895/ 1973.
reconhecida pelos Parece re da Procurado ria Ge ral da Fazenda Naciona l - Parecer PGF nO
907/2005, n° 2.338/2007 e n° 1.409/2009. a lém das dec isõe do upremo Tribunal Federa l (STF)
nos Rec ursos Exlraordinários 6 10.5 17 e 592 .792 e na Ação Civil Ori gi nária 2179.
4.6 - OUTROS VA LO RES A RECEBER
VALOR ES (EM RS)
O UTROS CR ÉDITOS
PE.%OJ\ L cr:J)IDQ

DEI'ÓSITOS E Ci\ UÇÓ ES
VALORES A RECEBER DE EM I'RECL'\. DOS AFAST,\ IX >S

OUTROS CRÉDITOS i\ RECEIllóR

TOTAL

3111212016
2.552.853.79
1.295.996.92
204.536.87
94.547.73

3 11 12120 15
2.648.511.54
1.259.347.98
160.455.88

~ . 1 ~ 7.935 ,3 1

~. I O1. 698 , ~ O

33.383.00

4.6.1 - C RÉDITO PESSOAL CEDIDO
O sa ldo da Conta de Créd ilo Pessoal Cedido correspondc a valores a serem ressa rcidos à CMB pelos
Órgãos aba ixo menc ionados relerc l11es à rem unerações de empregados dcsta empresa. cedidos
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NOTAS E XPLI CATIVAS ÀS DEMONSTRAÇ Õ ES C O NT Á BE IS
EXERC íC IO DE 2016
Ó rgãos. Cabe ressalla r que lais emp regados são os que relo rn aram à CMB. conforme anislia
recon hecida pela Lei nO 8.87811994. e cuja cessão é ampa rada pe la Oriemação 'ormal iva
M POG/RH. de 09/07/2008. A CMB ve m prat icando diversas ações de geslão de recupe"'ç,io de lais
créditos junto aos Órgãos. bem C0l110 através de Ações Judiciais.
VALORFS (EM R S)

- -

C R É DITO PESSOAL CEDIDO
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Tribunal Regiona l Federal da 2" Região
Insl Fede",1de Educ. Ciência e Tec. do Rio de Jane iro
Procuradoria Gera l da Fazenda Nacional
Coordenação Geral de Geslão de Recursos Humanos - MTE
Coordenação Geral de Geslão de Pessoas - MPOG
Universidade Federa l f luminense
Universidade Federal de São João de~Rei - P ro-Re~oria
Fundação IBGE - Adminislração Cemral 1 RJ
Cifiiio Fundação de Previdência da Casa da Moeda
Prefc~ura do Rio de Ja neiro
Defenso ria Pública da Uni.io
TOTAL

31 / 121201 6
PER CEN T UAL
919.908.60
36.68%
455 .563,70
17.59%
407 .7 19,22
15.74%
223 .859,46
8.64%
179.340.68
6.92%
154.079.43
5.95%
64 .32 1.61
2.48%
44.4 13.47
1.98%
35.806.27
1.38%
31.4 17.74
1.21 %
24 . 149.44
0.93%
12.274. 17
0.47%
2.552.853,79
100,00%

4.6.2 - DEPÓS ITOS E CAUÇÕES
O 31do desla rubrica refere-se a depósiloS de ga ran lias co nlraluais exigidas por nossos cl ienle .
4.7 - E TOQ UE
O levamame mo lisico dos eSloques é rea lizado po r in vemários rolativos (con lagem cíc lica). Os ilen s
são selecionados diariamente pelo Sistema Integrado ER P. Os materia is são previamente
cadaslrados por Classe e Grupo e para cad a Classe é definida a peri odicidade com que se q uer
contar. Definidos os parâmet ros. diariamente os itens são selecionados. contados c aju lados. O
programa de contagem do sistema garante que lodos os itens sejam verificados ao menos uma vez
no deco rrer do exercício. A va ri ação na rubrica de Malé ri a Prima é explicada basicameme pe la
red ução de aquisição de matéria-prima. O valo r de eSlOque consumido no exercício de 20 16
recon hecido C0 l11 0 CUSlO de prod ulo foi de RS 248.882.085.65 (duzenlos e qua rcma e o ilo mi lhões.
oitocentos e oitenta e do is mi l, oitenta e cinco reais c sessenta e cinco centavos).

Y

A va ri ação na co nla de Prod ulos em Processo deve-se ao planeja memo das fabricas da CMI3
ensejando chegar ao fim do exercício com o menor número poss íveis de Ordens de Prod ução e:'( l

,b.M.

","00 'm,'"''~''' ''''''_''0 ",oco Uo S"D ,''C,"
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EXE RCÍCIO DE 20 16
VALORES (EM RS)
ESTOQUES
Prod utos Acabados
Produtos em Processo

Mméria- Prima
Ahnoxa rir.,do
Importações em AndanlCnto

TOTAL

3 111212016
57.470.7 15. 10
8.414.795.88
90.843 . 152.0 1
16.402.006,45
0.00
173.130.669,44

31 /1212015
52.578.710.65
55 .113.958.35
98,420.403.08
18.368.428.87
0.00
224.481.500,95

4.8 - DE PESAS A TEC II'ADAS
As Despesas Antecipadas no va lor de R$ 829.657 ,89 (oitocentos e vinte e nove mil. seiscentos c
cinquenta c sete reai s e oi tenta e nove centavos) são referentes à última parcela do premio de
Seguros de Riscos.
VALOR ES (EM RS)
31 / 1212016
31 / 12/2015
DES PESAS ANTECIPADAS
829.657.89
224.238.26
Prêmios de Seguro a Ap ropriar
TOTAL
829.657,89
224.238,26
Esta variação deocorre da contratação de seguro no ramo de Responsabil idade Civil para Execut ivos
que possuam poder de decisão na CMB.
4.8. 1 - COB ERT URA DE SEGUROS
Os bens da CMB estão assegurados por valores suficientes à cobertura de eventuais si nistros.

con r.ormc SC1.!.UC:

MODALIDADE

Innbilizado/Esloquc
Iloobilizldo
Operaçôes Parq ue h~::Illl> lrial

TOTAL

RAMO

1ncc nd io/RaioIE'l' Ios:io
Danos Elétricos
Va23 I1'CntO de Sprinkl

VALOR ES EM RI SCO
(EM RS)

L1M ITE MÁXIMO OE
IN OENIZAÇÁO (EM RS)

959.498.500.00
50.000.000.00
40.000.000.00
1.049A98.500,OO

655.000.000.00
50.000.000.00
40.000.000.00
H5.000.000,OO

O seguro no ramo de Responsabilidade Civil para Executi vos que possuam poder de deci são na
CMB tem um limite máximo de indenização de RS 30.000.000.00 (trinta milhões de reais).

fJv ~
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NOTA EX I' L1 CAT IVA ÀS DEMO STRAÇÕES CONT ÀBE IS
EXE RC ícIO DE 20 16
OTA 5 - AT IVO NÃO C IRC LANTE - REALIZÁ VEL A LONGO PRAZO
5. 1 - CO TAS A RECEBER DE CLl E TES
VALORES (EM RS)
3 1!12nO l 6
31/12nO l 5
1.111.676.1 6
1.1 I 1.676. 16
504.718.33
504.7 18.33
~89.059.20
489.059.20
450.450.00
450.450.00
70.509.92
70.509.92
3 1.~ 15.42
3 1.4 15.42
1.023.00
1.023 .00
2.658.852,03
2.658.852,03

CLI ENTES A LO NGO PRAZO
Secrelaria da Receita Federal do Brasil
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Coordenação-Geral de Planejamelllo e IllIegração onsular - M RE
Coordenação Geral de Logística - Miníslério da Justiça
Depanamemo da Po licia Federal
Tribunal de Jusliça do Estado do Maio Grosso do . ui
Conselho Federal de Comabilidade
TOTAL

A recuperação dos va lores devidos pela Secretaria da Receila Federal do Brasil - SRFB. deco rreme
de aheração de legi slação Iributária durame vigê ncia comrmua!. o que ensejou divergência com o
clienlc, os valores da Empresa Brasilei ra de Correios Te légrafos e MR E silo referenlcs a muhas
contratua is aplicadas com discordância da CMIJ. se dará mediante procedimentos administrativos de
conci liação c arbitragem junto à Câmara de Conci liação e Arbitragem da Admini stração Federa l CCA F.
5.2 - SERV iÇOS E CUSTOS EXEC UTADOS A FATURAR
VALOR ES (EM RS)
SERViÇOS EXECUTADOS VENCIDOS
C LI ENTES

3 1112nO 16
Sicobe (2009 a 20 16)
171.792.530.43
Scorpios (2008 a 20 16)
10.91 1.833.52
Tota l
182.704.363,95
VALOR ES EM RS
CUSTOS EXECUTAn OS VENCID OS SOBR E SERVIÇOS
C LI ENTES
3 1/12nO l 6
I S icobe (2009 a 20 16)
62 . 189.023.29
I Scorpios (2008 a 2016)
2.394.888.79
Total
6~. 583 . 9 1 2,0 8

,.,. ,

~ ~"oo "m,"~,"'oo
0'

'"

,,= • ,tt,b<. , ""00

d, ..

executados rererente ao programa de leitura c controle de

,m",";~,;,. ~,,;'oo ~
"'''

cios de Ra streamen to de Bebidas

(S ICOBE) e nos Serviços de Selos de RaSlreamenlo de Cigarro (SCO RPIOS). rea li .wdos nas
indústrias de bebida c cigarros por força das Leis nOI0.833/2003 e 11.488/2007.
Com base na Instrução Normali va nO 1.390/20 13 que a hera a Inslrução I onnaliva n° 869/2008 da
Secretaria da Receila Federal do Brasil - SRFB. o não pagamento do serviços cxeculados. por três
meses consecuti vos ou a hernados. deve ser comunicado à Delegacia da SRFB para que o envaS:ldor
seja colocado na cond ição de anonnalidade. Nessa cond ição. os envasadores ficam sem os serviço
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMON STRAÇÕES CONTÁ BEI S
EXE RC íC IO DE 20 16
de manutenção preventiva e/ou corret iva dos equ ipamentos de con trole/contagem. até que sanem o
débito. A CMB tem enviado as comuni cações aos Delegados da RFB.

5.3 - EFE ITO C REDOR
SCORPIOS

O RE

LTADO DE AJUSTE DO PROGRAMA

I OBE E

O efeito credor de R$ 7.066.690.35 (sete milhões. sessenta e se i mi l. seiscentos e noventa reais e
trinta e c inco centa vos) deu-se em Illl1ção do aj uste dos valores a receber e seus respecti vos custos
do programa SICOBE e CORP IOS de fab ricantes de bebidas e cigarros em atraso. que trazidos a
va lores de 20 16 e comparados à posição de 20 I S. demonstram. conforme quadro abaixo:
VALORES (EM RS)
Efeito
31 /12120 16
31112120 15
I' ROGRAl\1A SICOBE
17 1.792.530.4 3
132.18 1.665.8 1
39.610.864.62
Contas a Receber
ConstituiçãolReversão - PCLD
73.895 .602.77
22 . 6~ 5 . 879.0 I
5 1.249.723.76
(11.638.859, 14)
AJUSTE DEVEDOR NO RESULTADO DE 2016
109. 131.204,95
Custos a Pagar - SIC PA
Expurgo efeito - PCLD
46.942. 18 1.66
AJUSTE CREDOR NO RES ULTADO DE 2016

83.968.403.20
0.00

IAJUSTE CREDOR NO R ESULTADO DE 2016 - PROGRAMA SICOBE

I' ROG R AMA SCORPIOS
3111212016
Contas a Receber
10.91 1.833.52
ConstituiçãolReversão - PC LD
7.1 41.839.36
AJUSTE DEVEDOR NO R ESULTAOO OE 20 16
Custos a Pagar - SIC PA
6.93 1.742.24
Expurgo efeito - PC LD
4.536.853.4 5
AJUSTE C R EOOR NO R ESULTADO DE 20 16

4.862.277. 18
0.00

IEFEITO CREOOR NO RES ULTAOO - PROG AMAS SICOBE E SCORI'IOS
O

-

I 0. 140 .~20,771

VALO R ES (EM RS)
31112120 15
Efeito
9.486.888.82
1.424.944.70
175.675.85
6.966. 163.5 1
(5.54 1.2 18,8 1)

IAJUSTE CREOOR NO R ESULTAOO I) E 2016 - PROGRAMA SCORPIOS

5.4 - PROV ISÃO PARA PERDA S EST IMADA

25. 162.801.75
46.942. 181.66
21. 779.379,9 1

2.069.465.06
4.536.853.45
2.467.388,39
(3.073.830,~2) 1

7.066.690,351

R ÉDITO DE LI QUIDAÇÃO DUVIDOSA

As Perd as Esti madas no Créd itos de Liqu idação Du vidosa (PECLD) foram constilll idas conforme
disposições d isci plinadas na Lei nO 13.097/20 I 5. de 19/0 1/20 I5 (conversão da Medida Provisória n°
656. de 0711 0/20 14) e s uas alte rações.
Nessas condições. naquilo que se repo rta às pendências de "créditos a receber" relati vas ao SICOB E.
SCO RI' IOS. C lientes Gove rnamentais. Clientes Intern acionais. outros lientes. bem como após os
posicionamentos das áreas Comercial c Jurid ica da Casa do Moed a do Brasil - CMB. ace rca da
avaliação obre a probabilidade real das pendências ident ificadas serem devidame nte liqu idadas
pelos Clientes, a consti tu ição das Perdas Estimadas para C réd itos de Liqu idação Duvidosa
(PECLD). observou os seguintes c ritérios:
I) Foram constituídas PECL D de c lientes inadimple ntes e
inferiores a R$1.000.00 (um mil reais). na data de 31/ 12/20 16:
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2) Foram constituidas PEC LD de clientes inadimplentes e envasadores com va lores em abeno a
mai de ci nco anos. com date base anterior a 31/ 1212011.
ão ob tante a constituição das Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa (I'ECL D).
a Ad mini stração deliberou por manter o ajuiza mento das açõ~s pertinentcs a Clientes Inadimplentes
e Duplicatas a Receber - Envasadores. conrorme definido no plano de ação do Departamento
Jurídico. no sentido de agilizar os procedimentos de cobranças extraj udici ais c judiciais. scndo
priori zados aqueles que possuem maiores sa ldos devedores indi viduai s c também os mais antigos na
tentativa de afastar eventua lmente pronunciamento de presc rição.
Em decorrência dos dois critérios adotados roram constituídas PECL D de Clientes Inadi mplentes e
Duplicatas a Receber - Envasadores na rubrica Serviços Executados a Faturar do S ICOBE e
SCORP IOS . no monlantc dc R$ 81.037.442. 13 (oitenta e um milhões. trinta e sete mi l. quatrocentos
e quarcllI a c doi s reai s c treze centavos). referente ao sa ldo dos serviços executados a nllurar
registrados pelo relatório de acompan hamento de produção. vencidos de 2008 a 20 16. menos o
correspondente custo apropriado.
Abaixo segue a composição de clientes inadimplentes e de duplicatas a receber de Envasadores:
LEG IS LAÇÃO APLICÁVEL
INSTR UÇÃO NO RM ATIVA SR FB 76912007
INSTRUÇÃO NO RMATIVA S RFB 86912008
LEI 12.99512014
SU IlTOTAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA S RFB 1.390120 13
TOTAL

-

VALO R ES (E II'I RS)
311 1212016
I'RO OUTO
SCOR PIOS
10.911.833.52
94.860. 192.67
S ICO I3 E RES ARCIMENTO
S ICOBE/SCOR PIOS TAXA
76.932.337.76
182.704.363.95
S
ICOBE
ENVASADO
R
28.706.701.37
I
2 11.411.065.32

5.5 - IMPOSTOS E CO TRIBU IÇÕE A REC PERA RICO IPE SAR DE LO 'GO PRA ZO
111'1 POSTOS E CONTRIIl UIÇÕES A R ECUPERA R/COM PENSA R
IR ECSLL A RECU PERAR - Créd.o Tnbl.drio
CO FI N ACOM I'E A R - IIlSlD1lOS
PASEP A COM PE SA R - InslU110S
COF INS A CO MP E AR - Retenção de Órgãos Públicos
PASEP A COM PENSAR - Relenção de Órgãos Públicos
TOTAL

VALO R ES (EM RS)
J 1/ 1212016
31 / 12120 15
175.879.235.70
161.063.674.62
491.175.322.33
491. 175.322.33
106.705.646.43
106.705.646.43
77.617.583.23
77.617.583.23
16.816.969.82
16.816.969.82
868.1 94.7S7.S I
853.379. 196.43

O va lor de R$ 175.879.235.70 (cento e setenta e cinco milhões. OitoCenlos c setenta a nove mil.
dllzento e trinla e ci nto reai s e setenta centavos) do Imposto de Renda e da Contribuição oc ial a
Recuperar. são créditos tributários acumulados provenientes de Declarações de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - DIPJ" s anuai . corrigidos monetariamente pela Taxa clic. Os saldos credores de
R$ 491.175.322.33 (q uatrocentos e noventa c um milhões. cento c setenta e cinco mil. trezento e
inte e do is reais e trinta e três centavos) cR$ 106.705.646.43 (cento e seis milhões. selecentos e
cinco m il. seiscentos e quorcnta e seis reai s e quarenta C três centavos) apurados sobre Co fi ns c

PAS EP a Compensar - Insumos são provenientes da aquisição de matéria prima e serviços.
utili zados na rabricação de produlos/serviços. com exc lusividade conrorme legi slação vigente.

Os sa ldos credores de R$ 77 .6 17.583.23 (setenta c sete milhões. seiscentos c dezessete mil.
quinhentos e oitenta c três rea is c vinte e tn!s centavos) c R$ 16 .8 16 .96'9 .8 ~ ,[ de ze,>seis
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oitocentos e dezesseis mil. novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos) ap urados
sobre Cofin s e PASEP a Compensar - Retenção de Órgàos Públicos são decorrentes do
aproveitamento nas dec larações das retenções tributár ias dos Clientes de vendas com excl usividade:
Banco Central do Brasil - BACE . Empresa Brasileira de Corre ios e Telégrafos - ECT. Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRFB , Departamento da Po licia Federal - DPF e Ministério da
Re lações Exteriores - MRE. na liqu idação de suas respecti as faturas.
A isenção tributária da CMB no faturamento deco rrente da fabr icação dos produtos com
exc lusividade para o BA CE '. ECT. RFB. DPF e M RE está disposta no art . I I da Lei nO5.895/ 1973 ,
reconhecida pe los Parece res da Procuradoria Geral da Fazenda Naciona l - Parecer PGF
nO907/2005. n° 2.33812007 e nO 1.40912009. a lém das decisões do Supre mo Tribuna l Federal (STr)
nos Recu rsos Extraordinários 610.5 17 e 592.792 e na Ação Civil Originária 2 179.
RÉDITOS A RECEBER I'OR AÇÕE J UDI C IAl

5.6 -

Até o exercicio de 20 14. a Casa da Moeda do Brasil reconhecia e di vulgava as suas conti ngê ncias
ativas de aco rd o com os critérios delinidos pela De liberação C VM n° 594 /2009. que aprovou o
Pronu nciamento Contábil n° 25. emitido pelo Comitê de Pro nunciamentos olllábeis - C PC.
Porém. em atendimento a recome ndação consta nte do Re latório de Auditoria nO 20 ISO 130 1. da
Secretaria Federa l de Controle Interno da Controladori a-Geral da nião. de 03/06/20 15. revisitou
todos os va lores a receber objetos de ações judiciai s. suas rotina e contro les para somente
reconhecer créditos sub judice. no ~llivo da CMB. após o trânsito em julgado. conforme Olicio
Circu lar SEI' SNC 02/20 lI. da VM. e m consonância com as boas práticas de gove rnança
aplicáveis.
A composição da conta Créditos a Receber por Ações Judic ia is foi rea lizada mediante avaliação dos
processos judiciais pelo Departamento Juridico e ela siticados como praticamente certa a
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CASA DA MOEDA DO BRASIL
( 'I"J 34. 16·L3 1') 0001-7-1

NOTA

EXPLICATIVAS ÀS DE lONSTRAÇÔES C ONTÁB E IS
EXERCÍCIO DE 2016

Os processos judiciais/ad minislrati vos do quadro abaixo foram ana li sados pelo Departamenlo
Jurídico e classificados como sendo provável a probabilidade de ocorrência de entrada de beneficio
econômico. esses valores não foram recon hecidos nas Demonstrações Financeiras do exercício de
2016. conforme preceitua o Pronunciamento Contáb il nO 25 . emitido pelo Comitê de

Pronunciamentos Contábeis - CPC.
I' ROCESSOS J UDI C IAIS/ADM INISTRATIVOS - PROVÁVEIS
PROCESSOS JUDI C IAIS
PROCESSOS AD MI NISTRATIVOS
TOTAL

VALORES (EM RS)
31112120 15
3111212016
306. 118.590.77
293.570.763.74
630.935.205.27
565.561.670.12
924.505.969.0 I
87 1.680.260.89

Em atendimento a recomendação constante do Relatório de Auditoria n° 20 150130 I. da Secretaria
Federal de Controle Interno da Conlroladoria-Geral da nião. a1ual Mini stério da Transparên cia.
Fiscalização e Controladoria-Ge ral da União. de 03/06/2015. a CMB passa a divu lgar os processos
j udiciais/administrativos que foram ana lisados pe lo Departamento Juríd ico e classificados como
sendo nào provável a probabilidade de ocorrência de entrada de recursos. con fo rme espec ificad o no
quadro a seguir:
PROCESSOS .J UD IC IAIS/ADM IN ISTRATIVOS - NÃO PROVÁVEL
PRO CESSOS JUDIC IAIS
PROC ESS OS ADM INISTRATIVOS
TOTAL

VALORES (EM RS)
3 1112120 16
31112120 15
20.994.7 14 .60
5.288.066.6 1
242.600. 185.1 0
333 .750.766.08
354.745A80.68
247.888.251 ,7 1

Os processos ad min islrati vos são originados de pedido de repelição de indébito Iributário - ISS
refe rente ao S ICOBE e SCO RPIOS. além de impugnação ao auto de in fração lavrado pela RFB.
referente à indeferimento de ped ido de ressarcimento. consequente multa. relati vo ao PI S/COF INS
no período de 2008 a 20 I I.
5.7 - DEPÓ ITOS J UDIC IAL E REC URSAL
Os va lores dos recu rsos impelrados pela Casa da Moeda do Brasil foram atua li zados pelos indices
de correção di sponibi li zados no site do Tribuna l Superior do Trabalho - TST. até 3 1/ 12/20 16.
VALORES (EM RS)
CRÉDITOS
31112120 16
31112/2015
14.644.3 82.95
Jud icial
11.889. 145.40
Reeursal (atua liz>.do SELlC)
7.369.702 .96
5.284. 102. 1 I
TOTAL
22.0 I ~ .08S,9 1
17. 173.247,'11,

t-1

t-'
llJ
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMON STRAÇÕES CONTÁBEIS
EXE RC ic IO DE 20 16
5.8- I 'VESTI IE. TOS T EMPORÁRIOS
TiTULOS - VALOR CONTÁBIL
BETA SA
iriA INDUSTR IAL DE MADEIRAS
CIA TROP ICA L DE HOTÉIS
CO PENE (BRAS K EN SAl
CO PENOR
ENGEX SI\
FACEPI\
PO LlP LI\ST
!sEMI' TOS HIBA AMAZÔNIA
TOTAL

31 /12/20 16
11.284.4 7
65 .379.63
133.822.38
0.00
48.059.34
26.378.82
99.313.93
52.643.81
132.257.54
569.139,92

VALORES (EM RS)
3 1/ 1212015
11.284.47
65.379.63
133.&22.38
77.908.42
48.059.34
26.3 78.82
99.3 13.93
52.643.8 1
132.257.54
647.048,34

Representam In vestimento em ações oriundos de créditos relac ionados a incelllivos fi scais
pro eniemes de Dec larações de Imposlo dc Renda de Pessoa Jurídica - DIP)"s. 11131l1idos elll
c ustódia no Banco ac ionai de Desenvolvimemo Económico c Social (BNDES) para liqu idação
apenas em balcão em atendimento <lO Decreto no. 1.068/1 994 . que traw d<l desmobi lização da
Partici pação de Empresas Públicas e Estatais em out ras cmpres<ls scm ncnhum a imcrfcrência da
CMB .

PROVlSÃO PARA I'ERDAS
PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS
TEM PO RÁRI OS
TOTAL

31 /12/2016

VALORES (EM RS)
31 / 12/20 15

26.378.82

109.795.40

26.378,82

109.795,40
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OTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016
5.9 - OUTROS C RI~ D ITOS REA LI ZÁ VE I A LO NGO PRAZO
CR ÉDITOS
Notas do TesouroNacio nal
TOTAL

31 / 1212016
1. 782.106.92
I. 782. 106,92

VALORES (EM RS)
31 / 1212015
1.648.24 1.30
1.648.2.t I ,30
VALORES (EM RS)

NOTAS DO TESO URO NACIONAL
VENCIMENTO
31 / 1212016
1.540.93
01 /0112020
0110112021
309.934.63
01/0112030
I .4 70.63 1.36
I. 782. 106,92

DATA BASE
0110112004
01/0112006
01 /01120 14
TOTAL

31 /1212015
1.425.17
286.653.43
1.360. 162.70
1.648.241,30

Os créditos são provenicllles do Programa aciona i de Desestatização (Lei nO8.03 1 de 12 de abril
de 1990 e suas alterações). e Decreto nO 3.859 de 04 de Jul ho de 200 I. que estabelece no artigo n°
06 as carac teríst icas das notas do tesouro naciona l - NTN (resgate em 15 anos. atua lização pela taxa
TR e juros anuais de 6%).
NOTA 6 - AT IVO
INTA G ÍVEL.

NÃO C IRCULANTE -

I ' VESTIM ENTOS, IMOBILIZADO E

6.1 - I VESTI MEl TOS - PART IC IPAÇÕES POR I CE TIVOS FISCAIS
Rep resentam Certificados de Investimento - CI - proveniellles de incent ivos fiscais do Fl OR e
FI AM de Declaraçõe de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - DIPJ" s no va lor de
R$1.669.906.59 (um milhão. seiscentos e sessenta e nove mil. novecentos e seis reais e cinquellla c
nove centavos). mantidos em custód ia no Banco Nacional de Desenvo lvime nto Econôm ico e ocial
(BNDES) para liquidação no mercado em atendimento ao Decreto no. 1.06811994. que trata da
desmobilização da Part icipação de Empresas Públicas e Estatais em outras empresas sem nenhuma
interferênc ia da MB .
CERTI CADO DE INVESTIMENTO
FINOR
FI NAM
I' ROVISÀO PARA PERDA
TOTAL

VALORES (EM R$)
31 /12120 16
31 /1212015
459.504.93
459.504.93
1.2 I0.40 1.66
1.2 10.401.66
( 1.668.343.98)
( 1.668.729.98)
1.562,61
1.176,61

O ajuste ao valor de mercado implicou em Provisão para perda de R$ 1.668.343.98 (11m milhão. If
seiscentos c sessenta e oi to mil. trezentos e quarenta c três reai s e noventa c oito cen tavos).

,

6.2 - IMOB ILI ZADO
6.2. 1- IMOBILl ZA DOTÉC I O
A CMB não adotou os procedimentos dos Pronunciamentos Técnicos do Comité de Pronunciamento
Contábil - CP OI (R I) - Redução ao Va lor Recupe rável de Ativos. para controle e cOI·1tal)i lizaçã,IJ,
dos bens patrimoniais.
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NOTAS EX PLI CATI VAS ÀS DEMO STRAÇÕES CONTÁ BEI
EXERC íC IO DE 2016
O mOnla",e pelo qual os bens patrimoniai s eSlão reconhecidos depois da dedução da Depreciação
Ac umulada, A mortização Acumulada, asseguram que os bens patrim oniais estão registrad os

contabilll1cnlc por va lores que nào excedam os de recuperação de vcnda.

Segue o quadro comparati vo da evolução e composição do Ativo

ão Circulante - Imobili zado:

6.2.1. 1 - As classes do At ivo Imobilizado foram ava liadas conforme a seguir:
VALO R ES (EM RS)

ITENS
BENS E VALOR ES CORRI G IDOS
EdiflCios
Terrenos
Outros
Salas e Escritórios
Intalações
Coleções e Materiais BibliográfICOS
Discotecas c Fibmlccas
Máquinas c Equipamentos de Natureza Industrial
Eq ufparnCnlOs c Processamento de Dados

Maq uinas. htstalações C Utensnios de Escritório
Mobil'irio em Geral
IM aterial de Uso Duradouro

Obras de Anes e Peças para Museu
Veículos Dh'crsos
Projetos e Softwares
(-) DEPR ECIAÇÃO
(-) RE DUÇÃO AO VALOR RECU PERÁVEL
IMOB ILIZAÇÃO EM AN DAMENTO
Obras em Andamento
Bens Móveis em A ~noxa rifado
IM PO RTAÇÃO EM AN DAMENTO
TOTAL

31112120 16
1.437.907.3 17,2 1
116. 171.575.89
3.883.737.89
0.00
0.00
139.482.836.84
227. 18 1.37
30 1.408.64
1.1 18.33 1.715.08
30.734.774.90
185.094.91
24.263.397.24
0.00
490.966.90
2.474.898. 10
1.359.729.45
(70 1.064.073,07)
(900.095,09)
20.471.372,87
10.963.856.65
9.507.5 16.22
537.401,22
756.951.923,14

3 1/12120 15
1.38 1.445.956.2 1
96.822.179.62
3.883.737.89
22.280.00
9.944.004.63
137.797.964. 12
227. 181.37
301.408.64
1.073.349.859.07
30.268.676.37
185.094.9 1
22.762.874. 15
1.555.100.99
490.966.90
2.474.898. 10
1.359.729,45
(63 1.1 34.598,85)
(900.095,09)
23.480.685,73
20.801.016.76
2.679.668.97
40.705.794,00
8 13.597.742,00

a) os critérios de mcnsuração uti lizados para determinar o va lor contábil bruto de cnda item do
Imobi li zado foram através do valor contábil origina l de aq uisição e pelo valor da atuali zaçfio
cambial nas Importações em Andamen to: e
b) o método de cálcu lo de depreciação empregado foi o da depreciação da vida Ílti l econômica send
ap licada a média da estimativa de vida Íltil dos bens utilizada em 20 15. por grupo de ativos .
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OTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONST RA ÇÕES CONTÀ BEI S
EXERcícIO DE 2016
6.2.1.2 - O va lor contábi l bruto e a Depreciação Acum ulada de vida útil econômica no inicio e no
final do período são:
COMPOSiÇÃO
Saldo Inicial
Aquisições Exe rcicio
Baix.1s Imobí1i1ado
Depreciação
Redução ao Vabr Recuperável do Ativo

SALDO FeNAL DO EXERCÍCIO

VALORES (EM RS)
3111212016
31 /12120 15
846.730.189.34
813.597.742.00
30.2 14.23 1,60
13.283 .655.36
(2. 189.148.62)
0.00
(69.929.474 .22)
(60.756.281 .50)
0,00
(40 1.248.82)
756.951.923,14
813.597.742.00

6.2.1.3 - A CMB não conc.J uiu em tempo háb il a licitação para contratação de empresa especiali zada
para efetuar o Teste de Impairment dos bens do Ati vo Imobil izado/ Intangível. determ inado pelo art.
183 da Lei nO 11 .63 8/2007 c pelo Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronu nc iame nto onl áb il
- C PC OI (R I). bem como o cálculo da depreciação econômica baseada na estimat iva de vida úti l
dos bens. Sendo assim. fi cou prej ud icado O cálculo da depreciação econômica e o teste de
impairment do exercic io de 2016. exigidos pe la legis lação soc ietária.
As aq uisições referentes ao exercicio 2016 somam R$ 13.283 .655.36 (treze mi lhões. du zentos e
oi tenta e tres mil , seiscentos e cinqucnta c cinco reais c trinta c seis centavos) distribu ídos em
diversas contas patrimonia is.
Desse montante. R$ 8.180.892.84 (o ito milhões. cento e oitenta mil. o itocentos e noventa e do is
reais c o itenta e quatro centavos) lo ram ativados no decorrer do exercicio. gerando um impaclo de
de depreciação na ordem de R$ 741.930.57 (setecentos e quarenta e um mil. novecentos e trin ta
reai s e cinqucnta e sete centavos).

O valor de R$ 5.102.762,52. (ci nco milhões. cento c doi s mil. setecento e sessenta e doi s rea is e
c inquenta e dois centavos). corresponde as aq ui sições de microcomputadores iniciadas em de zembro
de 20 16 ..
DESCRiÇÃO
MOVEIS E UTENS IUOS
M/\ QUINAS MOTORES E EQ UII'. INDU
IINSTALACÕES SANTA CRUZ
EDI FICIOS SANTA CRUZ
mONSSUJEITO A AF ERICAO
COM I' lJ1'ADORI~~ E I'ERIF ER ICOS
COM I'lJfADO R/NOTEOOOK
IMPRESSORA I' /MICROCOMPUTADOR
EQ UII'AMENTOS I'ARA REDE DE MICR
DIREITO DE USO DE SISTEMA
TOTAL

QUANTIDADE
360
24
41
I
5
2
I
I
8
J
446

VALOR AQUIS IÇ.\O

VALO ll ES ( E't RS I
"
tM PACTO DEPREC IAÇ,\O

1.346.582.78

3. 142 .... 18.(, 1
970.02~.~ 1

1.629.675.56
3.603.00
3.200.00

5.177.55
3.123.75
45 1.1 5 1.0)
625.93 1.75
8.180.892.84

129.393.22
269.215.02
97.R85.60
62 .957.7 1
355.18
326.26
713.92
.. O~.75
61.819.74
I IU55.07
7~ 1.9J057

Acrescem ainda as circunstâncias. os seguintes fatos favoráveis à CMB:
Os bens são novos. com aproximada mente 40% desse valor internado em deze mbro/20 16:

"'?f ?<--?
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NOTAS EX P LICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÀ BE IS
EXE RC iClO DE 20 16
Fina lmente considerando que. os bens até o exercicio de 20 15. estão com a vida (atil avaliada. e.
combinado com os falos anteriormente descritos. a Administração da empresa emende ser possível c
não prejudicial à empresa realiza r o teste de impairmenl. nos bens ad quiridos em 20 16. no início do
exercício seguinte. ou seja. em 2017. ocasião em que a eMS dani continu idade ao certame
lici tató rio. objeto do processo CMB 18750.001500/20 15. para comratação de empresa especia lizada
para realizar o inventario geral dos bens patrimoniais. conjugado com o cálculo da depreciação

econôm ica e o teste de impairmenl.
6.2.1.4 - O valo r total no exercicio de 20 16 da depreciação é de R$ 69.929.4 74.22 (sessenta e nove
milhões. novecentos c vinte nove mil. quatrocentos c setenta quatro reai s e vin te dois centavos) c

amortização é de R$ 4.810.758.56 (q uatro milhões. oitocentos e dez mil. setecentos e cinquema oito
reais c cinqucI113 seis centavos). apurados pe los métodos de vida útil econômica de acordo com a
Lei nO 11.638/2007 até dezembro/20 15. e aplicada a taxa fiscal na depreciação/amortização no bens
adquirido no Exercício de 2016. tOlali zando o valor de R$ 74 .740.232.78 (setema e qumro milhões.
se tecentos e quarenta mil. duzentos e trinta dois reais e setenta oito centa os). dividida da segu inte

forma :
a) Depreciação/amortização fabril utilizada diretamente em custos - R$ 58.596.570.76 (cinquenw e
oito milhões. qllinhcntos e noventa se is mil. quinhentos c setenta reai s e setenta seis centavos):
b) Depreciação/amortização administrativa ut il izada na área de apoio - R$ 16. 143.662.02 (dezesseis
mi lhões, cemo e quarema e trê mil. seiscentos e sessenta e dois reai s e etema c dois cemavos).
6.2. 1.5 - O trabalho de análise dos bens do Ativo Imob ilizado foi elaborado para atendimento à Lci
n° 11 .638/2007 e adequação às novas ormas Comábeis emanadas dos Pronunciamentos Técnicos
Comábeis - C pc. esta ação. foi apurado o Va lor Atual Patrimonia l em Uso. as im como calculada
e determimlda à depreciação fi cal para os bens adquir idos no exercicio de 2016.
6.2.1.6 - Efeito no resultado do exercicio oriund o das mudanças nos valores das depreciações.
Com O advemo da Lei nO 11.638/2007 não foram mais aplicadas aS taxas de depreciação fi scal no
país. conforme determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFI3 .
Legi lação em
vigor iniciou lima nova Il"lodalidade de se apurar a dcprcciaç(10 orientand o a realizar uma análi se
criteriosa dos bens da empresa. estimar sua vida útil econômica c seu valor residual. A prática
adotada pela RFB ficou restrita ape nas para lins de apuração dos impostos. sendo utilizada
prudemcmente para o itens adquiridos no cxercicio de 2016. os valo res de depreciação são
controlado em registros auxiliares.
6.2 .2 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO
A conta " Imobilizações em Andamento". encerrou o exerClClO de 20 16. com o saldo de
R$ 9.507.5 16.22 (nove milhões. quinhentos e sete mil. quinhelllos e dezesseis rcai s e vi nte dois
centavos). referente a realização do plano de atuali zação e amp liaç,io de microcomputadorc-s. para o
parque industrial da Casa da Moeda do Brasil "dquiridos através dos contratos nOs 258/. 259/2 e 26 1
de 2016. e. o utros bens móveis. Esses valores serão transferidos para as comas do imobili73do
técnico no exercido de 2017.
6.2.2. 1 - OBRAS EM A DAM E TO
Os valores dos ativos referentes contratos nO232/20 11 e n° 975/20 11. no tOla l de RS 10.877 .323.65
(dez milhões. oitocentos c setenta e sete mil. trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco
centavos). constantes na conta "Obras em Andamento". ai nda não foram tran sferidos para CU " \~ \
178

20

CASA DA MOEDA DO BRASIL
CN PJ 34. 16V I?iOOOI·N

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ BE IS
EXE IKí C IO DE 2016
·· Edificaçãoll nslalação··. em ambos os casos os pagamentos dos contratos estão sob análi e do
Departamento Jurídico. ramo pela qua l os fornecedores estão inadimplentes. quanto ao término da
execução dos serviços. Os valores restantes referentes aos contratos n° 256/20 14 c nO 196/2015 . no
total de R$ 864.2 14.11 (oitocen tos e sessenta e quatro mil. du zentos e quatorze reais e onze
centavos), estão em fase de conclusão e serão tran sfe ridos para conta "Edificação/ lnstalação" no

exercício de 20 17.
~.

..nHNF.C"ElJOR

CO~TIt.\ TO

023212011
025612014
097512011
0196120 15
TOTAL

VALOllo I}O

' "AtOn RI::,\UZAI>O

CO;\~rRi\TO ("J\ II~SI

(1-:\1 RS,

Naluresani En"cnhari3
MF NET Comérdo e Scr"ço
COI1Slnltora Litorânea

MR do Brasil

2.828.723.84
102. 108.00
8.048.599.81
762. 106.11
11.741. 537.76

SA U lO CON'TItKn 1,\t
(.~ I

2.240.056.?2
83. 108.00
8.048.599.8 1
592.09 1.92
10.963.856,65

ltSI

588.666.92
19.000.00
0.00
170.0 14 .19
777.68 1, 11

6.2.3 - IMPORTAÇÕES EM A DAMEI TO
Ao longo do exercicio de 2016 a CMB em acompanhamento das importações de equipamentos.
validou a ativação de R$ 40.464.93 1.03 (quarenta mi lhões. quatrocentos c sessenta quat ro mil.
novecentos c trinla c um reais e três centavos). restando ai nda o va lor de R$ 537.401 .22 (quinhentos
e trinta sete mil. quatrocentos e um reai s e vinte dois cen tavos).

DESCR IÇAo DO BEM
N"CONTRATC
027512014
Equipamento de instabilidade dimensional
Fomo it Vácuo para tratamento térmico
0288120 14
0223120 14
Ferralllentas de pcrlllração completas
TOTAL

VALOR ES (EM RS)
48.778.88
56.398.71
432.223.63
537.401,22

6.3 - ATIVO INTANGíVEL
A CMB adotou os procedimentos dos Pronu nciamentos Técn icos do Comitê de Pronunciame nto
Contábil - CPC 04 (R I) - Ativo Intangível. o qual se define como ativo não monetário ident ificável
scm substância físi ca. para cOlllrole e contabilização dos ben s patrim oniai s. O montallle pelo qual os
ben s patrimon iai s e tão reconhccido depois da dedução de toda respectiva Amortização

Acumu lada. asseguram que os bens patrimoniai s estão regislrados contabilmente por valores qu e
não excedam seus valore s de recuperação de venda.

O valor total no exercicio de 2016 de amortização é de R$ 4.8 10.758.56 (quatro mi lhões. oitocentos
e dez mil. setecentos e cinquenta o ito reais e cinquenta seis centa vos). apu rados pelos métodos de
vida út il econômica de acordo com a lei nO 11.638/2007 até dezembro/20 15. c aplicada a taxa fiscal
na depreciação/amortização nos bens adqu iridos no Exercíc io de 2016.
Segue o quadro comparativo da evolução e composição do At ivo Não Circulante - Intangível:
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EXE RCÍC IO DE 2016
b) o método de amol1ização empregado roi da vida (uil econômica determinado pela Lei n°
I 1.638/2007 e depreciação fi scal rererente às aqui ições de 2016: e
c) a vida (ui l de cada bem e as taxas de amoni zação ro ram aplicadas de aco rdo com o periodo de
tempo durante o qual a CMB espera util izar o respectivo bem.
6.4 - RED çÃO AO VALOR RECUPERÁ VEL DO ATIVO ( IMPAIRM ENT)
A CMB não conclu iu em tempo hábil a licitação para cont ratação de empresa especializada para
efetuar o Teste de Impairment dos bens do At ivo Imobilizado/ lntangivel. determinado pelo a11. 183
da Lei nO 11.63812007 e pelo Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil CPC OI (R I). bem COmO o cálculo da deprec iação econômica baseada na estimativa de vida útil dos
bens. Sendo assim. ficou prej udicado o cálculo da depreciação econômica e o teste de impairmelll
do exercicio de 2016. exigidos pela legislação societária.

É im ponante destacar elementos que podem ser considerados como ra tores da desnecess idade.
momentânea em 2016. de realização do teste de impa innent, làce à inexpressiva relev<incia de

valo res infimos dos últimos testes de impairment. realizados de 2012 a 2015. comparat iva mente ao
montante do Imobilizado nesses exercícios. c ainda. rrente ú baixa rea lização de aquisições de Bens

Patrimoniai no exercício 2016. sendo:
VALOR ES (EM RS)
PER IOD O

IMPAIRM ENT
20 12
20 13
20 14
20 15

IM OB ILI Z<\.D O TÉCN ICO

273.289.39
144.35 1.68
81.205.20
401.248.82

896.476.081.38
889.320.956.4 1
846.730.169.34
813.597.742.00

As aq ui sições rere rentes ao exercicio 20 16 somam R$ 13.283.655.36 (treze milhões. duzentos e
oitenta e três mi l. seiSCCI1l0 e cinqucnl3 e cinco reai s e trinta e seis centavos) di stribuídos em
diversas contas patrimoniais.
Acrescem ainda as circunstâncias, os seguintes fàtos favorávei s à eMS:

Os bens são novos, com aprox imadamente 40% desse valor internado em dezembro/20 16:
Para esses novos bens adqui ridos ao final de 2016. não seria necessário o cálculo da depreciação
econômica:

Observada a Lei 11 .638. §3° inciso I. combinado com as regras do item 6 a 12 do CPC OI. verifiease que o teste de impairmct se aplicado nesses novos bens em 2016 seria negativo.
Finalmente considerando que. os bens até o exercício de 20 15. estão COI11 a vida útil ava liada. e,
combinado com os fatos anteriormente descritos. a Admini stração da empresa entende ser possível c

não prejudicial à empresa realizar o teste de impairment. nos bens adquiridos em 2016. no inicio do
exercício seguinte. ou seja. em 20 17. oca ião em que a CMB dará continuidade ao certame

licitatório. objeto do processo CMB 18750.00 1500/2015. para contratação de empresa especializada

r

para realizar O inventário gera l dos bens patrimoniais. conjugado com o cálcu lo da

econômica e o teste de impa irmelll.

L

)K~
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para rea lizar o inventário ge ra l dos bens patrimo niais. conjugado com o cá lculo da de preciação
econõm ica c o teste de impa irmen t.

'OTA 7 - PASSIVO CI RC LANTE
7.1 - FO R ECEDORES
VA LOR ES (EM RS)
FOR NECEDOR ES
NAC IONA IS
ESTRANGEIROS
SICO BE E SCO RPIOS
TOTAL

3 1112120 16

3 1/121201 5
20.855 .001 .65
9.3 14.993.84
3 14.690.025.98

36.1 49. 102.36
802. 187.96
0.00
36.951.290,32

344. 860 . 02 1 . ~ 7

Na rubrica de Forn ecedores o valo r re Ferente aos serviços de contagem dos Selos Fisca is
Intel ige ntes - ICOBE e SCORP IOS Fo i reclassificado para conta Provisão para ustos c e rviços a
FalUra r no mo ntante de R$ 3 14.232.566.60 (Trezentos e quatorze milhões. d uzentos e trinta e dois
mi l. quinhentos c sessenta c seis reais c sessenta cemavQs).

O aumento na variação de fornecedores nacionais é detalhado no quad ro a seguir:
VARI AÇÃO DE FOR NECEDO R ES
IC SUPP LY ENGEN HARI A LTDA
DELL COM I' TADORES DO BRAS IL LTDA.
LTA RH I FO RMATICA COMÉRC IO REP RESE, TACOES LTDA
VIACAO CIDA DE DO AÇO LTOA
GREE CA RO SA REFEiÇÕES COMÉRC IO E SERViÇOS
IMTEP - INST.DE MEDIC I ' A E SEG. DO TRAB. DO EST. PR - LTOA
TEC HNO PACK I DÚSTRI A COM E SER DE ROTULAGEM - LTDA
FEDRIGON I BRAS IL PAPÉIS LTDA
PAN SEGUROS S.A
XL SEGUROS BRAS IL S.A
TOTAL
7.2 - EX IG IBILI DADE COM PESSOAL E E

VALO R ES (EM R$)
3 1/ 12120 16
1.720.598 .80
5.2 17. 176.11
508.692.22
1.653 .775.90
2. 105. 151.35
1.224.540.86
1.096.293.4 7
1.226.289.24
853.528 .06
746.000.00
16.352.046,0 1

ARGOS OC IAIS

o va lor de R$

12.886.4 17.6 1 (doze milhões. oitocentos e oitenta e seis mil. quat rocentos e dezesse
rea is e sessenta e um centavos) corres ponde ,; exigibil idade da CM B com pessoa l e seus devi os
encargos conforme ex pl icitado no quadro a segui r:
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V,\LORES (EM RS)
31/12120 16
31 /12120 15
406.135.66
8 1.288.1 5
9.308.246.95
8.7 13.520.30
3. 184.5 12.19
3.373.413.69
696.68 1.28
123.468.82
12.886.4 17,6 1
13.000.849,43

EX IG IIlILlDADE COM PESSOAL E ENCA RGOS
PESSOAL A PAGAR
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
OU"ffiAS CON"ffiIB UIÇÕES A RECOLHER (SES I/SENA I)
TOTAL

7.2. 1 - PROVISÃO PARA FÉR IAS E E CA RGOS SO IA IS
A Prov isão para Féri as e Encargos Socia is constitu ída no va lo r de R$ 46. 136.34 1.0 I (quarema e seis
milhões. centro e trinta e se is mil. trezentos e quarenta e um rea is c um centavo) foi realizada ern
função do número de dias que cada empregado tem di reito. valorada à remuneração mensal da data
do Balanço.
VA LORES (EM RS)
I'ROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOC IAIS
31112/2016
3 111212015
Provisão para f'ér~'l s
46. 136. 34 1.01
45. 195.881.98
TOTAL
46.136 .341 ,0 1 -15. 195.881,98
7.3 - PART IC IPAÇÕES DOS EMPR EGA DOS NO LUC RO
Em 2016 com impacto da A DE RFB 75/2016. que suspende a o bri gatoriedade do S ICO BE a panir
de 13112/20 16. represemando quebra de faturamento c ingressos fin ancei ros na ordem aproxi mada
de R$ 1.4 bilhão. decorrentes do Negócio "Selos de Rastreabilidade S ICOB E" em 20 17. a liado ao
impacto da aplicabilidade da Emenda o nstit uciona l 93/2016. que estabe leceu a retenção da DR
de 30% sobre as receitas provenientes dos cód igos DARF 4805 ( elos de Comro le Fiscal Impressos)
e 4811 (Se los de Rastreabilidade. S ORPIO e I OBE). o que terá e fei tos re levantes no flu xo de
cai xa da CMB para o próxi mo exercício. Neste contexto. a Admini stração irá propor retenção dos
Lucros. impossi bilitando assim o paga mento de Dividendos. PLR a empregados c RVA para
dirigentes. Diante desse fato lo i provisionado 6.25% do Lucro Liq uido e m con formidade cOm a
Resolução CCE nO 10. de 30/0511995. em seu a nigo 2°. parágrafo úni co.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO
Partic ipação dos Emprega dos no Lucro
Exercicio Anterior

TOTAL

VALORES
(EM
RSj
"
"
3111212016
31112120 15
3.572.955.53
28.022. 129.07
128. 191.49
167.919.1 8
3.701.147,02
28. 190.048,25

7.4 - TRA NSAÇÕ ES COM PARTES RELAC IO , ADAS
Em ate nd imento ao C PC 05 (R I). O valo r de R$ 411. 344.52. (quatrocentos e onze mil. trezentos c
quarenta e q uat ro reai s e cinquenta e do is centavos) corresponde a limitação de 02 (do is) hono rári o
de cada Dirigente, rel ali vos ao program a de Remun eração Va ri ável Anua l - RVA de Diri ue n s dI
CMB para o exercício de 20 16. O quadro a seguir contempl a a com posição do saldo da conla:
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EXERC ícIO DE 2016

REMUNERAÇÃO VAR IÁVEL
Rcmul1cmção Va riãvcl Anual dos DirigcllIcs

Exercício Anterior

TOTAL

31 / 12120 16
411.344.52
458. 111.20
869A55,n

-

VALO RFS (EM RS)
31112/2015
430.722.53
237.372.41
668.09 ~ ,94

o saldo re Ferente ao exercício ante ri or de

R$ 458.111.20 (q uatrocenlos e c inquenta e oito mi I. cemo
e o nze reais e vinte centavos) reFere- e ao programa de Remune ra ção Variáve l Anual - RV A de
Dirigentes da CM B. COI11 percentual de 60% para o exercício corrente e 20% para os 02 (dois)
exercícios subsequenlcs.
Em Função da proposta de retenção dos Lucros de 20 16. o paga melllo da R VA 20 16 somente poderá
ocorrer após a efeti vação do pagamento à União dos Dividendos ifínil110s Obrigatórios.
7.5 - IMPOSTO

E CO TR IBUIÇÕ ES A RECOLH ER

O va lo r de R$ 13. 159. 173.23 (t reze milhões. cento e cinquellla e no ve mil. cento e setenla e três
reais e vinte e três centavos) correspondc aos tributos a serem recolhid os no curto prazo. conforme

deta lhado a seguir:
VALOR ES
- (EM RS)
IM POSTOS E CONTRIBUlçÕr..s A R ECOLHER
IRRF - EM PREG ADOS
INSS - FORNECEDORES DE SERViÇOS
TR IBUTOS FEDERA IS RETIDOS POR ORGÃOS PÚBLICOS
IC MS A RECO LH ER
ISS RETIDO DE TERCEIROS
ISS SO BRE MOVIME TO ECONÔM ICO
PASEP DIFER IDO
IrOF INS DIFER IDO
TOTAL

3 1112120 16
8.267.205.57
1.1 35. 159.03
3.228.729.5 1
6 1.1 68.7 1
70.936.86
30. 198.60
70.397.70
295.377.25
13.159. 173,23

31112120 15
7.176.938.06
420.635.62
123.556.24
94 .800.63
278.720.72
35.3 11.03
70.397.70
295.377.24
8A95.737 ,2 ~

/\ variação na conta Contribuição Federal a Reco lher. j usti lica se pe la mudança de critério adotado
na implantação do S IGA CTB. onde o paga mento da relenção da comribuiçiio I"ederal. via DARF. era
na data do efetivo paga mento do Fornecedor. mudando atualmeme para o ve ncimelllo no 20" dia do
mês subscquclllc ao pagamento ao forneced or.
7.6 - ADIANTAMENTOS DE C Ll E TE

ADIANTANIENTO DE CLfENTES
SRF - SELO FÍS ICO
SRF - PROGRAMA SCO RP IOS/SICOBE
DIVERSOS C LI ENTES
TOTAL

31 / 1212016
24.671.2 12.64
26.388.682.63
343.058.36
S U02.953,63

VALO R ES (EM RS)
3 1112/20 15
44.4 39.962.55
181.732.188.34
535.36
226. 172.686,25

O valo r de R$ 24.67 1.2 12.64 (vime e quat ro l11ilhões. seiscentos e setema e um mi l. du zenlos e doze
reai s e sessenta e quatro centavos) refere-se n recebimenlOs ainda não identificados. assim que forem
conciliados seriio faturad os no exercício de 20 17. O va lo rde R$ 26.3 88 .682.63 (vinte e se is 111 II Ilõ,es. I
trezentos e oitenta c oito mil. seiscentos c oitenta c doi reais e sessenta c três centavos) re"""'~ <'
183
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repasse da Secrelaria da Receiw Federal do Brasil - SR FB do programa S ICOBE/SCOR PI OS. ainda
não identificado até o mês de agosto de 2016.
A redução no programa CORr lOSI ICOBE na ordem de R$ 155.343.505.7 1 (cenlo e cinquenla e
cinco milhões. trezentos e quarenta e três mil. quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos)
refere-se à descontinu idade do programa no ano de 2016. em atendimento ao Ato Declaratório
Executivo - ADE - n° 075. a panir de 13 de dezembro de 20 16.

7.7 - PROVISÃO PARA CUSTOS E SERViÇOS A FATURAR
VALO R ES (EM RS)
FORNECEDORES
SICOBE E SCO RPIOS
TOTAL

31112n016

31112n015

408.217.723 .86
408.21 7.723,86

0,00
0,00

Em 08 de setembro de 2016 foi promulgada a Emenda Constitucional nO 93. que definiu nova
redação ao anigo 76 do Ato das Disposições Constitucionai s Transitórias - ADCT. na qual as taxas
existentes ou que venham a ser criadas sejam passíveis de incidência de 30% de DRU Desvinculação da Receita da União. agravado pelo disposto no artigo 3°. onde consta que a mesma
prod uz efeitos a panir de 01/01/20 16. incidindo sobre a receita da Casa da Moeda do Brasil - CMB
proveniente de taxa de prestação de serviços decorrente da utili zação de selos de controle e dos
equipamentos contadores de produção de Bebidas e Cigarros (classificaçào SOl' na natureza de
receita 1122011 1 - Taxas por prestaçào de serviços - Principal). instituida pela Lei nO 12.995/20 14.
que é uma recei ta orçame ntária. arrccadada por mcio dos códigos de DAR!' 4805 e 48 11.
A Secretaria de Tesouro I acionai - STN procedeu a ajuste nos códigos de DAR!' 4805 e 48 11 para
que toda a arrecadação registrada a panir de setembro de 20 16 fosse destinada à DRU. até que fosse
alcançada a correta proporção de 30% de DR U e 70% de recursos deslinados à CMB . retroativos a
01/01/2016.
O ajuste procedido pela STN nos códigos de DARF 4805 e 48 11 além de ocasionar a retenção dos
valores arrecadados. acarretou no não envio dos arquivos gerencIais do Programa
S ICOBE/SCORP IOS. através do IA FI. o que impossibi litou a reco ncili ação dos dados necessários
para validação e conseq uente emissão da fatura referente ao pagamento do prestador de serviços
contratado pela CMB nos meses de ago to a dezembro de 2016. ai nda pcndentes de pagamento ao
fornecedor.
o exercício de 2016 o montante de R$ 3 14.232.566.60 (Trezentos c quatorzc milhões. du zentos e
trinta e doi s mil. quinhentos c ses cnla e seis reai s e sessenta centavos). foi tran sferido da rubrica de
Fornecedores acionais. referente aos serviços de contagem dos elos Fisca is Intel igente
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERcíCIO DE 2016
7.8 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB IÇÃO OC IAL
CON CILIAÇÃO DO IRPJ E CSLL
Lucro do Exercício ames dos Impostos e Contribuições

Aliquota Nonnal
DespeS<1 Esperada à Taxa Nomina l
AD IÇÕESIEXLUCSÕES
Ajuste Teste de Impainnent
ProvisõesIRevcrsões p/Conlingênc~'ls

Provisões/Reversões p/C réddos de Liquidação Duvidosa
Provisões/Reversões p/Perda de Investonento

Particqlação do Lucro Diretoria
Provisão/Reversão Deprec"ção Acelerada Incentivada

ParccO! Lucro Contratos Pessoa Juridica Dir. Público
Dividendos Recebidos
Exclusão PareçO! rer.rcntc Vendas Monopoliladas
Juros do Tesouro Nacional- NTN
DcprcCBÇão Fiscal maK>r que Depreciação Econômica

TOTAL AD IÇÕESIEXCLUSÕES
IBASE DE CALCULO LALUR
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB UIÇÃO SOCIAL
Imposto de Renda
Contribuição Social

.

ALlQUOTA EFETIVA

31 /1212016
87.194.582.66
34.00%
29.646.158.10

31/12120 15
339.809.841.22
34.00%
115.535.346.0 I

31112120 16

31 /1212015
(401.248.H2)
(767.062.97)
2.101.459.1 5
110.785.27

0.00
8.498.854.31
51.096.833.74
(83 .802.58)
411.344.52
241.873.08
34.757. 164.3 5
(10.354.53)
(81.878.918.09)
(8.454.00)
0.00
13.024.5-10.80

..-

. -1

71 ~60 688 4'.

31 /12120 16
17.012 .015.73
6.022. 173 .77
26,42%

430.722.53

0.00
( 19.133 .9-18.09)
(5.632.97)
(285.155.392.27)
(93.296.68)
(23.905.819.05)
(326.819.433,90)

-

(b. .462 4-1-1 ,21)1
31 /12120 15
0.00
0.00
0,00%

Em 2016, . apuração da base para o calculo das prov isões para paga mento de Imposto de Renda e
COlllribuição Socia l parte do Lucro allles dos Impostos e Contribuições onde roram exc luídas
98.40% das receitas da C IB por terem carater de exclusividade. além de um valor relevante de
PECLD. indedutivel ao f- ISCO. como também os valores referentes a não rea lização do Teste de
Im pairment e o cálculo da Depreciação Fi cal. Sendo assim. a alíquota eretiv. do cálculo das
provisões para pagamento de Imposlo de Renda e Contribuição Soc ial roi de 26.42% do lucro
líquido do exercício.
7.9 - OUTRAS OBR IGAÇÕES
O valor de R$ 1.820.889.55 (um milhão. oi locenlos e vime mil. oitoccmos e o itellla e nove reai s e
cinqucnta e cinco centavo) corresponde a outras obrigações de curto prazo com de taque para

Depósitos e Cauções no valor de R$ 893 .915.85 (oitocemos e noventa e tres mi I. novecemos e
quinze rcai s c oitenta e cinco centavos) relativos às garantias de cumprimento dos contratos
celebrados pela CMB com seus fornecedores e prestadores de serviço.
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Outras Obrigações de Curto Prazo
TOTAL

-

VALORES (EM RS)
31 / 12120 16
31 /1212015
1.820.889.95
1.606.737.84
1. 820.889,9~
1.606.737,84

fÁ- ( ?? 'Jv
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EXE RC íC IO DE 20 16
7.10 - MA IOR E MENOR REMU ERAÇÃO DE EMPREGADO
Em dezembro de 2016 a maior remuneração nesta empresa foi de R$ 28.837.24 (vinte e o ito mil.
oi locentos e trin ta e sete reai e vinte e quatro centavos) e a menor foi de R$ 2.332.83 (dois mil.
trezentos e trinta reai s e o itenta e três centavos). A remuneração média dos empregados roi de R$
9.140,72 (nove mil. cento e quarenta reais e setenta e doi s centavos). Tais remunerações
desconsideram Presidente, Direlores. Estagiários e Jovens Aprendizes.
R EMUNERAÇÃO
Maior Remuneração
Remuneração Média
Menor Remuneração
OTA 8 - PASSIVO

VALOR ES (EM RS)
3 1112120 15
3111212016
29.003.48
28 .837.24
9.140.72
8.619.78
2.666.52
2.332.83

ÃO C IRCULANTE

8. 1 - EMPRÉ TIMOS E FI A CIAMENTOS
A CMO 1'0 sui junto ao Banco do Brasil os seguintes empréstimos com finalidade de fin anciar o seu
Capital de Giro:
• R$ 100.000.000.00 (cem milhões de reais) sobre o qual os sa ldos devedores verificados na
conta de emprést imos. decorrentes do lançamento do va lor emprestado. bem assim das
quantias dele oriundas. devidas a titulo de acessórios. taxas e despesas. incidirão encargos
fi nanceiros correspondentes a 110,9% da taxa média dos Cert i ficados de Depósi tos
Interbancári os (CDI). O presente contrato compreende duas parcelas igua is. sendo a prime ira
em 08/06/2017. no Curto Prazo e a segunda em 08/06/2018. no 'ão Circul ante. juntamente
com toda as responsabilidade dele oriundas. ai compreendidos : principal. comis ão.
encargos fi nanceiros. outros acessórios c quaisquer despesas. independentemente de
qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.
•

R$ 150.000.000.00 (cento e cinquenta milhões de rea is) sobre o qual os saldos devedores
ve ri ficados na conta de empréSlimos. decorrente do lançamento do va lor emprestado. bem
assim das quantias dele oriundas. devidas a tit ulo de acessórios. taxas e despesas. incidirão
encargos financeiros correspondenles a 111.9% da taxa média do ertificados de Depósitos
Interbancári o (CD I). Foi antecipada amort ização de uma parcela de R$ 50.000.000.00
(cinquenta milhões de reai s) em agosto/20 15 e outra parcela de igua l valor em outub ro de
2016, além da transferência para o Não Circ ulante da parcela a ve ncer em 08/06/2019. na
ordem de R$ 50.000.000.00 (cinquema milhões de reais).

•

Os rereridos encargos dos empréstimos sào calculados por dias úteis. mensalmente. a cada
data-base. levados a débito da conta vincu lada. a cada semestre. no vencimento e na
liquidação da dividas.

8.2 - PROVI ÃO PARA PA S IVO CONTI GE TE
A Casa da Moeda do Brasi I reconhece e divulga as suas contingências passivas de acordo com os
critérios definidos pela Deliberação VM nO594/2009. que apro ou o Pronunciamento Conuibi l n°
25. emit ido pelo Comitê de Pronunciamentos Contabcis - P .
A Provi são para Passivos

ontingentes no valor de R$ 13.545.061.70 (treze mi Ihões. qui ,

e

.~"'" • ' ;'00 m;1. , - , , , , "m .,;, • •",,, ~"'·f·*" ?"~'
186

4

A

28

CASA DA MOEDA DO BRASIL
Ci\ I'J 34. 164.3 19 0001-74

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMO 'ST RA Ç Õ ES CONTÁ BEI S
E XERCíc iO DE 2016
Departamento Juríd ico. sendo cl assificada
composição abaixo:

C0 l11 0

I' ROCESSOS JUmCIAl S - PROVÁVEIS

Contingência Trabalhista
Contingência C ível
TOTAL

sendo provável sa íd a de recursos. conlorme
VALORES (EM RS)
31 /1212015
31 /1212016
4.94 1.458.02
8.747.702. 19
104 .749.37
4.797 .359.51
13.545.06 1,70
5.046.207,39

O sa ldo das conlingenclas passivas demonstradas no qu adro abaixo roi c lass ificado pelo
Departamento Jurídico como sendo possível a saída de recursos. esses valores não foram
reconhecidos nas Demo nSlrações Financeiras do cxercicio de 2016. conrorme preceil ua o
Pron uneiamemo Comáb il nO25. emilido pelo Comitê de I'ronunciamenlOs Comábeis - C pc.
VALORES (EM RS)
31 /1212015
PROCESSOS J UDI C IAI S - POSS íVEI S
31 /12/2016
137.850.92
Contingência Trabalhista
933.000.00
42.259.554.74
14.32 1.496.64
Contingência Cível
TOTAL
43. 192.554,74
14.459.347.56
Em alendimenlo a
perda:

BCTG 25 segue os prineipai s processos judiciais elassi ficados como pos ive l de

. RS)
VALORES (EM
PROCESSOS J UDICIAIS POSS íVEIS

PARTES

01301 20-46.1992.4.02.5 101
( 10' Vara Federal do Rio de Jane iro)

Autor: C reche An"KJ T Perfe ito

0009807-96.2016.403.6 100
( 11' Vara Federal de São Paub)

Aulor: Newagc Ind úslria de Bebi:las Lida
Ré,,: Casa da Moeda do Brasil

0026996-84.2016.4.01.3500
(2' Vara Federa l de Goiás)

AUlor: RuICo Ind. C011l. de Prod. Alun. Lida
Réu: Casa da Moeda do Brasil

0805769- 11.2015.4.05800
(4' Vara Federa l de Alagoas)

AlUOr: Cryslal Águas do ordoslc Lida
Réu: Casa da Moeda do I3ras il

VALOR DA CAUSA

9.777.277.38

Réu: Casa da Moeda do Brasil

5.043.450.75

18.994.273.54

4.934.791.08

NOTA 9 - DEST INAÇÃO DO RESU LTADO DO EXERCÍC IO
A Direloria Exccul iva e m observâ ncia ao disposlO nos Incisos 111 e X III do art. 13 c/c os .rlS. 18.
inciso I, e art. 36 do Est~t~no Soc ial da ,Casa d~ ~oeda do Brasi l en~alll inhou proposla de deslinação
do Resu ltado do Exerclclo de 20 16 a ap rec laçao para deilberaçao e aprovação do Consel o de

AOm;.;,"""'. , ..t>o<

'i 7

,IV

~

~

L

187

29

CASA DA MOEDA DO BRASIL
C~ I' J 3 ~ . 16~ .:; 19 'OOOI·7~

NOTAS EX PLICATIVAS As DEMO ST RAÇÕES CO TÁBEIS
EXERC íC IO DE 2016

DESTINAÇÃO DO RESULTA DO
I . Lucro Líquido do Exercício
2 . Reserva Legal Constituida
3 . Base de Cálculo para os Dividendos
4 • Remuneração a pagar à União
4.1 . Dividendos a Pagar - Minimo Legal
4.2 - Remuneração Adício",, 1Proposto
5 . Reserva para Investimento

3111212016
60. 176.093, 11
(3.008.804.66)
57. 167.288.46
14.291.822. 11
14.291.822.1 1
0.00
42 .875.466.34

-

VALORES (EM RS)
31/1212015
311.356.989,62
(15 .567.849.48)
295.789.140, 14
112.99 1.451 ,53
73 .947.285.03
39.044.166.50
182.797.688,61

A destinação do resultado do exercicio reali zou-se em conrormidade com a Interpretação Técnica do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - ICPC 08 (R I).

A proposta de retenção da destinação de Dividendos à União relativos ao cxcrcicio de 2016. no
mOl1lal1le de R$14.291.822.1 I(quatorze milhões, duzentos e novenla e um mil. o it ocentos e vinte e
dois reais e onze centavos). correspondendo a parcela obri gatória de 25.0% do lucro liquido do
exercicio de 2016 depois de ded uzida a reserva legal de 5.0%. visto que o resultado econômico de
2016 está incompat ivel com a projeção de nu xo de caixa da CMS para o exercicio de 20 17.
A apresel1lação da proposta de retenção da destinação de Dividendos à União relativos ao exercício
de 2016 atende às di sposições d isciplinadas nos parágrafos 4° e 5° do a rti go 202 da Lei 6.404/76 c
suas alterações.
NOTA 10 - CAPITAL SOC IAL
Nos termos do Decreto nO8.809 de 18 de ju lho de 2016 o capital da CMB é de R$ 1.360.677 .81 4.09
(um bilhão. trezentos e sessenta milhões. sei scentos e setenta c sete mil. oiloccnlos e quatorze reais c
nove cenlavos). pertencente integralmente à União.
CAPITAL
Capital Socia l
TOTAL

31 /1212016
1.360.677.814.09
1.360.677.814,09

-

VALO R ES (EM RS)
3111212015
1. 360.677.814.09
1.360.677.8 1-1,09

NOTA 11 - RE ERVA
11.1 - RESE RVA

DE LUCRO

11.1.1 - RE ERVA LEGAL
Ao encerramento do exercic io de 20 16 foram destinados obrigatoriamentc 5% (cinco por cento) do
lucro liquido à Reserva Legal. cujo valor constitu ido foi de R$ 3.008.804.66 (tres milhões. o ito mil.
oitocentos e qll3tro reai s c sessenta c seis cCllIavos). con forme prevê o artigo 193 da Lei n°
6.404/ 1976.
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OTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMON TRAÇÕE CONTÁBE I
EXERCíCIO DE 20 16
11. 1.2 - RE ERVA PARA I VESTIM ENTO
Ao encerramento do exe rcício de 20 16 foi destinado para a Reserva de In vestimemo o valor RS
42.875 .466,34 (quarenta c do is milhões. oitocen tos e setenta c cinco mil. quatroce mos e sessema e
seis reai s e trinta e quat ro cemavos) cuja fina lidade é atender ao Orçamento de CapiHtI de 20 17 a ser
aprovado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. com base nos Orçamentos de Investimemos
que compõem o Plano Plurianual da CMB de 20 16 " 20 19. nos terl110S do arti go 196 da Lei nO
6.404/ 1976.
VALORES (EM RS)
3 1/12/2016
31 / 12/2015
RESERVA DE LUCIW
809.863.466.32
Reserva para Investimento
766.987.999.98
809.863.466,32
TOTAL
766.987.999.98
NOTA 12 - DEMO 'STRAÇÃO DO RES LTADO DO EXERCíCIO
12.1 - RE EITA BR TA O PERAC IONAL
COMPOS iÇÃO DA RECEITA BRUTA
Produtos Monopo lizados
Produtos ,.10 Monopo lizados
Serviços Monopolizados
Serviços não Mono polizados
Outras Vendas
11'1 Contido no Fatura mento Bruto
RECEITA OI'ERACIONAL HRUTA

31 / 12/20 16
525.286.498.49
4. 136.2 17.68
1.858.478 .25 1.9 1
20.734.329.22
208 .11 5,50
(387.259.29)
2.408.456.153,51

VALORES (EM RS)
31 /12/2015
528.502 .5 15.54
13.587.436.96
1.855 .1 54 .625.68
13.669.320.83
59 1.508.36
(505.430.4 I)
2,4 I 0.999.976,96

A redução da Receita Bruta de 20 16 j ustifica-se pela retenção de 30% referente à DR U nas receitas
advindas dos Programas SICO BElSCO RPIOS. na ordem de R$ 187.339.604.32 (cento e o itenta c
sete milhões. trezentos e trima e nove mil. seiscentos e quatro reais c trinta e dois centavos).

12.2 - LUC RO BR UTO OPERAC IO AL
DEDUÇÕES SOBRE AS VENDAS
Devo lução de Vendas
ICMS
ISS
P A~E P

COF INS
Custo dos Prod utos e Serviços Vendidos
LUCRO BRUTO OPERACIONAL

31 / 12/20 16
(308.393 .20)
(1 .265.633.78)
( 1.0 13.4 24. 82)
(396.370. 11 )
( 1.829.326.96)
( 1.866.667.83 1.89)
536.975.172,75

VALORES (EM RS)
31 / 12/21115
(243 .325.1 2)
(2.4 17.643.63)
(43 1.987.40)
( 19 1.043.85)
(879.959.53)
( 1.625.834.072.90)
78 1.00 1.9·U,53

;'::'Z' }Yt doi,

A redução do Lucro Bruto Operacional de 20 16j u ti fi ca-se pel a retenção de 30% referente il DRU
nas receitas advindas dos Programas ICO BE/SCO RPI OS. na ordem de R$ 187.339.604 .32 (cen to e

oi""" , ." milh"'- ,,,um,, , ui"" , '"'' A i""'"

189

k\.~\~

~

3\

CASA DA MOEDA DO BRAS IL
r 'l'J :14. 164.31 9'0001-74

NOTAS EXPLI CAT IVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTAB EIS
EX ERCi c lO DE 2016
cemavos). aliado à constilUição de provisão de cu tos na ordem de 100% das comagens de agosto a
dezembro de 2016.
12.3 - DES PESAS COM ERCIAI E ADM INI TRATIVA

VALORES (EM RS)
COMPOSiÇÃO DAS DESPESAS
Despesas COI11 Pessoal
Despesas eOI11 Insumos
Despesas com Serviços
Despesas de Depreciação e Amortização
OUlras Despesas Administrativas

Despesas COl11erci.1is
Despe,"1s Tribulárias
Outras DespcsasIReccitas Operacionais
DESPESAS COM ERCIAIS E ADM INISTI~ATIVAS

31 /1212016
(332.500.804.07)
(4.532.225.66)
(76.3 70.3 79.06)
( 16.143 .662.02)
( 12.396.822.24 )
(732.560.83 )
(3.869.897.37)
(49.867.638.6 1)
(496.413.989,86)

3 1/1212015
(326.025 .356.97)
( 11.034 .357.08)
(125 .852.86 1. 75)
(23 .093.44 1.89)
( I 1.498.637.45)
(645.237.28)
(2.492.45 1.72)
1.52 1.411.60
(499. 120.932,54)

Em virtude da implemel1lação do mód ulo cOl1lábi l de um novo sislema il1lcgrado. aiterando a
uti lização da modalidade do SIAF I TOlHI para o SIAF I Parc ial no exereicio de 2016 fico u
prej udicada a comparabilidade das COIlIas conlábeis de res ullado. com o Plano de COlllas (r CAS p)
do Sislema llllegradodeAdmi nistraçãoFinanceira(S IAF I).uti lizadoal1leriormel1le.princi palmente
a composição das comas de de pesas em relação ao excrcic io de 20 15. em decorrência de
aglutinação de várias contas contábe is de mesma natureza. fi cando restri ta a aná li se gerencial dessas
contas.

''''' "'A ~. '7- c--

A rubrica Outras Despesas (Receitas) Operacionais sofreu o efeito das constit uições e reversões de

,ro,"'" ''" "",,"''''''''''~" ,..,"'.
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OTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONST RAÇÕES C ONTÁBEIS
EXERCiclO DE 2016
12.4 - RESULTADOr-1 A CE IROLiQU IDO
COM I'OSIÇÃO DO RESULTA DO FI NANCEIRO
Rendimento sobre Ap licações Financeiras

Juros sobre Créditos Tributários

AIl"liaZi'ções Monetãrias
Variação Cambial sobre Importações e Exportações
Juros sobre Crédoos a Receber
Receoa de Dividendos
Outros Receitas Financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS
Encargos Financeiros sobre Prcvidéncia Complel11Cntar

Despesas Firlo:11'(:CiraS
Variação Cambial sobre Fornecedores no Exterior
Juros c Encargos Financeiros sobre Divida Contra ida

Atualização Monetária sobre Dividendos fi União
Outras Despesas Financcrras
Variação Cambial sobre Importações e Exportações

DESPESAS FINANCE IR AS
RESULTADO FINAN CE IRO

311 1212016
65.741.699.54
21.322.962.35
3.326.328.63
4.740.324.38
16.230.00
10.354.53
417.491.77
95.575.39 1,20
(2.450.880.35 )
(353.000.56)
(3 .367.962.73)
(28.659.054.36)
(8.870.390.93)
(3 .187.246.59)
(6.037.755.96)
(52.926.291.48)
42.649.099,72

VALOllES (EM RS)
3111212015
40.004 .194.28
25.999.635.18
2.826.438.27
1.86 1.431.67
1.30:!.357. 16

5.632.97
2.3 11.792. 19
74.3 1IA81.72
(3 .669.704.12)
0.00
(2.952.063.32)
(32. 189.403.42)
(4 .901.552.67)
( 1.1 22.780.56)
0.00
(44.835.504.09)
29A75.977.63

Destacam-se do Result ado Financeiro Liquido. o cresci me nto dos Rendimenlos sobre Aplicação
Financeira res ultado de juros au ferid os das ap licações no Banco do Bras il S.A. no Fundo de Rend a
Fixa de Cu ri o Prazo - F. R.F. - BB - Ex tra Mercado e Ca ixa Econôm ica Federal - CEF. no Fundo
Ca ixa FI Extra Mercado Comum IR FM.
'OTA 13 - DEMONST RA ÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LiQ 11)0
O falo excepciona l ocorrido na Demo nstraçào das MUlações do Patrimônio Líquido foi a
co nstilU içào da Reserva de Dividendos Obri galó rios não Distribuid os. com fulc ro nas dispo ições
disci pli nadas nos parágrafos 4° e 5° do arl igo 202 da Lei 6404/76 e suas alierações. originadas pe la
dec isão da Admini stração na Retenção dos Lucros.
OTA 14 - BENEFiCIO A EMPR EGA DOS
A Casa da Moeda do Brasil ma ntém. para seus empregados. benel1cios classilicados em CUrfO prazo
e pós-emprego. O reconhec imento e mensuraçào dos beneficios de curto prazo «io feitos pelo seu
va lor ori ginal (sem o efeito do descoIHo a va lor presente ou cálcul o atuarial). com base no regime de
competênc ia mensal.
Os be neficios pós·em prego ex iSlentes referem-se a planos de previdência pri vada. dos tipos
'·beneficio delinido·· e "contribuição variávcl"· e plano de assislênc ia médica. O reconhecimento
destes beneficios se dá pela fonn a d is posta pela Deliberaçiio CVM nO 695. de 13/ 1212012. que
aprovo u o Pronuncia mento C PC 33 (R I) - Beneficios a Emprcgados.
OTA 15 - OBRIGA ÇÕES COM ENTIDADE DE PREVII)I~ NCIA
a forma preconizada pela Deliberação CVM nO 695. de 13.12.2012. que aprovou o
Pronu nciamento C PC 33 (R I) - Beneficios a Empregados. siio ap,,·es,cnt ad:as
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OTAS EX PLI CATI VAS ÀS DEMONST RAÇÕES CONTÁBE IS
EXE RCíC IO DE 2016
sobre o programa de beneficios pós-emprego da Ca a da Moeda do Brasil - CMI3. A aval iação
atuarial foi realizada pela Assistant s Assessoria. Consultoria e Participações Lld3. - ASS ISTA TS.
com base em inform ações fornecidas pela Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil C IFRÃO e pela asa da Moeda do Brasil - C 113.
15.1 Plano prev idenciário e outros beneficios a empregados

15. 1. 1 Da Cont roladora
15. 1. 1. 1 Programa Previdenciário
A Casa da Moeda do Brasil é mamenedora de um programa previdenciário enq uadrado no regime de
previdência pri vada (Fundos de Pensão) adm itido constitucionalmente como comp lememar aque le
do Regi me Geral provido pe lo Estado. sob legislação especifica (Le i n° 6435/77. revogada e
substi tuida pela Lei Compl ementar n° 109/2001). Segundo esse normativo. os fundos de pensão são
constilUidos sob contribuições de emp regados e empregadores. sob regime de capitalização. com
regula mentação própria. geridos de forma independente através de entidades de rnalidade especifica
criadas pelas empresas. A CMB. através de sua entidade de previdência complcmemar denominada
C IFRÃO, instituiu um plano de beneficios definidos (PBDC). cuja principal caracteristica pr~via a
preservação de uma renda de inati vidade similar ao nivel das ultimas remunerações dos empregados.
Esse plano encontra-se fechado para novas adesões desde 27/01/20 11.
Em 02 de setembro de 20 10, como consequência das di sposições das Leis Complememares n° 108 e
109/200 I, a Casa da Moeda do Brasil instituiu um novo plano de previdência complementar.
denominado MoedaPrev. no modelo de plano de comri bu ições definidas durante a fase de
cap italização. cuja característica principal é o de assegurar uma renda n3 inatividade como contra
partida a contri buições prévia c paritariamente fixada s para a empresa e para os participante. A
contabi lização dos planos de cOlllribu ição delinida e direta porque a obrigação da ent idade
patrocinadora relativa a cada excrcicio é dClenll inada pelos montantes a serem contri buídos no
período. Consequcnlemcnte. nào são necessárias premissas atuariai s para menSUr3r a obri gação Oll a
despesa, e não há poss ibi lidade de qua lquer ganho ou perda atua rial. Por essa razão. somente foi
avaliado neste re latóri o O programa previdenciário criado sob a carac terística de Beneficio Definido.
A Ca a da Moeda do Brasil ta mbém é mantenedom de um plano de saúde a favor de seus
empregados. porém contratado ob o modelo de faixas etárias. o que não c.1raeteriza risco de
subsidio indireto da em presa aos func ionários inativos. Por essa razão. o plano também foi excluído
da ava liação de beneficios pós-emprego deste Relatório Atuaria l.

O programa de beneficios previdenciários é mantido através das seguintes modalidade de planos:
O Plano BD oferece os seguintes beneficios previdenciários:

•

•
•

•
•
•

•

Com plementação de Aposellladoria
Complemclllação de Aposemadoria
Complemelllação de Aposentadoria
Complementação de Aposentadoria
Beneficio de Pensão
Beneficio de Abono Anual
uplementação de Auxil io-Doença

por Invalidez
por Tempo de erviço (o u ontribuiçàO)
por Velhice (Idade)
Especia l
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OTAS EXPLI CATI VAS ÁS DEM O NST RA Ç Õ ES C O 'T ÁBE IS
EXE RC íC IO DE 2016
Além dos benefícios previdenciários acima. o Plano BD garante os segui ntes direitos:

•
•
•
•

Beneficio Mín imo
Resgale de Conlribuições
Beneficio Proporcional Diferido
AUlO patrocínio

Preva lece o reg ime at uarial de capilalização e com ava liações periódicas rea lizadas e m
conrorrn idade com a legi slação da pre vidência privada. reportadas ao órgão de fi sca lização e
conlrole do Mi nislério da Faze nda.
A CMB ado la os procedimenlos recomendados pelas ormas Inlernacionais de Comabilidade
emanadas pelo IASB - Inlernalional Accounli ng Standards Board. uma en lidade privada sem li ns
lucrativos, com sede em Londres. que atua n3 padronização de norm as contúbe is com o objetivo de
permit ir análises comparativas globais. de e aval iar as obrigaçõe. assumidas em relação aos
beneficios pós-emprego mantidos a ravor de seus co laboradores. tai s como planos prev idcnciilrios.
planos de assistência médica. seguros de vida. entre outros (formais ou informa is). A adoção das
normas do IASB pe la CMB permile o melhor enlendimenlo de suas operações e assegura os pad rões
neces ária à credibi lidade da Insliluição. O lrabalho de padronização do IASB lem o apo io do
Fundo Mo nelário Imernacional (FMI). do Bank ror Inlernaliona l Selllemems (BIS) e do Banco
Mund ia l (B IRD). que vêm incenl ivando a adoção das normas pelas empresas. governos c
organismos normatizadorcs nac ionais.
Em 31/12120 16. o va lor preseme das obrigações da CMB. segundo as normas acima menc ionadas.
para com o programa previdenciário era de R$ 438.736.413.15 (quatrocenlos e lrima c oilo mi lhões.
setecentos e trinta e seis mi l. qU3trocento e treze rea is e qu inze centavos). Os at ivos acumu lados c
investidos

110

mercado

fi nanceiro

através

da

CIFRÃO.

na

mesma data.

montavam

R$

325.392.059.00 (trezentos e vi nte e cinco milhões. trezentos e noventa e dois mil c cinqucnta e nove
reais). revelando poi s. um déficil de cobertu ra de R$ 113.344.354.15 (cenlo e lreze mi lhõe .
trezentos e quarenta e quatro mil. trezen tos e cinqucnta e quatro reais e quinz.e centavos) e de acordo
com o Art igo 2 1 da Le i Complemenlar n° 109. de 29/05/200 I. e o Artigo 29 da Resolução CGPC n°
26 de 29/09/2008. que regula menlam o equacionamenlo do déficil emre o pal rocinador c os
participames e assislidos pe lo Plano em proporções iguais. Desla forma . a Casa da Moeda do Brasil
opla por regislrar 50% do déficil apurado. emendendo ser o reSlanle devido pelos participanles do
Plano de Beneficio Defin ido.

Para a eSlimativa das obrigações de longo prazo. a i\SS ISTANTS ul il izou o mélOdo do Crédilo
Unilário Projelado. Esse mélodo (lambé m conhecido como mélodo de benelicios acumulados com
pró-rata de serviço OLl C0l110 método beneficio/anos de serviço) considera cada periodo de serviço
como dando origem a lima unidade ad icional de direi to ao beneficio c Illensura cada unidade (
separadamente para con truir a obrigação final.
A seguir. descrevemos detalhadalllcn te as prenlissas atuariais adotadas. estabelecidas de fo rma
imparcial pelo atuário indepcndcnte:
,j

T,~ '''oro,

",,00'0

e"w

r

L ~ ~
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OTAS EX I'L1CAT IVAS ÀS DEMONSTRAÇÕE S CO 'TÁ BE IS
EXE RC íC IO DE 2016
A seuuir. o Ouxo esli mado de pagamentos e a laxa correspondenle de NTN-B. dada pela ANBIMA:
Va lor Presente
Valor Proje tado
RS
NTN-B
RS
Ano
17.730.467.92
.0648
8.879.047.63
2017
17.
150.872.43
.0599
9.267
.084.44
2018
9.724.739. 13
16.584.729.2 1
.0595
2019
9.983.274.51
15.830.357.42
.0600
2020
14.601. 173.42
.0603
202 1
9.569.083. 10
9.409.051.54
13.636.238.12
.0606
2022
9.415.988.98
12.883.700,94
.0603
2023
2024
9.327.051.76
12.144.350.37
.0598
9.243.581.9 1
11.409.606.75
2025
.0598
2026
9.237.878.28
10.74 1.62 1.38
.0600
8.843.184.87
2027
9.925.633.69
.0600
8.245.523.65
9.066.747.76
2028
.0600
7.884.946,55
2029
6.819.469.18
.0600
2030
6.497.635.84
7.440. 173.51
.0585
6. 157.447.48
6.883.849.12
.0585
2031
2032
4.975 .957.06
6.027.683.15
.0585
2033
4.566.062.69
5.538.539.32
.0585
2034
4.025.143.95
5.037.993.88
.0585
2035
2.246.556.87
4 .1 15.567.85
.0591
1.719.025.76
3.7 18.619.86
2036
.0591
2037
8.879.047.63
17.730.467.92
.0648
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NOTAS EX PLI CATIVAS As DEMONST RAÇÕES CO TÁBE IS
EXE RC íCIO DE 20 16
RS
11.1 11.9 10.78
10.245. 184.8 1
9.328.061 ,85
8.048.995.88
5.5 19.349. 17
846.159.02
644.652.47
472. 115.81
33 8. 11 2.45
276.553 .05
236.909.00
2 16.295.40
179.469.37
154.705.05
105.030.35
88.734.5 1
80.994.14
63.254,23
55.712.89
396. 164 .988.87

Ano
2038
2039
2040
204 1
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
Total

RS
3.329.304.64
2.898.405.20
2.49 1. 754.40
2.055.953.58
1.331.87 1.89
192.898 .8 1
138.837.3 1
96.057.68
64.127.25
-19.529.36
40.065,32
34.541.18
27.063.44
22. 174 .75
14.2 18.57
I 1.345.42
9.780.67
7.2 14.25
6.089.93
22 1. 174. 106.29

NTN-B
1.059 1
1.059 1
1.059 1
1.0585
1.0585
1.0585
1.0585
1.0585
1.0590
1.0590
1.0590
1.0590
1.0590
1.0588
1.0588
1.0588
1.0588
1.0588
1.0584
1.0595

b) Inflação
A taxa de inflação aplicada nas projeções de curto prazo. quando requerida no processo de avaliação
atuarial. fo i de 4.80% para 20 17. conforme ind icação do Banco Cent ral do Brasil através de seu
Bolctim Focu .
c) Taxa Real de

rc ci mento alarial

A prcmissa cresc imento sa larial de longo prazo foi determinada a partir da política de reajuste
sa larial da Patroci nadora. bem como pela análise das taxas utilizadas pelo mercado. princi pal mcnte
por empresas estatais pat rocinado ras de plano de previdência. o que resultou em uma taxa anual de
20/0.

d) Taxa de Rotati vidade
A ava liação atuarial dos programa tem por base o principio da contin uidade empresa rial. A taxa de
rotatividade adOlada nas avaliações é nula.

I(
I

e) Tábuas Biométricas
As massas popu lacionais vi ncu ladas aos programas de beneOcios pós-emprego da eMB foram
testadas através de "teste de aderência " c demonstraram índices de sobrevivência COml)atí veis com a
tá bua AT-83. pelo histórico dos últimos anos aval iados. Pelos mesmos critérios fora m utiliz- das as
tábuas Álvaro Vindas. para entrada em in validez e \Vinkclevoss desagravada em 30% para ti

mo",';d"d,d,;",;';d~.

A

r L.

~
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NOTA S EXPLICATIVAS A.s DEMO NST RA ÇÕES CONTA RE IS
EXERC íC IO DE 20 16
f)

FalOres de Capacidade de Sa lários e de Benefícios

'o programa de previde nci a privada, con iderand o a inflação anual proj etada de 4.8% e seu efeito
sobre salários e benefici os. esses fatores foram determinados em 0.98.
g) Projeções de Vinculo Futuros
Para efeito de estimação de vinculos e características etárias futuras. os padrões adotad os foram:
•
•

Servidores com cônjuges no período pós-clnprego: 950/0
Diferença de idade elHrc servidores e cônjuges: 4 anos a mais para homens.

Desta form a. de acordo com as hipóteses anteriormente descritas. o resultado da ava liação pode ser
assim resum ido:

Participantes em atividade
Faix~,

"

ct:iria

empregados

34-38 anos
39-43 anos
44-48 anos
49-53 anos
54-58 anos
59-63 anos
64-68 anos
69-73 anos
Tota l Ge ral
Alio 2015

3
5
17
65
126
14 7
44
15
422
438

Idade média

Tempo mé dio de
c mprc s~, (a nos)

Salário médio (RS)

37.3 5
41.94
47.56
5 1.7 1
56.93
6 1.40
66.23
70.25
58,43
57,48

15.93
18.73
25.82
28.36
33.24
36.62
37.50
4 1.80
33.82
32,84

4.4 72.52
8.263.94
7.799. 14
8.932.93
9.290.23
9.566.56
9.745.73
9.96 1.94
9.295.76
8.701,06

A llOscntados

Faixa cHiria

N° aposcnt:Hlos

Idade mé dia

Benefido mé dio (RS)

41-45 anos
46·50 anos

2
8
17
75
176
166
77

45.72
48. 18
53.44
59.03
63,81
68.28
73.47
78.06
83.08
88.72
92.89
68.04
67,38

373.28
491.3 1

5 1-55 anos

56·60 anos
6 1-65 anos
66· 70 anos
71·75 anos
76·80 anos
8 1-85 anos
86-90 anos

34

15
16
5
580
59 1

Acima de 9\ anos

Total Gera l
Ano 2015

A-

435.23

1.920. 13
1.737.82
1.880.32
3. 157.1 7
4.372.3 0
1.972.29
1. 558.1 2
2.9 12.65
2.334.92

2.089,53

re

~

)

J

196

.

-

--

-

-

-

38

CASA DA MOEDA DO BRASIL
('N rJ 34. 164 .3 19/0001-74

NOTAS EXP LI CAT IVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ BE IS
EXERCÍC IO DE 2016

Pensionislas
Beneficio médio

Faixa

ctári~\

N° pensionistas

0-18 anos
19-23 anos
29-33 anos
39-43 anos
44-48 anos
49-53 anos
54-58 anos
59-63 allOS
64-68 anos
69- 73 anos
74-78 anos
79-83 anos
84-88 anos

,

>
I

I

TOlal Gera l

3
6
16
22
44
35
29
17
17
36
14
244

A no 2015

247

89 anos o llllla is

Idade média

(e m RS)

12.75
21.93
29.53
43.03
47.23
5 1.87
56.84
61.94
66.56
71.42
76.81
81.59
86.21
92.59
68.86
67,72

1.500.93
379.22
3 10.27
1.2 13.38
1.534.60
1.056.48
1.206.23
1.896.30
1.663.84
2.7 15,92
2.539.36
1.691 ,66
969.73
2.168.80
1. 7 17.69
1.558,69

!\I o\'imt nlaçilo d:lS ohrig:lçütS t :uh os linanc('iros t!o \:llor iusto dOli .I ti,'os do [1hloO
Item
3111212015
3111212016

Obrig:tçõcs no inicio do cxcrtic io
Custo do serviço corrente

Juros sobre a obrk!:Jç:lo :l1u:.U"i::ll
(G:IIlIx>s)fPcrdas :lIuariais
(- ) Ilcnclicios pagos no ano

Obrigações no fim.1 do exerdC'io

Valo r iusto dos ativos fi nanceiros no inicio do Exercido
Rentabilidade liquida (.."Socrad" subn.:: os ;;lIi\os lin:.lOceims
Contribuições 0:lIron.1is nonn::l is
Contnbuií-:õcs nonmis Donicioanles
(- ) Bcnclicios pagos
Ganhosl(l>crdas) nos ativos financeiros
Ativos financeiros no final do exerdcio

(Délicit)lSupcr.ivit aow.Jdo
Risk Sharini!
Conlrnto de dívida
Pass ivo ao final do cxerrkio

5 10.420.3 12.00
S.R07.342.00
66.41 9.R04.95
( 129. 187.444.76)
(22.355.9 10.86)
434.104. 103.33
252587.872.00
32.935. 841 .95
8.442.6 16.00
7.867.281.24
(22.355.910.861
(7.305 .84 4.601
272. 171.8:;:-.73
( 161.932.247.601
80.966. 123.80
20.329.0:n. -IR
(60.637.096.32)

434.104. 103.33
6.863 .076. 14
57.647.955.59
(36.0 15.909.381

31 1121201 7
438. 736.4 13.15
".90;.986.22
-1 6.333.779,.[;

438.736.413.15

0.00
( 18.879.047.63)
47 1.097.13 1.16

272.171.855.73
36 .892.958.68
7.363 .397.68
:O: .5-l5A2S.15
(23.862.8 12.53>
2-1.28 1.23-1.29
325.392.059.00
l i 13 .344 .35-1.15)
56.672. 177.07
1-1.99 1.9-16.0-1
(41.680.23 1.03)

325.392.0:'9.00
35.702. 252A6
7.N71. 177 .59
9. 134.717.67
( 18.879.047.631
0.00
359.221.159.08
(I I 1.875m2.0SI
55.937.9X6.04
6.77(1.3"2.52
(49. 161.643.52)

(23.862.8 12.53)

A(~ ?Z- ~
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Compos ição dos at ivos financeiros marcados à mercado
Compos ição da Cartei!'ll
Flindos de invCSlin-cnto

Ações
Investime ntos Imobiliários
Empréstimos e Financiamentos
Outros
Disponivel
Outras exigibilidades (- )

Ajuste a n~rcado
Ativo Liquido

31 /1212016

tyo

255.658.565.00
36.434.298 .00
12.113.709.00
10.70 1.912.00
80.142.19
9.423.04
(867.35)
10.394.877.13
325.392.059,00

Movime ntação de Outros Re s ultados
Saldos

79%
11 %
4%
3%
0%
0%
0%
30/0
100 %
Abr.ln~(' nt es

Saldo no início do exe rcicio
Total dos (ganhos)/perdas apu!'lIdos no ano
50% do (Ga nho l/perda no valo r das obriQllções
50% do (Ga nho l/perda nos ativos financeiros

50% do Custo do ano
50% da contribuição dos participantes
Variação do contmtQ de dívida
Sa ldo no final do ano

lV1ovimcntação do pa ss ivo atuarial líquido
Passivo/Cativo) atuarial liquido no inicio do Exercicio
(Ganho)/perda a ser reconhecido em ORA com Risk Sharing aplicado
Despesai(receita) reconhecida durante o exercicio

Custo do serviço corrente
Juros sobre a obrigação atuaria l
(-) Rendimento esperado sobre os investimentos
(-) Contribuições norm"is do patrocinador
I'assivo atuarial liquido no final do exercicio
Reversão em DRE da parcela devida pelos panicipantes do plano
Passivo atuarial liquido no final do e,ercicio - pane Patrocinador
Ajuste de des pesa já reconhecido em 2016

31 /1212015

250.635.054 .98
0.00
10.864.486.78
10.618.480.35
79.079.54
952.40
(26.198.32)
0.00
272. 17 1.855,73

%
92%
0%
4%
4%
0%
0%
0%
0%
100 %

- ORA

31 /1212016
(3.775.356,68)
(39.211.540,65)
( 18.007.954.69)
(12. 140.617.14)
(10.127.337.68)
(4.272.712.58)
5.337.08 1.44
(42.986.897,33)
31 /12/2016
60.637.096.32
(39.21 1. 540.65)
20.254.675.37
6.863.076.14
57.647.955.59
(36.892.958.68)
(7.363.397.68)
41.680.231.03
( 10. 127.337.68)
3 1.552.893.35
591.013.73
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EXERCicIO DE 2016
Co mposição dos (ganhos)/perdas do exercicio
Item
Redução da laxa de descamo
Remabilidade financeira do exercício
Redução da massa populaciona l
Ajusles de experiência
(Ganho)/I'e rda ao final do exercicio

Impacto em RS

53 .930.977.30
(24.28 1.234.29)
(60.637.644.88)
(8.223.638.79)
(39.2 11.5~0.65)

Compos ição do I>ass i,'o - Obrigações com Entidade de Previdê ncia Privada
7.667.6 12,52
Pass ivo Circulante
Obrigações Com Emidade de Previdência
7.667.6 12.52
7.667.6 12.52
Conlralo de Divida
Pass ivo Não Circuhulte
38.877.226,87
Obrigações Com Entidade de Previdência
38.877.226,87
7.324.333.52
COnlralO de Divida
Resultado de Avaliação Atuarial
3 1.552 .893.35
TOTAL DO PASSIVO
46.5~4.839,39
Projeção dos CUSIOS para 20 I 7
C us to dos juros sobre as obrig:'lções calculadas

31 /12120 17 (e m RS)
48.417 .195.6 1
(2 .083.4 16.18)

Itcm
Juros sobre as obrigações atuariais no inicio do exercício
(-) Redução nos juros por pagamemo de benefICios
Juros Iiquidos sobre as obrigações calculadas
R en t~lbilidadc

~ 6.333.779 , 43

cspcrJda parJ o próx imo exercício

Itc m
Rentabilidade esperada sobre os alivos f.lanceiros
Rcmab ilidade esperada so bre as comribuições de panícipames e patrocillado res
(-) Perda de remabilidade com pagamemos de bene fIC ios
Rentabilidade liquida sobre os ativos financeiros
Rece ila/(de s pe sa) proje lada par:! J 1112/20 17
Item
C USlO do serviço corrente
CUSIO liquido de juros sobre as obrigações aluariais
(-) Contribuições esperadas de panícipantes
(-) Renlabilidade liquida sobre os ativos fUlallCeiros
TOlal da despcsa/(rece ita) apurada
Risk Sllar.'g
Despes:l/(Receita) liquida )lam o pro,imo exercicio

IA-

1r

31 /1212017 (em RS)
35.908.966.06
1.876.702.58
(2.083.416. 18)
35.702.252,46
31112120 17 (em RS)
4.905.986.22
46.333.779.43
(9.1 34.717.67)
(35.702.252.46)
6.402. 795.52
(3.201.397.76)
3.20 1.39i ,76

~v
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTAsEIS
EXERC ícIO DE 2016
Teste de sensibilidade das hipóteses
Esta análise foi realizada submetendo as premissas mais significa tivas a algumas vari ações.
reO etindo seu efeito 11 0S montantes das obri gações. Conforme demonstrado nos quadros abai xo. para

O Programa de Previdênc ia. as premissas a na lisadas foram as taxas de desconto e de cresci mento
sa larial :
SC lIs i[)ilidade da taxn de desconto sobre as obrigações
Taxa
Total da Obri~ação

Real
ALU11CntO ( I %)
Redução ( I %)

43 8.736.4 13. 15
383.5 14.977,46
498.835. 553,66

c~lIculadas

Variação

%

0%
-1 3%

14%

Se nsibilidade do crescimento s alarial sobre a s obrigações calcnladas
Variação Iyo
Taxa
Total da Obrieação
Real
ALU11CntO (I %)
Redução ( I %)

438.736.4 13. 15
446.841.906.05
430.994.736.99

0%
20/0
-2%

15. 1. 1.2. Resultados apurados
Mantendo o cri tério adotado nos exerclc los anteriores. a Casa da Moeda do Bra il opto u Jlor
descontar do dé fi c it tota l apurado a parcela correspondeme aos part icipames. redu zindo o passi o
total em 50% , conforme demonstrado no quadro "M o imcnlação das Obri gações e Ati vos
Financeiros". linha Risk Sharin g. no montame de R$ 56.672. 177.07 (c inquenta e se is milhões.
seiscentos c setenta e dois mil. cento e setenta e sete reais e sete centavos):
Como consequê ncia da paridade adotada. o saldo de Out ros Resultados Abrange mes (O RA) fo i
ca lculado descontando-se 50% dos ga nhos e perda apurados no exercicio. at ribu idos aos
pani cipantes. Essa contab il ização está de monstrada no item 6.3 e 6.5 deste Re latório.

O custo projetado pa ra 20 17. em consonância com a prática adotada pe la empresa. também excl ui a
parce la de equacionamento do déficit de rcspon abilidade dos pa rt ici pantes do plano.
OTA 16 - TERMO DE AJ USTAM E TO DE CON DUTA - EQ ACIO AMENTO DO
DÉf iCIT DO PLANO DE BE fíclO DEF INIDO CIFRÃO (I'BDC)
A Casa da Moeda do Brasil (CMB). a Fundação de Previdênc ia da Casa da Moeda do I rasil
(C IFRÃO) e a Superinte ndência Nacional de Previdência Complemen tar (PR EVI C) cel ebraram um
Term o de Aj ustamento de Conduta (TAC). publicado no Diário O fi c ial da União em 19/1 2/2014.
por me io do qua l fo i estabelecido um compromisso para o equac ionamento do dé fi cit do Plano
Bene fic io De fini do C IFRÃO (PBDC) e foi fi xado um c ronograma de execução e imp lementação das
med idas propostas.
Pe lo objeto do TAC. os compromissários deve m equacionar a sit uação de fi cit<Í ria do Plano PBDC
por meio da migração vo luntária dos seus parti cipantes. ati vos c assistidos. para o Plano de
Contribuição Va riável - Moeda Prev. admini trado pe la IFRÃO.
A data previ sta ori gina lmente para a conclusão TAC se encerrou no di a I I de j unho de 201 6.
conform e di sposto no item 22 do cronograma ori ginal. A partir da demora vcrili cada nas análises
rea li zadas pelos órgãos de supervisão e controle da patroci nadora. no caso o Mi ni stério
FIaz,'''ldla

It--
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EXERCí CIO I)E 2016
( ~F) e a atual Secretaria de Controle e Governança das Empresas ESlatai s (SESTl. houve a
necessidade de reprogramação das atividades. sendo que a nova data prevista para sua conc lusão é

08/01/20 18.
Ressa lte·se que a Diretoria ExecUliv" da C IFRÃO. por meio do Oficio n° 0 12/20 15. de 14 de
selembro de 2015. obleve junto à I'REV IC a suspensão da cOlllage m dos prazos. Oficio nO
130/ERRJ/ PR EVI C. de 25 de setembro de 20 15. alé que os órgãos de supervisão e contro le
pude ssem emitir seus respectivos pareceres.

Desla rorma. no dia I° de junho de 2016. com atraso de 370 (trezelllos c selellla) dias. a CIFRÃO de
posse das manifestações do MF e da SEST. pode fina lizar as elapas 10 e II do cronograma.
rcprogramando as demai s ações conforme exposto no cronograma abaixo:
»r:.l7..0

Novo
Pr.17..o

I>esc rição da Elapa/Atividade

Responsáve l

Providênci.1s do pa trocinador para envio do processo e
obtenção de resposta junto ao seu órgào de supervisão

CMBIMF
IDEST

1811212014 01/06120 16

12 Comunicado 30S participantes e assis tidos do proce sso

CIFR ÃO

19/01/2015 24103/20 17

CIFRÃO

29/01/2015 24/03/20 17

I'REV IC

20/03/2015 13/05/20 17

CIFRÃO
CIFRÃO
CIFRÃO
CIFRÃO
CIFRÃO

19/04/2015
19/04/2015
1810612015
17/0812015
16109/2015

Ite m
11

13

Montagem do dossiê para o envio do pedido de aprovação

nara a PR EVI C
14 Análise do processo ocla I'R EV IC
Impk1ntação do processo de migração após aprovação pela
15
PR EVIC
16 Elaboração dos lennos individuais
17 Criação de simulador
18 Camnanha de divulgação
19 P.riodo de ollÇão dos participantes
20 1111~lantação oocraciona l da opção
21

Levalllamelllo de dados apõs o fim do processo migratôrio

para fins de Avaliação Aluar.,1 dos planos
ESlUdo apurando os resunados da migração e ajusles do
22 cus teio do PBDC para pa rt ic ipa nles e assistidos

»re"is to

12106120 17
12106120 17
11/08120 17
10110/20 17
0911 1120 17

IFRÃO

16110/2015 09112/2017

CIFRÃO

15/11120 15 0810 1120 18

remanescentes

Cabe informar que ex iste a recomendação da Aud ilOria Externa. ~aciel Audi lores. para que a Casa
da Moeda do Brasil efetivamente implemcllle o plano de amorlização conforme eSlipulado pelo
TA . bem como que verifique periodicamente a aden!ncifl efetiva das novas prem issas <ltuaria is

adoladas haja visla o expressivo ganho atuarial conqu istado.
NOTA 17 - OUTROS RES LTADOS ABRAI GENTES

Em conformidade com o Comilê de Pronunciamelllo Conlabil - CPC 26 (R I la CMB e com base na
análise da A ISTANTS. apurou o sa ldo de R$ 42.986.897.33 (q uarenla e dois milhões. novecenlOS
c oitenta e seis mil. oitocentos c noventa e sete re,t is e trinta e três cen tavos) como Outros

Resu\iados Abrangenles referente ao superávil apurado na CIFRÃO. va lor eSle já liqui~o do
conlralO de di vida e calculado de acordo com O item 58 do Comitê de pro nunci a m e nl~c~Tlr -

0>(:33, ,, )
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OTAS EX PLI CATI VAS ÀS DEMONST RAÇÕES CONTÀOE I
EXERC í C IO DE 20 16
NOTAIS - EVENTOS BSEQUE 'TE
A CM B recebeu um aulO de infração da Secretaria da Receila Federal do Bra il· SRFB por meio do
Processo 10 166· 722.980/20 14·70. onde foi negado o direilo de credilamenlo dos saldos credores da
Conlribuição para o PIS/ PAS EP c da COF I 'S. advindos de aq uisição de insumos de produlos
exclusivos. principalme11le dos Programas S ICO BE/ CO R PI OS. cujas receitas são isenlas de
contribuições, em função da imun idade tri butári a recíproca de que trata o anigo 150. inci so VI.
alínea "a" da onstilUição r:'ederal c por (orça da obri gatóri a vinculação da pessoa ju rídi ca
referenciada ao regime cumu lali vo. con forme delerminam o anigo lO. inciso IV da Lci 10.833/2003 .
e o anigo 8°. incisivo IV da Lei 10 .637/02. no período de apuração de O1104/2008 a 3 1/12/20 I I.
Durame esse per iodo de ap uração os produlos monopolizados nào eslava m abrangidos pela
imunidade a impOS10S e gozavam de isenção previsla com base na Lei 5.895173. Lei de C riação da
Casa da Moeda.
Apósju lgado improcedeme. a defesa da CMB apresenlou recurso ao Conse lho de Ad mini slração de
Recursos Fi scais - CA RF, que lambém não reconheceu o direilo credilório. por considerar que a
CMB deveria ca lcular o PI S/PASE P e COF I S ob o regime cU 1l1u lat ivo. O qual não prevê li lomada
de crédilo.
Desle modo a Secretaria da Receila Federal do Brasil - RFB inde feriu lOdos os pedidos de
ressa rcime11l0 aprese11lados pe la CMB no período de O1/04/2008 a 3 1/12120 11, perfazendo um 100al
de 24 PERD 'SCO MP. num m011lanle de R$ 195 .854 .950.20 (ce11l0 e nove11la e ci nco milhões.
oi tocentos e ci nquenla e quatro mil. novecentos c ci nqucnta reai s e vin te cen ta vos) .

Mesmo cabendo ai nda Recurso Es pec ia l no CARF. a CMB começará a eSluda r a possibil idade de
mudança no regime de lri bulação em prálica. visando adequação a deci ão proferida pelo CARF.
A Casa da Moeda do Brasil ai nda e lá em negociações com o Banco Cemra l do Brasil para r,rm ar o
conlrato de fornccimC11l0 de cédulas e moedas para o exercício de 20 17. Do mesmo modo.
continuam as tratativa com o Departamento de Polic ia Federal para rormalização de novo contrato
para fornecime11l0 de caneira de passapone.
OTA 19 - CO 'T INU IDA DEO I'ERAC IO AL
A Adm inislração avaliou a capac id ade da Casa da Moeda do Brasi l de se ma11ler operando
normalm ente e esta convencida de que possui recursos para dar continuidade a seus negócios no
fUluro.
Ressalte-se que a CM B é uma e mpresa fed era l. com 323 anos de exi slência. 100% pública. mas
independen te do Orçamen to Geral da União. que vem IH1 1:5 3nos consecuti vos apresentando lucro.
Ad iciona lme11le. não há conhecimenlo por pan e desta Admini slração de nenhuma incerteza malerial
em relação a eventos ou condições que possam gerar dúvida significati va em relação a sua
capacidade de operação.
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Assim. eslas demonslrações conlábeis fora m preparadas com base no pressuposlO de com' uidade
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