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1. CONT EXTUALIZAÇÃO 

1.1 . Arcabouço Normativo 

I. Apresenta-se a seguir o Relatório Anual das Atividades da Unidade de Auditoria Interna 

- RAINT da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizadas no exercício de 2016. Este Relatório 

foi elaborado em cumprimento ao disposto na Instrução Nonnativa nO 24, de 17/ 1112015, da 

Controladoria-Geral da União - CGU. 

2. Além do nomlutivo supracitado, este Relatório aproveitou ainda, no que coube, as boas 

práticas decorrentes da Instrução Nonnaliva/SFC/CGU nO 01 , de 03/01 /2007, revogada pela 

Instrução Normativa/SFC/CGU nO 06, de 19/ 11 /2015. Cabe ressaltar que o encaminhamento 

desse relatório cumpriu O inciso "b" do art. l°, disposto na Resolução n° 03 /2010, emitida pela 

Comissão Intenninisterial de Governança Corporativa e de Administração de Participações 

Societárias da União - CaPAR, no que se refere a não participação do Presidente da empresa na 

deliberação. 

3. As atividades, desta Unidade de Auditoria Interna - AUOIT, foram desenvolvidas em 

função das ações planejadas constantes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna -

PAINT de 2016, aprovado pelo Conselho dc Administração - CONSAO da Casa da Moeda do 

Brasil - CMB, por meio da Resolução nO 004/2016 e Voto.CA/CMB/004/2016, ambos de 

15/01 /2016, registrada na Ata da 229"~ Reunião Ordinária, bem como de outras demandas dos 

agentes de Governança do Setor Público que com ela se correlacionam. 

4. No exercicio de 2016, esta Unidade de Auditoria Interna elaborou a Norma de 

Administração - NAO nO A5000/001 , publicada em 09/12/2016, que trata do desenvolvimento 

das atividades da Unidade de Auditoria Interna - AUOIT, sendo aprovada pelo CONSAO, por 

meio da Ata da 239a Reunião Ordinária (VOTO CONSAO nO 032/2016 e RS/033/2016), de 

06/ 12/2016. 

5. Cabe salientar que a Norma supracitada está alinhada às melhores práticas de Governança do 

Setor Público e Privado, visto que seguem as diretrizes dos Órgãos Centrais de Sistema de 

Controle Interno, Externo, Reguladores c Instituições, referenciadas, internacionalmente, bem 

como as boas práticas adquiridas, internamente na CMB. Além disso, visando também o 

~/ 
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alinhamento das melhores práticas de Govcrnança, foram realizadas pesquisas nas nonllas de 

outras estatais. 

6. A nova NAD da AUDIT vem estabelecer sua Missão, que consiste, precipuamente, na 

proteção do valor organizacional da eMB, fornece aval iação da gestão c assessoramento à alta 

administração, por meio de conhecimento bascado em risco. Essa NAD foi atua li zada de acordo 

com a Norma Internacional IPPF (Intcrnational Profcssional Practices Frarnc\Vork), sobretudo, 

sem perder de vista o cumprimento integral do Decreto nO 3.59112000, bem como os comandos 

normativos das Instruções Normat ivas n,o 01 /2001 c n.o 24/2015 da Controladoria Geral da União 

-CGU. 

7. Além disso, a aprovação da NAD vem, também, cumprir o inciso "e" do art. 1°, out ro 

dispositivo da Resolução nO 02 da Comissão Intenninisteria l de Governança Corporativa e de 

Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, que estava pendente. Seguindo 

orientação da Secretaria Federal de Controle - SFC/CGU, foi incorporada a essa Nonna o 

Procedimento - PRO-A5000, que dispõe sobre o fluxo do encaminhamento dos exames de 

Auditoria Interna, aprovado pela CGU-RfRJ. 

1.2.Unidade .Jurisdicionada - CMB 

8. A Casa da Moeda do Brasil - CMB, Empresa Pública criada pela Lei n.o 5.895, de 

19/06/1973 , tem suas atividades administrativas e industriais localizadas na c idade do Rio de 

Janeiro - RJ, na Rua René Bittencourt, nO 371, Bairro de Santa Cruz. A CMB mantém, ainda, 2 

(dois) escritórios em outros endereços, visando dar suporte às ativ idades administrativas e 

comerciais da empresa, a saber: 

• 1 (um) Escritório loca li zado no 19° andar do Edifíc io Park Towers Flamengo, situado à 

Rua Praia do Flamengo, n066 , Bairro Flamengo, Rio de Janciro - RJ ; c 

• I (um) Escritório Comercial - ESCOM, situado 110 Setor Bancário Sul, Quadra 2 - Bloco 

Q, Lote 3 - sa las 909 1 911 , Brasí lia- DF. 

9. A CMB tem por linalidade principal a fabricação, com exclusividade, de Papel Moeda, 

Moeda Metálica, Selos Fiscais Federais e Postais, Cadernetas de Passaportes, Títulos da Dívida 

Pública Federal, para o fornecimento ao Governo Brasileiro. 
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10. Além dessas, va le ena ltecer, precipuamente, as atividades de Controle fiscal de que 

tratam os art. 27 a 30 da Lei nO 11.488, de 15.06.2007 e a lterações posteriores, uma vez que se 

pode afinnar, categoricamente, que os principais produtos e negócios, decorrentes dessa 

exclusividade (§ lOdo Art. 2° da Lei nO 5.895/ 1973) possibilitarão viabilizar a devida 

CONTINU IDADE à ENTIDADE, frente os novos ri scos estratégicos e operacionais, inerentes, 

em face de uma queda da demanda de seu tradicional cliente, o Meio Circulante. 

11. Atualmente, a estrutura organizacional apresenta-se da seguinte forma; 

Conselho de Administração - CONSAD: 

- Auditoria Interna - AUDIT 

Pres idência - PRESI: 

- Gabinete da Presidência - GABIN 

- Departamento de Análi se Econômica e Empresarial - DEEM P 

- Departamento Juridico - DEJUR 

- Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC 

- Corregedoria - CORRE0 

- Ouvidoria - OUV ID 

Diretoria de Selos - DISEL: 

- Departamento de Selos fiscais Digitais Rastreáveis - DESER 

- Departamento de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento de Selos - DETES 

- Departamento de Comercial de Selos - DECOS 

Iliretoria de Cédulas e Moedas - DICEM : 

- Departamento de Cédulas - DECED 

- Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM 

- Departamento de Técnico de Cédulas, Moedas e Medalhas - DETEC 

- Departamento de Meio Ambiente e Qualidade - DEMAQ 

- Departamento de Comercial de Cédulas, Moedas e Medalhas - DECEM 

Diretoria de Passaportes e Impressos DIPIM : 

- Departamento de Passaportes - DEPAS 

- Departamento de Impressos - DEPIM 

- Departamento de Técnico de Passaportes e Impressos - DETIP 

- Departamento Comercial de Passaportes e Impressos - DECOP 
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Diretoria de Gestão DIGES: 

- Departamento de Tecnologia da Infonnação e Comunicação - DETIC 

- Departamento de Gestão Contábil , Orçamentária e financeira - DECOF 

- Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP 

- Departamento de Gestão do Conhecimento e Ensino Corporativo - DECEC 

- Departamento de Gestão da Infraestrutura c Logística - DELOG 

- Departamento de Segurança Corporat iva - DESEC 

- Departamento de Gestão de Contratações- DEGEC 

12. Vale salientar que das 4 (quatro) Diretorias, 3 (três) atuam como Unidades de Negócios, 

praticamente autônomas. Cada uma tendo por atribuição o planejamento, a fabricação dos 

produtos e a comercialização desses, sendo cada Diretor responsável direto pela relação 

institucional com os principais elientes da CMB. A quarta Diretoria atua gerindo todas as 

atividades admin istrativas da CMB, além de dar suporte para as demais diretorias, contonne 

demonstrado a seguir: 

13. A Diretorhl de Selos - DISEL é responsável pelos pedidos de se los Fiscais Federais 

fisicos e pelo contro le e internalização de tecnologias dos selos Fiscais Federais Rastreáveis. O 

principal loco de atuação, dessa Diretoria, é atender demandas da Secretaria da Receita Fcderal 

do Brasil - SRFB, quanto ao apoio, ao incremento, contro le c fiscalização da arrecadação 

nacional (sob superv isão do Ministério da Fazenda e do Governo). 

14. A Diretoria de Cédul:ls e Moed:ls - OICEM é a responsáve l pela produção tradicional 

da CMB, de cédulas, moedas c medalhas. O principal foco, desta Diretoria, é atender demandas 

do Banco Centra l do Brasil - BCB, quanto ao funcionamento adequado do Meio Circulante 

brasile iro (sob supervisão do Min istério da Fazenda c do Governo). 

15. A Diretorhl de Passaportes e Impressos - OIPIM é responsável pela produção de 

passaportes e demais produtos de impressos de segurança, como identifi cação civ il ou 

institucional de órgãos públicos com um loco mais voltado ao setor privado, apesar, ainda, de 

alguns produtos, a ela vinculados, terem as mesmas característ icas que das diretorias anteriores, 

para atender demandas de órgãos do Estado brasileiro como Departamento de Polícia Federal , 

do Ministério das Relações Exteriores e Corre ios. 
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16. Por fim , a Diretoria de Gestão - DrGES é a Diretoria responsável por fornecer o suporte 

admin istrativo c de gestão necessário ao bom desempenho das demais diretorias da empresa, bem 

como da própria gestão da eM B. 

17. A CMB manteve os 2 (dois) escritórios para dar suporte ús ati vidades administrativas e 

comerciais da empresa, alterando apenas a subordinação, confonllc informado a seguir: 

• Escritório CMB-FLAMENGO - passou a estar subordinado diretamente à Diretoria de 

Gestão - DIGES; c 

• Esc ritório Comercial em Brasília - ESCOM - passou a estar subordinado diretamente à 

Diretoria de Gestão - DIGES. 

1.3 - O Pll l'lcctc (Museu) da CMB c a atuação da AUnlT 

18. Neste exercício de 20 16, va le repisar o desfecho dos exames realizados sobre o Palacete 

ou também denominado Museu da CMB. A referida Auditoria foi iniciada em 09/09/2014, por 

meio da OSI nO 024, com apoio Técnico da Controladoria-Gcral da União Regional- CGU-RlRJ , 

no que se refere à auditoria dessa obra Pública. Esse apo io da CGU-R/RJ permitiu o 

aprofundamento dos exames quanto ao cumprimento da exeeução I1sica e financeira, em relação 

ao orçamento aprovado pelo Ministério da Cultura - MinC, durante o Exercício de 20 15. Assim, 

observa-se que os trabalhos de auditoria foram amplamente desenvolvidos, sob eonsulta da 

Controladoria Gera l da Uniào - CGU e do Mine, quanto a questões que pudessem divergir da 

Instrução Nonnativa nO 01 , de 09/02/201 2, e da Instrução Nonnativa nO 01 , de 24/06/2013 -

Ministério da Cultura. 

19. Durante a execução dos trabalhos de inspeção fisiea, realizados por essa AUDIT, com o 

assessoramento da equipe da CGU, foram verificados vários itens que, apesar de terem sido 

considerados concluídos e pagos, possuíam defeitos. Além desses, foram verificados outros itens 

que nào tinham sido executados, adequadamente . Diante do exposto, a equipe da Auditoria 

Interna da CMB efetuou várias reuniões e inspeções de acompanhamento da execução desses 

itens. 

20. Ressalte-se que esse exame de auditoria, referente à OSI 024/20 14, teve foco, também, 

nas atividades relacionadas ao Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronae 's 1, 2 e 3, do 
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Projeto de Restauro e Implantação do Museu da CMB, com ênfase no atingirncnto da eficácia c 

eficiência da gestão na aplicação dos recursos na execução I1sica c financeira, bem corno no 

cumprimento do cronograma. Quanto a esses Pronac ' s, vale destacar a análise das divergências 

encontradas nas Prestações de Contas do Pronac 2 e 3, em relação à execução financeira fora dos 

parâmetros previstos na Instrução Nonnativa nOs O 1/20 12 c 01 /2013 , do Mine, as quais, por meio 

de nova consulta à CGU-R1RJ c ao Mine, foram mitigadas. 

21. Ate esse momento da execução, observava-se alta criticidadc em relação a diferenças 

entre o que estava, efetivamente, sendo executado c o que havia sido adiantado financeiramente. 

Em face disso, foram feitas 06 (seis) reuniões no sentido de mitigar essas divergências, 

decorrentes em grande parte, da paralização da obra, motivada por uma alteração efetuada no 

projeto original. 

22. Quanto à atuação da Auditoria Interna da CMB, essa foi determinante para o resultado do 

trabalho, uma vez que priorizou a análise, quanto ao cumprimento do cronograma fisico e 

financeiro, em relação às pendências dos itens quitados e não realizados, itens executados com 

defeitos, bem como avaliou a confonnidadc da aplicação dos recursos. A AUDIT demostrou a 

falta de respaldo para a solicitação, requerida pela construtora, na ordem de 3.000.000,00 (três 

milhões de reais), o que possibilitou o ajustamento da conclusào do restauro do Pronac 3, sem 

ônus para CMB. 

23. No que se refere à demanda do Conselho de Administração - CONSAD da CMB, 

confomle registrado na Ata da 223:1 Reunião Ordinária Reunião, realizada em 03/0712015 , no 

que diz respeito à atuação da AUOIT, "o Presidente da CMB ressaltou que o IIOVO Cheje de 

Gabinete tratará de toda matéria que se refira à estratégia de marketil1g institucional da CMB 

ou temas de impacto sensiveis na imagem da Institllh,;üo. b!/ormoll. ainda. sobre a possibilidade 

de rea!izaç'Üo da exposiç'(/o itinerante 110 J"/useu. Nesse sentido. solicitou ao Chefe tia Auditoria 

lutema de.dim/ar a questão pretérita. referente {lO PRONAC. com o Superintendente da área. 

Os Conselheiros solicitaram que o assunto retorne 11(1 reunWo dejaneiro de 2016", (Grilo nosso) 

vale destacar que o assunto foi deslindado no relatório de Auditoria n° 24/2014. Por outro lado, 

permanece pendente a demanda do CONSAO frente ao que foi solicitado sobre a possibilidade 

para utilização futura do espaço. 
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24. Por fim , no primeiro trimestre de 20 16, foi realizada a entrega provisória do restauro pela 

Construtora. O Relatório Final da Auditoria nO 24/20 14 foi concluído em 20107/2016, contendo 

13 constatações, das quais 1\ foram mitigadas, restando duas constatações. A primeira 

desmembradas em 27 1 pendências leves e 2 pesadas (elevador c ar condicionado) c a segunda 

versa sobre a inadequação na captação de recursos do projeto de restauro. As pendências 

constatadas no referido relatório estão sendo acompanhadas c monitoradas por meio da OS ! nO 

038, de 22/06/2016. 

1.4 - O utros Agentes de Govcrnança da CMB - Em Destaq ues 

25. Para efeito dos trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna, neste exercicio, vale 

destacar sua atuação juntos a outros Agentes de Governança da eMB, com o objetivo de melhor 

demonstrar o acompanhamento da adequabi lidade dos atos de gestão, bem como o fortalecimento 

dos controles internos da CMB. Desta forma, apresenta-se a seguir a síntese dos trabalhos 

real izados sob essa perspectiva. 

26. Esses agentes, em destaque (Entidade de Previdência Complementar - CIFRÃO; 

Auditoria Independente; Conselho Fiscal da CMB e Ouvidoria), quando da observância da 

aplicação de suas competências e em função dos acontecimentos no exercício em referência, 

apresentaram um volume significat ivo de demandas, nào previstas no PAINT, para esta Unidade 

de Auditoria Interna que merecem ser ressaltados, dada sua relevância e crit icidade. 

27. Além disso, va le a pena discorrer que, mesmo tratando-se de demandas não previstas, 

elas não se desviaram, na sua grande maioria, dos eixos de atuação estabelecidos no PAINT, 

referentes ao exercício de 20 16. 

1.4.1 - Do Conselho Fiscal da CMB - CONFlS 

28. Um dos agentes de Governança, de grande destaque, para a Unidade Jurisdicionada, neste 

exercício, segundo percepção da equipe da Auditoria, foi o Conselho Fiscal - CONFIS. Durante 

o exercício, o Conselho Fiscal atuou, incisivamente, em vários assuntos correlacionados para a 

CMo. Dentre os assuntos que esse Conselho atuou, conjuntamente com a AUDIT, de forma a 

agi li zar os andamentos dos processos, destacam-se os que se encontram re lacionados na Tabela 

a seguir: 
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Tabela I ~ R<!surno da alU<.n;ilo do CONF1S 

Assunto Atua o 
livro de Realizou interlocução entre os Gestores da (MS, Auditoria Interna e Auditoria Independente, para que 

Apuração do as questões discordantes, referentes ao LALUR, ano calendár io 2012/2013, fossem sanadas 00 

l ucro Real- exercício de 2016, possibilitando a assinatura desse documento pelo Presidente da eMS, à época . 
LAlUR 

Monitoramento junto às áreas gestoras da eMS, com apoio da Auditoria Interna, para que a Norma de 
Norma de Contingência proposta, em decorrência dos traba lhos realizados pela Comissão const ituída pela 

Contingência PRT.PRESI n2 33/2016 fosse, efetivamente, implementada no exercício de 2016, em atendimento à 
recomendação da CGU. 
Em decorrência do acompanhamento rea lizado pela Auditoria Interna, referente à implementação das 

Pendência - recomendações, propostas nos Relatórios de Auditoria Independente foi identificado um universo de 
Auditoria 101 (cento e uma) recomendações não atendidas. O Conselho Fiscal realizou gestão junto aos gestores 

Independente da CMS, para assegurar o tratamento de todas as questões levantadas no exercicio de 2016, reduzindo 
o numero de ações pendentes de respostas, pela Administração da eMS, para apenas 09(nove) 
recomendações. 

Fnnl~/:\Iflnd(): Elnbor;ldo rcl~1 DVAT. n pnnir das c\' id~ncias an~ l isadas. 

29. Além dessas matérias, o Conselho Fiscal, ainda, tem atuado incisivamente em outras 

frentes sensíveis e relevantes. Para atender essas ou tras f Tentes, no exercício de 20 16, foram 

abertas 4(quatro) Ordens de Serviço de Inspeção - OSI, em decorrência de demandas do 

Conselho. A OSI n° 54/2016, de 16108/2016, por exemplo, teve inicio a partir de so licitação do 

Conselho Fiscal, para que se avaliassem os contratos celebrados peJa CMS, por inexigibilidade 

de lic itação, selecionados, não probabilisticamente por esse Conselho. O referido exame 

encontra-se em fase de eJaboração de ReJatório PreJiminar (Passo 3). 

30. A demanda supracitada foi motivada a partir da solicitação desse ConseJho, por meio do 

memorando CONFIS nO 42, de 14/06/20 16, ao Dirigente máximo da CMS, onde foi consignado: 

"encaminhe relatório delalhado contendo lodos os contralos alivos realizados por 

inexigibilidade. inclusive com as justificalivas para a cOl1lrataçüo com essa dispensa ". 

3 1. As outras 3 (três) Ordens de Serviço de Inspeção (OSI n' 39/2016, OSI 40/20 16 e OSI 

42/2016) foram demandadas, por meio do memorando CONFIS nO 4 1, de 14/06/20 16, a partir do 

desdobramento da Operação Vicios/Eslinge, conforme Tabela apresentado a seguir: 

TalJcln 2 - Ordens de Serviço Iniciadas a partir das Demandas do CONFIS 

Portaria Exames Escopo realizado 

PRT.AUDIT ng OS! n2 39/2016 Verificação das contratações diretas, por inexlgibilidade, em exercicios anteriores. 
065, de 

23/06/2016 
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PRT.AUDIT n2 051 n2 40/2016 Verificação do cumprimento do, dispositivos legais 00' processos referentes â 
066, de modalidades licitatórias: tomadas de preços, concorrências nacional e internaciona l d 

23/06/2016 el(ercicios anteriores. 

PRT.AUDIT n9 OSI n2 42/2016 Verificação do> contratações diretas, poc inexigibilidade, , poc concorrênci 

070, de internacional, de e)(ercicios anteriores. 

01/07/2016 
Fonlfli\lf lndn: Elabor~do pela DVAT, a panir das c\'idênci3S ,umlis'H.laS. 

32. Cabe destacar, ainda, uma quinta so licitação demandada pelo Conselho em comento, por 

meio do memorando CONFIS nO 050, de 11 /07/20 16, rererente ao atendimento da demanda 

tratada na 514:1 Reunião Ordinária, em 01107/20 16, no qual fo i encaminhado a esta Unidade de 

Aud itoria, para conhecimento e providências , a saber: 

a. ··11- SolicitaçiJes do CONFIS: ... 3) Que a AUDIT avalie a possibilidade de abrir 

lima auditoria sobre a metodologia adotada nos Processos Uótatórios da CMB·· 

33 . Em que pese esta Unidade de Auditoria Interna não ter conseguido abrir, ainda, lima 

Ordem de Serviço de Inspeção específica, por carência de pessoal , esse tema foi abordado no 

Ponto I do Relatório OSI n° 02/20 16, de 20/ 10/20 16, que tratou do Processo de aq uisição de 

insumos para produção de passaporte, no qual se encontra resumido no Anexo 11 I-O. Desse anexo 

pode-se abstrair um "case" que, resumidamente, ev idencia a situação de morosidade e a 

precari edade no processo específico de aquis ições dos insumos, referente a uma contratação por 

meio de Inexigibilidade, que pode ser ampliado para os demais processos da eMB. Registra-se 

que, no exercício de 2016, não foi identificada nenhuma ação, efetiva, no sentido de mitigar essas 

falhas. 

34. Por fim, ressalte-se que os exames constantes no PAINT 20 16, no que tange aos processos 

de análises das Dispensas e Inex igibilidades e Licitações, foram prejudicados, em parte, tendo 

em vista a carência de pessoal, da equipe, bem como em decorrência do atendimento das frentes 

solicitadas pelo Conselho Fiscal. Neste sen tido, recomenda-se uma maior interação entre esse 

Conselho e o de Administração, no sent ido de otimizar as demandas, referentes à gestão, não se 

restringindo, essa assistência superior, somente àquelas re lacionadas às demonstrações contábeis 

e fi nanceiras. 
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1.4.2 ()a Auditoria Independente 

35. Vale destacar, dentre outros agentes de govcrnança, um outro de extrema relevância para 

a Unidade Jurisdicionada, a Auditoria Independente. Essa tem o objetivo avaliar e assegurar a 

fidedignidade das informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis da eMB, emitindo 

recomendações, no que couber. 

36. As Demonstrações Contábeis da eMB vem sendo avaliadas pela Auditoria Independente, 

em atendimento à Lei nO 11.638, de 28/ 12/ 2007, que dctemlina às sociedades de grande porte, 

ainda que não constituídas sob a fonna de sociedades por ações - como é o caso da eMB - a 

aplicação das disposições da Lei nO 6.404, de 15112/ 1976 e suas alterações, sobre escrituração e 

elaboração de demonstrações linaneeiras e a obrigatoriedade de se contratar uma Auditoria 

Independente, por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

37. Essa avaliação vem sendo reali zada pelos Auditores Independentes sobre a CMB, desde 

o exercício de 2008, conligurando-se, em face disso, o cumprimento integral do art. 1° da 

Resolução CGPAR n° 06, de 29/09/2015, mesmo essa tcr sido publicada, recentemente. 

38. No que tange ao papel desta Unidade de Auditoria Interna, no Processo de 

acompanhamento dos trabalhos realizados pelos Auditores Independentes da CMB, merece 

destaque que, independentemente da detenninaçào do TCU, emitida por meio da Decisão 

Nonnativa TCU nO 140, de 15/ 10/20 14, em relação ao o exercício de 2015, esta AUDIT vem 

acompanhado e supervisionando a suliciência e qualidade dos trabalhos reali zados por esses 

agentes, desde 2013. A contratação, do referido acompanhamento e supervisão pode ser 

verificada por meio dos Relatórios de Auditoria nos 0l/2013; 26/2014 e 21/2015, sendo esse 

último coneluído em 20 16. 

39. O escopo do exame de auditoria do Re latório nO 01/2013 abrangeu à ava li ação dos 

Relatórios dos Auditores Independentes, referentes às Demonstrações Contábeis de 5 (cinco) 

exercícios anteriores e consecutivos, ou seja, desde o ano de 2008, realizados por 5 (cinco) 

empresas distintas, sob a perspectiva da relevância, coerência, objetividade e propriedade do 

nível de detalhamento das infonnações contidas nos relatórios apresentados, bem como os 

conhecimentos técnicos empregados e adequação à legislação em vigor. 
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40. A avaliação real izada possibi litou a Unidade de Auditoria Interna identificar a existência 

de precariedades, li stadas na tabela a seguir, nos trabalhos realizados que culminaram no não 

atendimento pleno aos interesses da CMB, tendo em vista os contratos firmados, motivo pelo 

qual nenhum deles valeu-se da prerrogativa de renovação, conforme permite o art. 57 da Lei 

8.666/93 , requerendo a rea li zação de novo processo licitatório a cada ano. 

T:.bela 3 - Precariedades Identificada.'; na Avaliaç.10 dos Trab<llhos dos Auditores lndcpcndcnlcs da CMI3. ciclo 2008 a 2012 

Precariedades Identificadas Descrição 

1 Informações Ausentes ou Desnecessarias 

2 Temas Relevantes não abordados 

3 Informações Impróprias ou Irregulares 

4 Divulgação Incompleta da Norma E~pl i cativa de Contingências 

Fonte e Método: Elaborado pela AUDIT. a partir do Relatório de Auditoria nO 01 /20 13 An,il isc dos Relalórios de Auditoria 
[nd~p~nd~nte . 

41. Quanto ao escopo do exame de auditoria do Relatório nO 26/20 14, diferido para o 

Relatório 2 1/20 15, esse abrangeu à verifi cação do cumprimento das recomendações exaradas nos 

Relatórios de Auditoria Independente, no exercício de 20 14. Quanto ao escopo do exame de 

auditoria do Relatório nO 21 /20 15, concluído em 20 16, esse abrangeu, além do escopo iniciado 

no exame de aud itoria nO 26/20 14, à verilicação do atendimento, pela CMB, dus recomcndações 

exarudas nos 18 (dezoito) Relatórios de Auditoria Independente emitidos nos anos de 20 13 u 

20 15, a verificação da adequação das infonnações contidas nesses relatórios à legislação vigente, 

bem como dos requisitos previstos no contrato de prestação de serviços. 

42. Em decorrência do exame de auditoria que resultou no Relatório 21 /2015, foi identificado 

que a empresa de Auditoria Independente atendeu à legislação em vigor, no que tange a estrutura 

de seus relatórios, bem como as condições contratuais finnadas com a CMB. Nesse contexto, foi 

identificado, a partir da análise dos 18 (dezoito) Relatórios emitidos no período examinado, um 

universo de 89 (o itenta e nove) recomendações, pendentes de implementação pela CMB. 

43. Contudo, essas recomendações não impactaram as Demonstrações Financeiras da CMB, 

em seus aspectos relevantes, tendo em vista que os Pareceres dos Auditores independentes não 

identificaram ressalvas no período ava liado. 
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44. A partir da identificação das recomendações pendentes de implementação, esta Unidade 

de Auditoria Interna, no decorrer do exercício de 20 16, reali zou gestão junto às áreas 

competentes da CMB, para assegurar a implementação das ações propostas. 

45. O referido acompanhamento foi realizado por meio da Ordem de Serviço de Auditoria 

aSA nO 23/2016, com previsão de conclusão para o primeiro semestre do exercício de 2017. 

tendo em vista a ausência de 1-1/1-1 disponíveis para conclusão deste exame de auditoria, ainda no 

exercício de 2016. 

46. O que mais se pode abstrair dessas avaliações, reali zadas pela AUOIT, é a utilização do 

conhecimento adquirido, para tins de subsidiar lambem o Parecer para o Conselho de 

Administração, quando da elaboração das Demonstrações Contábeis e Financeiras. 

47. Para este fim, foram emitidos 3 (três) pareceres avaliativos, sobre os exercícios de 2013 

e 2014, como exames não planejados e em 2015, por meio das OSI nO 01 /2016. Muitas vezes os 

achados dos auditores Independentes são complementados com os da auditoria Interna e vice

versa, bcm como as resoluções das questões e encaminhamentos, para uma, se rve para a outra 

Auditoria. 

48. Face o exposto, a interação entre esses dois agentes de governança toma-se 

preponderante, no sentido de a Auditoria Interna poder estar sempre reportando à alta 

administração a direção que a Independente está indo, em relação às Demonstrações. 

1.4.3. DA OVVIDORIA 

49. Outro agente em destaque, que se correlaciona fortemcnte com a Auditora Interna, é a 

Duvidaria. De acordo com a estrutura de Governança implementada na CMB, a Ouvidoria tem 

como competência a responsabilidade de intennediar o emprego das diretrizes, relcrentes aos 

controles internos, entre a alta gestão e os demais níveis institucionais. 

50. Dentre as atribuições da Ouvidoria - OUVID destaca-se o recebimento de denúncias, 

análise da manifestação, tratamento e encaminhamento ao setor responsável por elaborar ti 

resposta c/ou solucionar o problema. Desta fonna, diversas denúncias süo selecionadas e 

encaminhadas à Auditoria Interna da CMB, visando apurar a veracidade dos fatos. 
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51. Registra-se que, no exercício de 2016, foi alterada a vinculação da Ouvidoria da Casa da 

Moeda do Brasil- OUVID, voltando, a sua subordinação, à Presidência da eMB, entretanto, com 

supervisão do Conselho de Administração, sendo aprovada na 23ry' Reunião Ordinária do 

CONSAD, por meio do VOTO CONSAO nO 033/2016 e aprovado mediante a emissão da 

RS/034/20 16, de 06,12,2016, 

52. No exercíc io de 2016, esta AUDIT recepcionou 16 (dezesseis) denúncias encaminhadas 

à Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil, corrcspondcndo a um aumento de 400% em 

comparação ao exercício de 2015, sem o correspondente aumento no número de auditores 

internos desta Unidade. 

53. Ressalte-se que foi consignado no RAINT, referente ao exercício de 20 15, o protocolo e

OUV n° 18860.00328/20 15-56. Contudo, no decorrer do exercíc io de 20 16, o referido protocolo 

foi avaliado como não sendo de competência desta Unidade. Por esse motivo o protocolo em 

comento não foi considerado no montante acima, bem como não ter inserida na planilha de 2015. 

Tahela "' - Dcmandas da Ouvidoria dirccionadas ,) AUD IT. no c:\crcício de 2016. 

Reg. 
18860.000046 20/2016 

/2016·30 

empregado 
regillrada no livro 

de Conuole de 
A(eno do Oepó.ito 
de InHamilveis no 

laboratório de 
Tontas - srQE, 
antigo OEGER 

08/03/2016 
MemoOUVID09 
digitaI0184S43 

PRT,AUDIT 
039/2016 

18750.000716/2 Exame em Até o final do primeIro 
016-65 andamento trimestre de 2017 
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futebol após" 
horáriO de 

expediente e nOS 

Reg. 
finais de semana. 

PRT,AUOIT 

18860.000047 21/2016 
promovido! pela 

08{03/2016 
Memo OUVIQ 10 

040/2016 
18750.00111512 Exame em 

De'embro de 2016 
/2016·84 

A550ciaç~o. com digital 01845.44 016·70 andamento 
entrada por local e 

com" 
aco mpanhamMlo 

indevido da 

" encaminha 

'" Assédio Moral 
menlO de 

Ainda nlo t possível 
18860.000079 praticado par 08/0412016 

Memo OUVID 23 
N30 iniciadO 

processo 
definir 

/2016.80 empregado da (MS 
digitalOl845SS p,~vio que 

'ratada à 
demanda 

Reg. 
indevidamente nO 

PRT. AUOIT 
18860.000090 27/2016 

DEMOM. O 
12/04/2016 

Memo OUVID 22 
047 {2016 

18750.000710/2 [.ame em AlI.'" fiMI do primeir" 

/2016·40 
p,oblema aconteda digila l Ol84SS7 016-98 andamento \tlmeSl re de 2017 

na DVfI1Sena 

Reg. lIMS · Siltema E·mail OUVIO de PRT.AUOIT 
18750.001112/2 E,ame em 

18860.000106 3S/2016 Llboratório 19/04/2016 19/04/2016,3s OS7/2016 
016-36 andamento 

Janeiro de 2017 
/2016-14 Quimico 14h e 51 min 

"> Moeda RSO,IO 
Memorando PRLAUOIT 

18750,001825/2 Exame em 
18860,000217 65/1016 

(201 4) 
21/07/2016 OUVIO n'47 102/2016 

016·08 andamento 
IV trimestr e de 2017 

/2016·21 di,ilaI0184585 

Reg. 
OETIP/OVEP/SEQE 

Memorando PRT.AUOIT 
18860.000116 7S/2016 

sobre o a!r3SO na 
02/0S/2016 OUVIO n' 28 117/2016 

18750.002190/2 Exame em 
IV]rimelUC de 2017 

12016-S0 
In stal.ç~o de um 

digital 0184565 
016·58 andamento 

Reg. , , Informa,Jo/Oe,p 
PRT,AUOII 

18860.000117 84/2016 do Prestador de 03/05/2016 
acho OUVIO de 

126/1016 A ser aberto 
h ame Até o final do primeiro 

/2016-02 Serviço MOMAC, 
03/05/2016- iniciado tlimelUede2017 
digital 203750 

Re&.18860.000 
Memorando PRT.AUOIT 

18750.00228412 Exame em 
77/2016 14/06/2016 OUVIO n·44· 119/1016 Janeiro de 2017 

154{2016·02 
digitaI0184S83 

016·27 andamento 

que àClT 

Reg. 
dispositi-oo proibe O 

Memorando PRT.AUOIT 
18860.000274 81/2016 

trabalho de 
10/0912016 OUVIO n' &4 123/2016 A se r aberto 

hame Até o f,nal do primeiro 

12016·18 
gel1aMeS e 

digital 0213983 
iniciado tr imestre de 2017 

lactames em 
atividades, 

locai, 
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Negociaçao 
indevida de 

Memorando 
produtos 

15/09/2016 OUVID n' 74 
fab,ôcado\ pela 

0'18;1310213996 
(MS, utili,ando o 

Mercado Uvte 

Aeg.I8860.000 
DVAN 

300/l01G.(IB 

Em aditam ente aI' 
memorando Memorando 
Ouvidori. n9 19/10/2016 OUVID n· 94 

74/2016, de digilalO21401S 
15/09/2016 

Irregularidade a 
Memorando 

Reg. 
cerca de conCufSO 

OUVIDn'73 
int ernop ... 

1&860.000301 82/2016 
provimenw no 

14/09/2016 digital 0213995 e 

12016-44 
cargc de Msil1cnle 

82 digital 
0214006 

Reg. tercei"laç~o MemOfJndo 

18860.000318 76/2016 Irregular do 22/09/2016 OlNlDn',U 
/201f>.OO Processo Produtivo digil~1 0214005 

"< pela 
Memorando 

18860.000340 8012016 
data de labricaç~o 

24/1012016 OUVID n·95 

12016-41 
anliga. gerando 

digital 0214015 
problemas na 

Reg. 
UIO Indevidos de 

Memorando 
Espaço fíSICO da 

18860.000345 83/2016 
(MBpo' 

27/10/2016 OUVIDn·g7 

/201&.74 di&lta10214020 

IIT ; . 

'I' 

'I' 

PRT.AUDIT 
124/2016 A se. aberto 

PRT,AUDIT 
l fj7S0.QOl$S4Il 

118/2016 
01&.61 

PRT.AUDIT 
12212016 

18750.00233512 
016·11 

PRT.AUOIT 

125/2016 A ser aberto 

Em 28110/2QI~ , 

O","olvida ~ en.camlnkadoll OUVID 
OUVIO Com $ugC)UO e nviar ~ 

OevollÓda ir 
OUVIO 

[ .. me 
iniciado 

e .. ~meem 
andamento 

Exame em 
Andamento 

h3me 
iniciado 

CORREG. 

O","olvido ~ OUVID por 
melo da 

Inlo,maç~o/Despa<ho 

de 21/1 1/2016. após 
Intera,lo entre a AUOIT 

e a O!Nidoria, em 
18/1112016. 

Alé c final do primeiro 
trimestre de 2017 

Fevereiro de 2017 

10 uimesue de 2017 

Até O frnal do primeiro 
trimestre de 2017 

54. Após verificações preliminares para o acolhimento das supracitadas denúncias, foram 

abertas 14 (quatoí.le) Ordens de Serviço Intcrna, para apuração dos fatos relatados. As duas 

outras denúnc ias, que não foram abcrtas Ordcns de Serviço Interna, estào associadas aos 

Protocolos nO 18860.000079/20 16.80 e nO 18860.000300/20 16-08, tendo em vista que o primeiro 

está aguardando resposta da Corregedoria, devido à denúnc ia prév ia associada a esse Protocolo. 

Quanto ao segundo Protocolo, os documentos relacionados foram devolv idos à OUVID, após 

interações prévias com aque le Órgão. 

55. Com relação aos 6 (seis) protocolos de exercícios anteriores, destaca-se que foram 

abertas, em 2016, mais 2 (duas) Ordcns dc Scrviço Interna, OSls nOs OS/2016 e 13/20 16, 

respectivamente, sendo que essa última está tratando de 2 (dois) Protocolos de Ouvidoria, 
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concomitantemente. Quanto aos outros 3 (três) Protocolos restantes, verifica-se três situações 

distintas, conforme tabela abaixo: 

Tahela 5 - Demandas da Ouvidoria dirccionad1ls:) AUDIT. referentes aos c.'\Crcicios anteriores de 2016. 

56. A primeira situaçüo, referente ao Protocolo nO 137/201 3, está com status de aguardando 

posicionamento final do departamento de Gestão de Contratações - DEGEC, quanto ao Plano de 

Ação, com última cobrança realizada por c-muil, em 03/01/2017, sem resposta até a presente 

data. 
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57. Quanto à segunda situação, referente ao Protocolo n° 188/2014, consta informação de 

término dos trabalhos auditoriais para o 10 semestre de 2017, devido às prioridades estabelecidas 

para o exercício de 2016. Jã a terceira e última situação, referente ao Protocolo nO 

18860.000166/2015-56, restou evidenciado que a parte da denúncia, que caberia ação desta 

Unidade, não prosperou em abertura de exame auditoria I próprio, tendo em vista que, em uma 

análise preliminar das evidências recepcionadas, não há como afirmar a procedência das 

alegações apresentadas pelo denunciante. 

58. Na 239:' Reunião Ordinária do CONSAD, de 06.12.2016, foram apreciadas e aprovadas 

a Nonna nO O 120-NO-49 - Norma de Organização da Ouvidoria e a Nonna de Administração nO 

0331-NA-I-0 I - Nornla de Tratamento de Demandas Reeebidas e Enviadas pela Ouvidoria. 

59. Apesar de se veriticar que está sendo muito bem realizudo o monitoramento e o 

acompanhamento, pela Unidade de Auditoria Interna, observam-se que a capacidade de 

cumprimento dessa não é satisfatória, por insuficiência de recursos humanos. 

1.4.4 - Da Entidade de Previdência Complementltr - CIFRÃO 

60 . Independentemente da Resolução CGPAR nO 09/2016, emitida em 10105/2016, pela 

Comissão Internlinisterial de Governança Corporativa c de Administração de Participações 

Societárias da União - CGPAR, u CMB vem acompanhando e supervisionando regularnlente a 

CIFRÃO - Ent idade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, dando cumprimento ao que 

dispõe o art. 25 da Lei nO 108, de 29-05- 200 \ , c/c o parágrafo 20 do art. 4\ , da Lei Complementar 

n' 109 de 29 -05-2001. 

6\. Cumpre repisar que esta Unidade de Auditoria Interna, por meio de suas competências de 

3~ linha de defesa, da governança institucional , tem estabelecido, sistematicamente, em seus 

PAINT, ações de auditoria, para subsidiar a atuação da Alta Administração da CMB, junto a 

Entidade EFPC, em atendimento ao art. 25 da Le i Complementar nO 108, de 29/05/ 2001 , por 

meio de Relatórios de Aud itoria emitidos. 

62. No que tange ao papel desta Unidade de Auditoria Interna, no Processo de 

Acompanhamento dessa EFPC, cabe ressaltar que, desde 2013, vem executando exames de 

auditorias, por meio dos Relatórios de Auditoria n.o 02/20 13; 02/20 14 e 25/2015, que 

possibili taram tal supervisão. 
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63. O escopo do exame de aud itoria do Relatório n° 02/2013 abrangeu à avaliação da Gestão 

Administrativa, Financeira e Previdenciária da CIFRÃO, bem como análise da suficiência da 

atuação da empresa de contabilidade e atuária, prestadoras de serviço da EFre. 

64. O especo do exame de auditoria do Relatório n° 02/2014 abrangeu verificação da 

documentação comprobatória, apresentada para a concessão de aposentadorias, pensão c auxílio 

doença, referente ao Plano de Bcnel1cio Definido da CIFRÃO - PBDC. 

65. Quanto ao escopo do exame de auditoria do Relatório 25/2015, concluído em 2016, 

abrangeu verificação do cumprimento das recomendações propostas pela PREVIC no Relatório 

de Fiscalização nO 06/2015/ERRJ/PREVIC, bem como o cumprimento dos dispositivos legais, 

norn1aS e diretrizes do referido agente supervisor, no âmbito do Programa Moeda PREV. 

66. Destaca-se que a Resolução CGPAR nO 09/20 16 estabeleceu diretrizes às Unidades de 

Aud itoria Interna das empresas patrocinadoras estatais, por meio da atuação do Conselho de 

Administração, confonne consta exarado no art. 1°, a saber: 

Tabela (, lJirelrii".-Cs il<; Unidades de Auditoria In tema da~ Emprc~a~ I'atrocin:ldoras E~latais. por meio da atuaç.l0 do Con~cJh() 
de Administmçào. estabelecidas pela I~e soluç;lo CG I'AR 09120 16 

Item da Resolução CGPAR Descrição 

Sem prejuízo das diretrízes e normas da Controladoria-Geral da União CGU, o Conselho d 

Art. lI! 
Administração das empresas estatais federais deverá solicitar a auditoria interna ava liaçã 
periódica sobre as atividades de entidade fechada de previdência complementar qu 
administra plano de benefícios da estatal, com destaque para: 

Item "a" Art. 12 Politicas de investimentos e sua gestão; 

Item "b" Art. 12 Processos de Concessão de Beneficios 

Item "c" Art. 12 
Metodologia utilizada no cálculo atuarial, custeio, consistência do cadastro e aderência da 
hipóteses; 

Item "d" Art. 12 Procedimentos e controles vinculados à gestão administ rativa e financeira da entidade; 

Item "e" Art. 12 Despesas Administrativas; 

Item "I" Art. 12 Estrutura de governança e de controles internos da entidade; 

Item "g" Art. 12 
Recolhimento das contribuições dos patrocinadores e participantes em relação ao previsto n 
plano de custeio; 

§ 12 -Item "g" Art. 12 
Empresas estatais que integrem uma mesma entidade multipatrocinada poderilo real izar 
auditoria acima referenciada de forma compartilhada; e 

§ 22 -Item "g" Art. 12 A empresa estatal deverá elaborar rela tório sobre a auditoria interna referida no caput dest 
artigo para ser encaminhado à Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(jj Jd D 
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Item da Resolução CGPAR Descrição 

PREVIC, nos termos do paragrafo único do art. 25 da lei Complementar n" 108, de 29 de mai 
de 2001, em até 30 dias depois da sua apreciação pelo Conselho de Administração. 

Fonte.' l' Método: Elabor:ldo pela AUDIT. a panir da Rcsoluç;]o CGI'AR 0912016. de la de nl:lio de 2016. 

67. Cumpre, ainda, sa li entar que quanto ao art. 1° da Resolução, esta Unidade de Auditoria 

Interna entende que cumpriu essa demanda ao inserir no escopo da ação 1.1.2 (Processo de 

Avaliação da Efet ividade da Governança da Entidade de Previdência Complementar), do PAINT 

2017, a determinaçào prevista no referido artigo, incluindo seus destaques. 

68 . Ressalte-se que mesmo dispondo de escopo especifico no PAINT 2016, anterior à 

publicação da Resolução CGPAR supracitada, o exame de auditoria que resultou no Relatório nO 

25/2015 apresentou achados que demonstram o cumprimento das alíneas "b" c "r', observado 

ainda o atendimento parcial da alíneu "d", destacadas no art. 1° da Resolução, conforme 

apresentado na Tabela I. 

69. Quanto ao cumprimento de todos os destaques do art. 1°, especificamente a a línea "c", 

sena necessario que a Administração da CMB, em relação à ErpC, finalizasse o relatório 

previsto no inciso 111 , art. 2°, referente ao segundo semestre de 2016, ou seja , em relação ao 

acumulado do exercício de 20 16 que, na avaliação desta Unidade de Auditoria Interna, não seria 

possivel realiza-lo até o mês de maio de 2017. Isso se deve ao fato, simplesmente, de as 

demonstrações da EFPC não estarem finalizadas, antes dessa data. 

70. No exercício de 2016, em decorrência das diretrizes estabelecidas para as Unidudes de 

Auditoria Interna, por meio da Resolução CGPAR supracitada, esta AUDIT ampliou o escopo 

da ação de auditoria nO 1.1.3 - Processo de Acompanhamento da Previdência Complementar, 

estabelec ido no PAINT de 2016, para atender à referida Resolução, a partir das ações 

desencadeadas pela Administração da CMB. 

71. Em face disso, no final do exercício de 2016, foi iniciado um novo exame na CIFRÃO, 

confonne Ordem de Serviço de Auditoria nO 028/2016, de 11 / 10/20 16, em atendimento ao escopo 

que passou a contemplar as detenninações da Resolução CGPAR nO 09/2016. Contudo, em face 

da abrangência, critieidade c, mais uma vez, ausênc ia de H/H disponíveis para conclusão deste 

exame de auditoria, no exercício de 2016, o referido exame foi diferido para o PAINT de 2017, 

confonne Ordem de Serviço de Auditoria nO 06/2017, dc 30/0112017, que possui previsão de 
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conclusão, no pnmelro semestre de 20 17, com ênfase nos destaques da Resoluçào 

supramencionada. 

2. UNIDADE DE AUDI'fORIA INTERNA 

2.1 - Da Estrutur:.l Organizacional 

72. A Unidade de Auditoria Interna da eMB - AUD!T está, hierarquicamente, vincu lada ao 

Conselho de Administração - CONSAO da eMB, de acordo com a legislação pertinente, em 

especial o Decreto nO 3.59 1/2000 e a Resolução CGPAR nO 2/2010, sendo subordinada, 

tecnicamente, ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Execut ivo Federal 

(SFCICGU) c ligada à estrutura administrativa da Casa da Moeda do Brasil- eMB, diretamente, 

à Presidência da empresa. 

73. Assim, apresenta-se a seguir, a Estrutura Organizacional Administrat iva da Auditoria 

Interna - AUDIT: 

Fluxograma 1: 

Estrutura Organizacional da Unidade de Auditoria Interna 

AUDIT 
I CHEFE 

, , , 
I Assistente Téc nico! 1- ____ 

Chere Substituto 

DVAN DVAT 
1 GERENTE EXECUTIVO J GERENTE EXECUTIVO 

SEAR SEAC SEAI) SEFO SECC SEAT 
I Gerente I Gerente t Gerente I Gerente I Gerente I Gerente 
1 Auditores 2 Auditores 2 Auditores 2 Auditores 3 Auditores 2 Auditores 
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Legenda: 

Auditoria Interna - AUDIT 

Divisão de Auditoria de Negócios - DV AN 

- Seção de Auditoria de Negócios de Selos Rastrcaveis - SEAR 

- Seção de Auditoria de Negócios de Cédulas c Moedas - SEAC 

- Seção de Auditoria de Negócios de Passaportes c Impressos - SEAP 

Divisão de Auditoria de Conformidades c Tccnologi:., d~, Inform.ação - DVAT 

- Seção de Auditoria Societária c Tributária - SEFO 

- Seção de Auditoria de Avaliação de Confonnidades c Controles Internos - SEce 
- Seção de Auditoria de Sistemas c Tecnologia da InfomUlção - SEAT 

74. Face ao exposto, não é demais repisar a importância da Unidade de Auditoria Interna da 

eMB - AUDIT se manter, hierarquicamente, vinculada ao Conselho de Administração da CMB, 

e subordinada, tecnicamente, ao Órgão Central do Sistema de Contro le Interno do Poder 

Executivo Federal (SFC/CGU). Essa govc rnança permite à Unidade de Auditoria Interna 

desenvolver os seus trabalhos com maior independência e autonomia, em que pese o elo à 

estrutura administrativa da Casa da Moeda do Brasil - CMB, diretamente, à Presidência da 

empresa. 

75. Para evitar possíveis ingerências administrativas nos trabalhos da Auditoria Interna, 

visando o timbre do sigi lo de alguns exames, foi ampliada as competências do Titular da Unidade 

de Auditoria Interna, por meio da Portaria PRESI nO 147, de 11105.20 16, concedendo 

competência para aprovar c assinar Solicitação de Diárias e Passagens - SDr, exceto autorização 

de viagens ao exterior, quando se tratar de evento de capacitação já aprovado pelo CONSAD, 

em cumprimento ao Plano Anual de Auditori a Interna - PA1NT, bem como assinar 

correspondência externas de ordem técnica, excetuando as de caráter econômico-financeiro. 

76. Ainda, 110 exercício de 2016, a equipe desta Unidade de Auditoria Interna foi alterada, 

ficando 26 (vinte e se is) empregados, sendo 2 (duas) assistências técnicas de Conselhos 

(Administração c Fiscal) vinculadas a esta AUOIT, distribuídos da seguinte forma: 
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NOME CARGO I FUNCÃO 

OI-José Antônio Mcycr Pires Junior Chefe de Auditoria Intcron 

02- Luzh. Manl Abdcl Malck da Motta Amllista da CMB - Assist Téc/Chcfc Substituta 

03- M;lrcclo Otávio Fcrrcir.a de Matos Analista da CMB - Gerente Executivo d11 DVAN 

04- Ivan Siqueira dos Santos Analista da CMB - Gerente Executivo da DVAT 

05- Alexandre de Castro Duarte Analista dI' CMB - Gerente d:'l SEAT 

06- Cristiani de Mello Valdcz Analista da CMB - Gerente dI! SEFO 

07- Vancss.l Candido da Costa Analista da eM B - Gerente da SECC 

08- Aline Alves Torres Amllista da CMB - Gerente da SEAP 

09- Flavia de Clln'l.lho Barros Astcrio Analista da CMB - Gerente da SEAR 

10- Clarissa Teixeira C~mlpos Analista da CM8 - Gerente da SEAC 

11- Valentim Ferreira Analista da CMB - Auditor da SEAR 

12- Lilian Marback O'Olivcira Analista da CMB - Auditora da SEAP 

13- HcJoise Vidal da Silva Analista da CMB - Auditora da SEAP 

14- Josilene Cristina de Oliveira Medeiros da Analista da CMB - Auditora da SEFO 

Silva 

15- Vicente Ribeiro Mendes Analista da CMB - Auditor da SEAC 

16- Adriano Borges da Cunha Analista da CMB - Auditor da SECC 

17- Carla Cristina da Silva Cavalcante Analista da CMB - Auditora da SEAC 

18- Leonardo da Cruz João Analista da CMB - Auditor da SEf-O 

19- Paula Miglioli da Cunha Alves Analista da CMB - Auditora da SECC 

20 - Ezequiel Rodrigues da Silva Analista de TI - Auditor da SEAT 
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21 - Roberto de Oliveira Cunha Analista de TI - Auditor da SEAT 

22 - Gisela Pires Terra Analista de Produção ~ Auditora da SECC 

23- Cclia de Vasconcellos Lima Técnico Administrativo - Secretária da AUDIT 

24- Fabiano Prcsgravcs Paiva Técnico Administrativo da AUDIT 

25- LiaDe Gondim de Olivcir:.t Jon;.,s Assistente Técnico do CONSAD 

26- Marcio Coelho Ventura Assistente Técnico do CONFIS 

77. Com rcJação à assistência técnica do Conselho de Administração - CONSAO e do 

Conselho Fiscal - CONFIS, estas estão vinculadas, hierarquicamente, aos seus respectivos 

Conselhos, eonronne PRT.PRESI n" 933/2015 e 934/2015, de 09.10.2015, ficando os 

empregados lotados no centro de custo da AUDIT, apenas para fins de opcracionalização 

administraliva. 

78. Considerando a atual Estrutura Organizacional Administrativa da CMS e de seus 

respectivos macroprocessos finalísticos, à Unidade de Auditoria Interna prescinde dispor de 

unidades descentralizadas. Todavia, isso não impede que se atue, quando houver necessidade, 

em todo território nacional e internacional. 

2.2 I)a Estratégia de Atuação 

79. No quc concerne à estratégia de atuação desta Unidade de Auditoria Interna - AUDIT, 

cabe resgatar que, para cada exercício, é elaborado o Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna - PAINT c, efetivamente, materializada no Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna - RAINT. 

80. Nessa esteira, anualmente, as atividades de auditoria interna são planejadas, considerando 

as diretrizes das Instituições Internacionais de Auditoria Governamental (INTOSAI), Internas 

(liA-Global) e Independente (I FAC) c, principalmente, das Instituições Nacionais (CGU c TCU) 

que estabelecem as Normas e Procedimentos de Auditoria Governamental, possibilitando o 

estabelecimento de 3 (três) eixos de atuação, a saber: 
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a) Demonstrações Financeiras (Auditoria Tributária/Fiscal c Auditoria Societária / 

Orçamentária I Financeira); 

b) Compliancc (Auditoria de Avaliação de Riscos / Auditoria de Acompanhamento de 

Govemança c Controles Internos I Auditoria Patrimonial); e 

c) Desempenho (Auditoria Operacional I Auditoria de Sistemas c Tecnologia da 

Informação c Auditoria Ambiental). 

81. O desenvolvimento estratégico e operacional das atividades da auditoria interna sobre 

esses eixos de atuação, pela Unidade de Auditoria Interna da CMB, teve início no PAINT de 

2013, resultando no estabelecimento das seguintes linhas de ação, já aprimoradas em 

planejamentos posteriores: 

• Auditoria de Gastos, Gestão c Govcrnança - 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 (Para subsidiar o Processo de Prestação de 

Contas). 

82. No quc se refere à Auditoria Permanente de Gastos, Governança e Gestão - APG, esta 

AUDIT vem efetuando o acompanhamento contínuo e sistêmico das principais Despesas, dos 

Atos de Gestão dos Dirigentes e da Estrutura de Governança. Essa linha de ação tornou-se um 

importante instrumento de interação com os agentes da CMB, visando evitar a má aplicação de 

recursos públicos, agregar valor à gestão, bem como melhorar a estrutura gerencial de 

governança. 

83. Quanto à Auditoria de Avaliação de Programa de Governo - AEPG, esta 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; avaliação da 

hierarquização dos principais processos; e priorização das subáreas para acompanhamento 

operacional. 

84. Após essa avaliação da priorização dos principais processos a serem desenvolvidas, tendo 

por base os critérios de materialidade, relevância e risco, realiza-se as auditorias operacionais, 

viabilizando a elaboração e apresentação à Alta Direção dos Relatórios dessas Auditorias que 
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contém recomendações, discutidas e elaboradas em conjunto com os responsaveis das áreas 

auditadas, após a realização de Reunião de Busca de Soluções Conjuntas. 

85. Na Pré-Auditoria Anual de Contas ~ AAC esta Unidade de Auditoria Interna visa, 

previamente - à Auditoria de Avaliação da Gestão , realizada pela CGU para fins da Prestação de 

Contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas da União - TCU, consolidar os resultados, bem 

como monitorar todos os trabalhos realizados do exercício anterior, consignados no RAINT. 

Além disso, visa também verificar as inronnaçõcs prestadas pelos dirigentes, bem como a análise 

dos atos e fatos da gestão, com vistas a instruir o Processo de Prestação de Contas que subsidiará 

o julgamento do Tribunal de Contas da União - TCU. 

86. Por fim, compete destacar que a Rcstruturação Organizacional efetuada na CMB, no 

exercício de 2015, não interfere na estratégia de atuação, em que pese ter absorvida algumas 

atividades sem a correspondente alocação de recursos humanos, permitindo ainda a manutenção 

do enfoque ao acompanhamento dos principais negócios da CMB, por meio da criação, à época, 

da Seção de Auditoria de Negócios de Selos Rastreáveis - SEAR; Seção de Auditoria de 

Negócios de Cédulas e Moedas - SEAC c Seção de Auditoria de Negócios de Passaportes e 

Impressos - SEAP. 

2.3. 00 Rito Processual Auditorial 

87. A posição atual dos relatórios, a ser desenvolvida no Capítulo 3 deste RAINT, pode ser 

compreendida, tomando-se por base no Fluxo dos Exames de Auditoria Interna, aprovado pela 

CGU-R RJ , por meio do Oficio nO 21.359/2015/NAC-l /CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 

14.09.2015, quando do encaminhamento do Relatório de Auditoria da CGU nO 201500082. 
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FluKograma 2: 
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2.4. Dos Procedimentos dn AUDIT - Em Fnsc de Aprovação 

88. No exercícIO de 2016, a equipe desta Unidade de Auditoria Interna elaborou 

Procedimentos c Fluxogramas, em atendimento ao estabelecido pela Diretoria Executiva da 

CMB, em complementação ao Edital de Promoção de 2016, que estabelece critérios e 

procedimentos a serem adotados para a concessão de promoção, por merecimento e por 

antiguidade, na CMB, para os exercícios de 2016 e 2017. 

89. Em que pese essa demanda não estar planejada no PAINT-20 16, pelo fato de envolver o 

cumprimento de metas, também por empregados desta AUDIT, implicando na promoção desses, 

não tinha como de ixar de serem realizadas essas atividades. Para a elaboração de eada um desses 

Procedimentos e Fluxogramas, vale consignar que, praticamente, equivale à execução de um 

exame pontual de auditoria Intema, em termos de 1-111-1. 

90. Em facc disso , visando maximizar essas demandas, esta Unidade de Auditoria Interna 

elegeu, como prioritúrios, alguns Procedimentos - PRO e Fluxogramas, referentes à emissão de 

Relatórios da AUDIT por cada Seção; Auditorias de Acompanhamentos de Manutenção de 

Recert ificação do Sistema dc Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18:001 :2007); 

Sistema de Gestão da Qualidade, Manutenção da Certificação (Norma ISO 9001:2008); 

Inspeção/Fisca li zação nas industriais fumagciras operando com o Rastreamento e Controle da 

Produção de Cigarros - SCORPIOS; Processo de Autoridade de Registro da CMB - AR; 

-
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Programa de Part icipação dos Empregados nos Lucros ou Resultados da CMB - PLR; c Parecer 

de Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis. 

91. Foram elaborados, por esta equipe de AUDIT, um total de 26 (vinte seis) traba lhos, sendo 

13 ( treze) Procedimentos - PROs de Trabalho, relacionados às atividades exercidas c 13 (treze) 

Fluxogramas de cada Procedimento - PRO, referentes às 6 (seis) Seções, subordinadas às 2 

(duas) Divisões desta AUDIT, tendo impacto de 464 1-1/1-1, conforme demonstrado na Tabela a 

segUir: 

Tabela 7 - Procedimentos e F lu~ogramas elaborados pela AUDIT, no exercício de 2016 

Seção de Auditoria de Negócios de 
Cédulas e Moedas -SEAC 

Seção de Auditoria de Negócios de 
Passaporte e Impressos - SEAP 

d. 

Seção de Auditor ia de Negócios de 
Passaporte e Impressos - SEAP 

Seção de Auditoria de Negócios de 

Passaporte e Impressos - SEAP 

Seção de Auditoria de Negócios de 

Selos Rastreá .... eis - SEAR 

Seção de Auditoria de Negócios de 

Selos Rastreá .... eis - SEAR 

Seção de Auditoria de Negócios de 

Selos Rastre~ .... eis - SEAR 

d. 

Seção de Auditoria de Sistemas e 
Tecnologia da Informação ·SEAT 

I ; 

de Auditoria Interna pela Seção de 
Auditoria de Negócios de Cédulas e 

Fluxograma das Ati .... idades da SEAC 

li 

Procedimento - PRO · Emissão de Relatório 
de Auditoria Interna pela Seção de 

Auditoria de Negócios de Passaporte e 

I 

Fluxogra ma das At i .... idades da SEAP 

- PRO - Auditoria Interna de 

Acompanhamento das auditorias externas 
de recertificação do 

Auditorias de Gestão de Segurança e Saude 

I 
Procedimento - PRO · Emissão de Relatório 

de Auditor ia Interna pela Seção de 

Auditoria de Negócios de Selos Rastreá .... eis 

Fluxograma das Ati .... idades da SEAR 

Fisca lizações nas industrias fumageiras · 

I 

Fisca lizações 
• SCORPIOS 

I 
de Auditoria Interna pela Seção de 

Auditoria de Sistemas e Tecnologia da 

Fluxograma das Ati .... idades da SEAT 

24h 

16h 

16h 

24h 

16h 

16h 

24h 

16h 

16h 

16h 

24h 

16h 
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de 

de i 

Seção de Auditoria de Avaliação de 
Conformidade e Controles Internos 

-SECC 

Conformidade e Controles Internos 

Seção de Auditoria de Avaliação de 

Conformidade e Controles Internos 
-SECC 

li 
Conformidade e Controles Internos 

Seção de Auditoria Societária e 

Tributária - SEFO 

Seção de Auditoria Societária e 
Tributária - SEFO 

e 

I I 

Acompanhamento das Recomendações da 
I 

Fluxograma do Auditoria na 
AR 

de Auditoria Interna pela Seção de 
Auditoria de Avaliação de Conformidade e 

Controles Internos - SECC 

Fluxograma das Atividades da SECC 

i PRO- i 
Relatório de Auditoria Interna referente ao 
Programa de Participação dos Empregados 

nos Lucros ou Resultados da eMB - PLR 

Fluxograma das Atividades do Processo da 
PlR 

Procedimento - PRO - Emissão de Relatório 
de Auditoria Interna pela Seção de 

Fluxograma das AtivIdades da SEFO 

Procedimento - PRO - Emissão de Parecer 
de Auditoria Interna sobre as 

por esta AUDIT, a partir de Procedimentos e 

16h 

16h 

16h 

16h 

24h 

16h 

16h 

16h 

24h 

16h 

16h 

16h 

92. Conl'onne pode ser observado da Tabela acima, verifica-se que a elaboração desses 

Procedimentos de Trabalho, bem como do Fluxograma demandou um quantitativo elevado de 

1-1/1-1 das equipes desta Unidade de Auditoria Interna, não previstas no PAINT-20l6. 

93. Por outro lado, cabe ressaltar que a elaboração desses Procedimentos e Fluxogramas das 

atividades desenvolvidas, por esta Unidade de Auditoria Interna, vem dar maior robusteza ao rito 

procedimental , bem como fortalecer o arcabouço normativo desta AUDIT, referenciado no item 

1.1 deste Relatório. 

94. Por oportuno, vale registrar que os Procedimentos e Fluxogramas elaborados pela equipe 

desta Unidade de Auditoria Interna se encontram em fase de análise pelo Departamento de 

Controle e Conl'ormidade - DEPAC, para, posterior, aprovação e publicação na Intranet da CMB. 
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2.5 1)0 Sistema Intcgrado de Gestão da Auditoria Intcrna - SIGAl 

95. Quanto ao Sistema de Gestão de Auditoria Interna - SIGA!, no exercício de 2016, foi 

dada continuidade à gestão para o seu aprimoramento, no que se refere aos serviços de integração 

ao ambiente de Tecnologia da Infonnação, treinamento aos Auditores c suporte funcional. 

96. Especilicamente, a ação ocorrida, na AUDIT, que merece destaque, por meio da 

condução pela Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação - SEAT, foi a 

inclusão de dados referentes aos trabalhos executados pelos Auditores Internos, referentes aos 

exercícios de 2012 a 2016, quais sejam: inclusão dos Relatórios de Auditoria, Formularias dos 

Planos de Ação e as ações de Monitoramento. 

97. Esse Monitoramento continua sendo, constantemente, atualizado na base do Sistema, por 

metO do modulo Follow-up. Esse módulo contém a inclusão de Plano de Ação, 

Infonnações/Despacho, Preenchimento das recomendações c, propriamente, as ações de 

monitoramento no SIGAI, em sincronia com a ferramenta de correio eletrônico que informam as 

equipes sobre os vencimentos das demandas desta AUDIT. 

2.6 J)~I Necessidade de Alocação de Recursos Hum~lnos 

98. Vale repisar a recomendação do CONSAD para o exercício de 2015, com a 

reestruturação, o CONSAD aprovou mais 5 (cinco) Analistas da eMB classificados no Processo 

Seletivo Interno da empresa. Lembrou, ainda, que faltam incluir 7 (sete) Analistas da CMB, para 

a Auditoria Interna, considerando aprovação, pretérita, do CONSAD, confornle registrado na 

2263 Reunião Ordinária do referido Conselho, realizada em 22.10.2015, totalizando o ingresso 

de mais 12 Analistas. 

99. No exercício de 2016, ingressaram no quadro de pessoal desta AUD!T 3 (três) 

empregados, sendo 2 (dois) analistas de Tecnologia da Infornwção para ronnar a equipe da Seção 

de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação - SEAT, vinculada à Divisão de Auditoria 

de Conformidades e Tecnologia da Informação - DVAT, bem como 1 (uma) Analista de 

Produção para compor a equipe da Seção de Auditoria de Avaliação de Conformidade c 

Controles Internos - SECC, também, da DVAT. 
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100. Cabe registrar, ainda que a Unidade de Auditoria Interna teve, no decorrer de 2016, a 

baixa de I (um) auditor devido ao seu falecimento. 

101. No que tange ao quadro de pessoal desta Unidade de Auditoria Interna, cabe salientar que 

foi autorizada, pelo CONSAD, a contratação de mais 12 (doze) analistas. Tendo em vista que 

ingressaram 3 (três) e houve a subtração de 1 (um), por motivo de falecimento, faltando, dessa 

forma, 10 (dez) analistas para preencherem o restante das vagas aprovadas. 

3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALIfOS (Ar'. 15-1N/24/201S) -------------------
102. No exercício de 2016, para fins de execução dos trabalhos desta Unidade de Auditoria 

Interna, foram estabelecidos, inicialmente, duas fomlas de atuação. Uma das fomlas, realizada 

por meio das Ordens de Serviço de Auditoria - OSA e a outra, realizada por meio das Ordens de 

Serviço de Inspeção - OSI. Essas fonnas de execução ou atuação loram validadas, 

posteriormente, no decorrer do exercício de 2016, por meio da NAD N°. AS.OOO/OOI AUDIT. 

valendo resgatar os seus conceitos, para fins de melhor entendimento, urna vez que as tipificam 

e as diferenciam, conforme a seguir: 

103. A Ordem de Serviço de Auditorin - OSA é o instrumento utilizado, ordinariamente, 

pelo Chefe da Unidade de Auditoria Interna para estabelecer a execução de exames auditoriais 

mais complexos, bem corno de maiores extensões, previstos no PAINT. Excepcionalmente, 

poderá ser aberta uma OSA para tratar de assuntos não previstos no PAINT. 

104. A Ordem de Serviço de Inspeção - OSI é o instrumento de inspeção utilizado pelo 

Chefe da Unidade de Auditoria Interna para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer 

dúvidas ou apurar denúncias ou representações, quanto à legalidade, à legitimidade e u 
economicidade de fatos da administração e atos administrativos, praticados por qua lquer 

responsável sujeito à sua jurisdição, que podem estar previstos ou não no PAJNT. 

105. Quanto às Ordens de Serviço de Auditoria - OSA, neste exercício de 2016, a Unidade de 

Auditoria Interna programou 28 (vinte e oito) exames, sendo que 7 (sete) exames necessitaram 

ser diferidos para o PAINT 2017, conforme detalhamento a ser apresentado. 
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106. Quanto às Ordens de Serviço de Inspeção, a Unidade de Auditoria Interna iniciou 86 

(oitenta c seis) exames. Quanto a essa grande quantidade, vale observar que esta Unidade de 

Auditoria Interna passou a atender o disposto na referida NAD AVDIT, no sentido de evidenciar 

todas as atividades que demandam I-I/H , por meio de um instrumento fonnalizado, para facilitar 

o cômputo e o monitoramento. Por outro lado, vale salientar que a maioria dessas estão 

corrclacionadas, às ações de auditoria planejadas no PAINT, recepcionadas, direta ou 

indiretamente, pelas referidas OSA 's, conforme a ser detalhado. 

107 _ Nesse contexto, para o exercício de 2016, está sendo apresentado o detalhamento das 

ações de auditoria planejadas, com as OSA 's que recepcionaram as OS!' s abertas para subsidiá

las. Para o monitoramento da execução, referente a 2015, isso não se aplica, conforme pode ser 

evidenciado no item 3.1. 

108. Vale repisar que, até o exercício dc 2015, nào existiam os conceitos de aSA e OSI, na 

CMB, conforme explicado anteriormente. Existia, apenas, o conceito de Ordem de Serviço 

Interna - OSI. Esse tipo de documento foi extinto pelas novas nonnas da CMB, sendo 

estabelecidos os conceitos supramencionados, por intennédio da citada NAD AUDIT. 

3.1. nESCRICÃO nA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, DE ACORDO COM O 
PAINT-20IS (Inc. I) 

109. Durante o exercício dc 2015, esta Unidade de Auditoria Interna emitiu 29 (vinte e nove) 

Ordens de Serviço Internas - OSI'5, conforme Tabela abaixo. Essa Tabela demonstra os 

encaminhamentos e status desses 29 (vinte e nove) Exames de Auditoria Interna, no decorrer dos 

exercícios de 2015 e 2016. 

01 30/01/2015 

02 30/01/2015 

Processo de Prestação de Contas 

do Exercício de 2014 

Auditorias Especiais 

SCORPJOS 

TODAS AS ÁREAS 10 

DESER 10 

5 5 Maio/201S 

5 5 29/01/2016 
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03 02/02/2015 

04 02/02/2015 

05 31/03/2015 

06 12/03/2015 

07 02/06/2015 

08 02/06/2015 

09 02/06/2015 

10 10/06/2015 

11 15/06/2015 

12 16/07/2015 

13 16/07/2015 

14 20/07/2015 

15 27/07/2015 

16 17/08/2015 

17 17/08/2015 

Processos lIcitatórlos 

Fechamento de Contas do 
ElCerdcio de 2014 

Meio Ambiente, Segurança e 

Medicina do Trabalho 

Auditoria de TI • ERP 

$ISAC e Declaração de Bens e 

Rendas 

Avaliação da Folha 
d, Pagamento 

Fisca lização/l nspeção 

SCQRPIOS 

Qualidade (ABNT) 

Avaliare processo de apropriação 

de Custos da eMB 

TI 

TI 

Declarações Fiscais 

Exame Especial- Gestão de 
Contratos de Serviços 

Exame Especial- Processo 

Produtivo Moeda R$I,OO-

Comemorativo dos Jogos 

OlímpiCOS 

licitações 

DEGCS (atual 
DEGEC) 

10 5 5 21/12/2015 

OeCOF 10 5 5 29/01/2016 

DESMS (atual 
10 5 5 21/12/2015 

DEMAQ) 

DETlC 10 5 5 29/01/2016 

DEGEP 10 5 5 21/12/2015 

POSTERGADO 

DEGEP PARA 2018 
fO$A.AUDlT N" 

0&'2018) 

OECEO (atual 
10 5 5 21/12/2015 

DESER) 

DEMAQ e demais 
10 5 5 21/12/2015 

áreas 

POSTERGADO 

DECOF PARA 2018 
IOSA..AUOIT NO 

07/2011) 

OETIC 10 5 5 21/12/2015 

DETIC 10 5 5 12/09/2016 

DECOF 10 5 5 29/01/2016 

DELOG 10 5 5 09/02/2017 

DEMOM 10 5 5 21/12/2015 

DEGEC 10 5 5 12/09/2016 
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18 17/08/2015 

19 15/09/2015 

20 30.09.2015 

21 01.10.15 

22 28.10.15 

23 28.10.15 

24 29.10.15 

2S 03.11.15 

2. 03.11.15 

27 03.11.15 

28 03.11.15 

29 05.11.15 

Fiscalização/Inspeção - SICOBE 

RVA- Dirigentes eMS 

PlR· EMPREGADOS 

Acompanhamento 

do. Recomendações da 

Auditoria Independente 

Fiscalização/I nspeção 

SCQRPIOS 

Gestão da Qualidade 

Auditoria Especial - Passaporte 

Proc. de Acompanhamento de 

Previdência Complementar 

Auditoria Especial- Governança 

naCMB 

Gestão do SeORPIOS 

Gestão do SICOSE 

Produção de Cédulas 

DESER 

DEGEP 

DEGEP 

DECOF 

DESER 

DEMAQ 

DEPAS 

CIFRÃO 

DEPAC 

DESER 

DESER 

DECEC 

Fonte e Método: Documentos encaminhados ao CaNSA0, elaborado pela AUDIT. 

10 S S 21/12/2015 

10 S S 21/12/2015 

10 S S 30/06/2016 

10 S S 12/09/2016 

10 S S 29/01/2016 

10 S S 30/06/2016 

10 S S 30/06/2016 

10 s s 09/02/2017 

POSTERGADO 
PARAlO1t 

(OSA.AUDrT tf" 
G4I2018) 

10 S S 12/09/2016 

POSTERGADO 
PARA lOl7 

(OSLAUDtT N" 

""'m 
POSTERGAl)() 

PAAA2016 
(OSA.AUOIT ti" 

0912(16) 

110. Em atend imento ao art. 12 da Instrução Nonnativa nO 24/2015, da CGU-PR, pode-se aferir 

na Tabela 8 (oito), que até o momento, foram concluídos 11 (onze) Relatórios de Auditoria 

Interna referentes ao PAINT de 2015, no exercício de 2016, restando apenas 01 (um) Exame de 

Auditoria Interna, referente à OSI/AUDIT nO 28/2015, que estava na iminência de ser 

encaminhado à Presidência da CMB. 
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111. Todavia, com a publicação, em 18/1 0/20 16, do Ato Declaratório Executivo - ADE nO 75, 

de 17/ 10/2016, que dispõe sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle de 

Produção de bebidas (SICOBE), ficou definido que os estabelecimentos industriais envasadores 

de bebidas estariam desobrigados, a partir de 13/12/2016, da utilização do SICOBE de que trata 

a IN RFB n" 86912008. 

112. Diante dessa desobrigação, a equipe desta Unidade de Auditoria Interna entendeu diferir 

esse exame para o exercício de 2017, e abrir, na sequência, a Ordem de Serviço Inspeção - OSI 

n" 23/2017, de 09/02/2017 (PRT.AUDIT1036/2017), para acompanhar o desenvolvimento de 

Sistema de Controle de Bebidas que está sendo desenvolvido pela CMB. 

113. Cabe ressaltar que das 29 (vinte e nove) Ordens de Serviço Internas - OSl's emitidas, no 

exercício de 2015, 24 (vinte e quatro) foram linalizadas, sendo 5 (cinco) postergadas. Dessas 5 

(cinco), 4 (quatro) foram , ainda, no exercício de 2016 e 1 (uma) para o exercício de 2017. 

114. As 4 (quatro) Ordens de Serviço Internas - OSI's (n"' 08, 11 , 26 e 29/2015), foram 

postergadas para o exercício de 2016 e 1 (uma) OSI (n° 28/2015), para o exercício de 2017, em 

sua maioria, por motivo de carência de pessoal, confonllc relacionado no Tabela 9, a seguir: 

Tabela 9: Quadro de 051's de 2015, postergadas para o exercício de 2016 e 2017 

Está sendo executada 

por melo da OSA.AUOIT 

1 08 02/06/2015 Avaliação da Folha de Pagamento NII OS/2016 

2 11 

3 26 

4 28 

15/06/2015 

03/11/2015 

Avaliar o processo de apropriação 

de Custos da CMB 

Auditoria Especial- Governança 

na CMB 

03/11/2015 Gestão SICOBE 

PRT/AUDIT NII 

007/2016 

Está sendo executada 

por melo da OSA.AUOIT 

NII 07/2016 

PRT/AUDIT NII 

018/2016 

Está sendo e)[ecutada 

por melo da OSA.AUDIT 

NII 08/2016 

PRT/AUOIT NII 

019/2016 

Está sendo e)[ecutada 

por melo da OSI.AUOIT 

NII 023/2017 
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5 29 05/11/2015 Produçilo de Cedulas 

Mé!odo: Conl To le til' OS, 's ti l' 2015. \."laborado pt' la AlJ UlT. 

PRT/AUDIT 

036/2017 

Está sendo eKecutada 
por meio da OSA.AUDIT 

NII 09/ 2016 

PRT/AUDIT NII 

020/ 2016 

11 5. Cabe ressaltar que o Relatório AUDIT nO 08120 15 - Processo de Auditoria de Avaliação 

da Folha de Pagamento da CMB fo i postergado para o exercíc io de 20 16, sendo aberta à OSA na 

OS/20 16, constante dos autos do Processo nO 18750.000177/20 16-64 . Ressalte-se que, para a 

plena execução desse exame, esta Unidade de Auditoria Interna emitiu 8 (o ito) Ordens de Serviço 

de Inspeção - OSI'5 para subsid iar à referi da aSA, que tratam de ava li ações especí fi cas do 

processo estruturado da Folha de Pagamento da CMB, confonne apresenta-se a seguir : 

• OS I.AUDl T n° 04120 16, em itida por meio da PRT.AUD IT n° 014, de 22/01 /20 16 - que trata do 

percentua l míni mo de empregados portadores de deficiênc ia: 

• OS I.AUD IT nO 08120 16, emit ida por me io da PRT.AUDIT nO 036, de 05/04/20 16 - inerente fi concessilo 

de beneficios aos empregados: 

• OSI.AUDIT nO 1812016, emit ida por me io da PRT.AUD IT nO 034, de 11 /03/20 16 - referente à 

Remuneração dos Diretores e Dirigentes da CMB; 

• OS I. AUDIT n° 20/2016. emitida por meio da PRT.AUD IT n° 039, de 06/04120 16 - que trata da 

remu neração proveniente do adiciona l de pericu losidade e insalubridade; 

• OS I.AUD IT nO 25/20 16, emit ida por meio da PRT.AUDIT nO 045, de 12/04/20 16 - inerente ao Seguro 

de Ac idente de Trabalho; 

• OSI.AUDIT nO 26/20 16, emitida por meio da PRT.AUDIT n° 046. de 12/04/20 16 - que trata da 

reali7..ação de Horas Extras. 

• OS I.AUDIT n° 27/20 16. emitida por meio da PRT.AUDIT n° 047, de 12/04/2016 - referente à Jornada 

de traba lho rea lizada pelos empregados da CMB: e 

• OS I.AUDIT nO 34/20 16. emitida por me io da PRT.AUD IT n° 054, de 11/05/20 16 - inerente do controle 

de assiduidade dos empregados da CMB. 
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116. Ressalte-se, ainda, em complemento aos exames acima relacionados, no mês de abril de 

2016, foi emitida a Ordem de Serviço de Auditoria - aSA nO 14/2016, por meio da Portaria 

AUDIT nO 035, de 05/04/2016, para o exame referente ao Programa de Participação dos Lucros 

e Resultados dos empregados da eMB, e em atendimento à Ação de Auditoria 2.4.1, constante 

no PAINT, referente ao exercício de 2016. 

117. Em atendimento à emissão da aSA n° 14/2016, esta Unidade de Auditoria Interna emitiu 

3 (três) Ordens de Serviço de Inspeção - OSI's, para subsidiar a referida OSA que tratam de 

avaliações especílicas da avaliação do Programa da PLR, conforme apresenta-se a seguir: 

• O$I.AUDIT n° 07/2016. emitida por meio da Portaria.AUDIT n° 015. de 22/01 /20 16 - referente aos 
indicadores vinculados às competcncias das áreas administrativas (meio) da CMB: 

• OSI.AUDIT nO 17/2016, emitida por meio da Ponaria.AUDIT n" 033 , de 08/03/2016 - referente à 

Panicipação nos Lucros e Resultados da CMB: e 
• OSI.AUDIT n° 19120 16. emitida por meio da Ponaria.AUDIT n" 038. de 05/0412016 - referente à 

val idaç;1o dos indicadores constantes no Programa de PLR, referente ao I" trimestre de 20 16. 

118. Face ao exposto, cm que pcsc não tcr sido possível concluir a OSI.AUDIT nO 008/20 15, 

no decorrer de 2015, no exercício de 2016 foram desencadeados I 1 (onze) exames de auditoria 

que subsidiaram, mediante escopo específico, na avaliação do processo de Folha de Pagamento 

da CMB. 

3.2. DESCRIÇÃO DA EXECUCÃO DOS TRABALHOS, DE ACORDO COM O 
PAINT-20I6 (Inc. I) 

119. Durante o exercício de 2016, esta Unidade de Auditoria Interna emitiu 28 (vinte e oito) 

Ordens de Serviço de Auditorias - OSA' s, conforme Tabela 10 (dez). Essa Tabela demonstra os 

encaminhamentos e status desses 28 (vinte e nove) exames de Auditoria Interna. 

120. Ressalte-se que na Tabela 11 , as OSA's listadas estão correlacionadas com as ações de 

auditoria do PAINT, bem como estão associadas às OSI's iniciadas para as subsidiarem. 
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4 - AUDITORIAS ESPECIAIS, Área 

de Negócio 4.1- GESTÃO DAS 

01 18/01/2016 
CONTAS DO EXERCfcIO, Ação de 

Auditoria 4.1.1 - PROCESSO DE 
PRESI 10 5 5 Maio/20I6 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 00 

EXERCfClO DE 2015 

3 - AUDITORIA DE 

DESEMPENHO, Área de Negócio 

3.1- PRODUÇÃO FABRil, Açao 

de Auditoria 3.1.3 - PROCESSO 

02 19/01/2016 DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE CEPAS 3" N N 
DA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, 

3.1.3.2 - PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 

PASSAPORTE COMUM 

3 - AUDITORIA DE 

DESEMPENHO, Área de Negócio 

3.1- PRODUÇÃO FABRIL, Ação 

de Auditoria 3.1.2 - PROCESSO 

DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE POSTERGADO 

03 19/01/2016 DA PRODUÇÃO DEMOM 
PARA 2017 

(OSA.AUOIT ,.,. 

DODEPARTAMENTO DE ""''" MOEDAS E MEDALHAS, 3.1.2.1 

- PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE 

MOEDAS 

2 - AUDITORIA DE 

COMPUANCE, Área de Negócio 

2.1-TECNOLOGIA E 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, 

04 21/01/2016 AçDo de Auditoria 2.1.3. DETlC 3" N N 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA 

EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

2 - AUDITORIA DE 

COMPUANCE, Área de Negócio 

OS 21/01/2016 
2.4 - GESTÃO DE PESSOAS, 

DEGEP 3" N N 
Ação de Auditoria 2.4.2-

PROCESSO DE ANÁUSE DA 

FOLHA DE PAGAMENTO 

W?40 
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3 - AUDITORIA DE 

DESEMPENHO, Area de 

Negócio 3.1- PRODUÇÃO 

FABRIL, AçJo de AudItoria 3.1.4 ',,.,,O<GADO 
06 21/01/2016 

- PROCESSO DE AVAUAçAO DA 
DESER PARA 2011 

EFETlVIDADE DA PRODUÇÃO IOSAAUDIT H" 
Otno17l 

DE SELOS FISCAIS DIGITAIS 

RASTREÁVEIS. 3.1.4.1-

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO 

SCORPIOS 

1.1- AUDITORIA DAS 

DEMONSTRAÇOES 
FINANCEIRAS, Área de Negódo 

07 28/01/ 2016 CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E DECOF 3' N N 
FINANCEIRO, AçJo de Auditoria 

PROCESSO DE AVAUAçAO DE 

CUSTOS DA eMB 

1.1- AUDITORIA DE 

COMPUANCE, Área de Negócio 

COMPLlANCE, Açlo de 

08 28/01/2016 Auditoria PROCESSO DE DEPAC 2 N N 
AVAlIAÇÃO DA EFETIVIDADE 

DA GESTAO DE RISCOS E 

CONTROLES INTERNOS DA eMS 

3 - AUDITORIA DE 

DESEMPENHO, Área de 

Negócio 3.1- PRODUÇÃO 

FABRIL, Aç:lo de Auditoria 3.1.1 

- PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 

09 28/01/2016 EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DECED 3 ' N N 
DO DEPARTAMENTO DE 

C~DULAS, 3.1.1.1- PROCESSO 

DE AVAUAçAO DA 

EFETIVIDADE DA PRODUçAO 

DE CtDULAS NACIONAIS 

3 - AUDITORIA DE 

DESEMPENHO, Área de 

Negódo 3.1- PRODUçAO 

10 03/02/2016 FABRil, AçJo de Auditoria 3.1.2 DEMOM 2 N N 
- PROCESSO DE AVALIAçAO DA 

EFETIVIDADE DA PRODUçAO 

DODEPARTAMENTO DE 

MOEDAS E MEDALHAS, 3.1.2.2 

~ ~J" 
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EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO 

DE MEDALHAS 100rMPlCASI 

3 - AUDITORIA DE 

DESEMPENHO, Área de 

Neg6do 3.3 - MEIO AMBIENTE, """.,GAOO 

11 05/02/2016 Ação de Auditoria 3.3.1- OEMAQ 
PARA 2017 

(OSA.AUOIT N" 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 02120171 

EFETIVIDADE DA GESTÃO 

AMBIENTAL 

3 - AUDITORIA DE 

DESEMPENHO, Área de 

Negócio 3.2 - SEGURANÇA DO 

TRABALHO E SAÚDE 

12 05/02/2016 OCUPACIONAl, Ação de DEGEP 3" N N 
Auditoria 3 .2.1- PROCESSO DE 

AVAUAçAO DA GESTÃO DA 

SEGURANÇA DO mABALHO E 

SAÚDE OCUPACIONAL 

1-AUDITORIA DAS 

DEMONSTRAÇOES 

FINANCEIRAS, Área de Neg6do 

1.1- CONTÁBIL, 

13 05/04/2016 ORÇAMENTÁRIO E OECOF 2 N N 
FINANCEIRO, AçJo de AudItoria 

1.1.1- PROCESSO DE 

FECHAMENTO DE CONTAS DA 

eMB 

2 - AUDITORIA DE 

COMPlIANCE. Área de Negócio 

2.4 - GESTÃO DE PESSOAS, 

Ação de Auditoria 2.4.1-

PROCESSO DE ANÁLISE DO 

ACORDO DE PARTICIPAÇÃO 

05/04/2016 
NOS LUCROS DOS 

14 
EMPREGADOS DA CMB, 

DEGEP 2 N N 

especiflcamente em 

conformidade com o Plano 

Anual de Atividades de 

Auditoria Interna - PAlNT e 

Plano Especiflco de Audltorla-

PEA 

~; 
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COMPUANCE, Área de Negócio 

2.4 - GESTÃO DE PESSOAS, 

Aç:lo de Auditoria 2.4.3-

15 23/05/2016 PROCESSO DE ANAusE DAS DEGEP 10 5 5 
ADMISSOES E DESLIGAMENTOS 

EFETUADOS NO SISAC E 

ENTREGA DA DEClARAÇÃO DE 

BENS E RENDAS 

4 - AUDITORIA ESPECIAL, Área 

de Negódo SEGURANÇA 

CORPORATIVA, AçJo de 

16 23/05/2016 Auditoria AVALIAÇÃO DESEC 3" N N 
INERENTE AOS 

PROCEDIMENTOS DE 
SEGURANÇA. 

:3 - AUDITORIA DE 

DESEMPENHO, Área de 

Negódo 3.4 GESTAO DA 

QUALIDADE, AçJo de 

17 01/ 06/2016 Auditoria 3.4 .1- PROCESSO DE OEMAQ 10 5 5 
AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE 

DA ATUAÇÃO E DESEMPENHO 

DA GESTAO DA QUAUDADE NA 

eMB. 

2 - AUDITORIA DE 

COMPUANCE, Área de Negócio 

2.1- TECNOLOGIA E 

18 13/06/2016 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 

AçJo de Auditoria 2.1.2. 
DErle 10 5 5 

PROCESSO DE AUDITORIA NA 

AUTORIDADE DE REGISTRO 

(AR) DACMB 

2 - AUDITORIA DE 
COMPLlANCE. Área de Negócio 

2.1- TECNOLOGIA E 

SEGURANÇA DA INFORMAçAO. 

" 13/06/2016 Açlo de Auditoria 2.1.4. DElIC e DESEC 3' N N 
PROCESSO DE AVAlIAçAO DA 

EFETIVIDADE DA SEGURANÇA 

EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAçAO 

w; 
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2-AUDITORIADE 

COMPUANCf, Área de NegOCio 

2.3 - COMPRAS, Ação de 

20 27/06/2016 Auditoria 2.3.2 - PROCESSO DE DEGEC 2 N N 
ANÁUSE DAS DISPENSAS E 

INEXIGIBILIDADES DE 

UCITAÇOES 

2 - AUDITORIA DE 

COMPlIANCE. Área de Neg6clo 

2.1-TECNOLOGIA E 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, 

21 11/08/2016 
Ação de Auditoria 2.1.1. 

DETle 3' N N 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 

EFETIVIDADE DO 51MM 

INTEGRADO DE GESTÃO 

ENTERPRISE RESOURCE 

PlANlNG (ERP) 

1-AUDITORIA DAS 

DEMONSTRAÇOES 

FINANCEIRAS, ÁIea de Neg6clo 
POSTERGADO 

22 11/08/2016 
l.l-CONTÁBIL, 

DECOF 
PARA 2017 

ORÇAMENTÁRIO E (OSA.AUOfT N" 
0712017) 

FINANCEIRO, Açlio de Auditoria 

1.1.1-PROCESSO DE 

ESTOQUES 

1-AUDITORIA DAS 

DEMONSTRAÇOES 

FINANCEIRAS, Área de Neg6clo 

1.1- CONTÁBIL. 

ORÇAMENTÁRIO E 
DECOF e Demais 

23 11/08/2016 FINANCEIRO, Ação de Auditoria 
áreas 

2 N N 
1.1.4 - PROCESSO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

RECOMENDAÇOES DOS 

RELATÓRIOS DA AUDITORIA 

INDEPENDENTE 

AtuaçJo 2 - AUDITORIA DE 

COMPUANCE, ÁIea de Nes:ódo 

16/08/2016 
2.4 - GESTÃO DE PESSOAS, 

24 Açlo de Auditoria 2.4.1-
DEGEP 3' N N 

PROCESSO DE ANÁUSE DO 

ACORDO DE PARTICIPAÇÃO 

NOS LUCROS DOS 

&; 



«'a'» Casa da Moeda do Brasil - CMB 

REMUNERAçAO VARIÁVEL 

ANUAL· RVA DOS DIRIGENTES 

DACMB 

4 - AUDITORIAS ESPECIAIS, 

Área de Negócio 4.2-

ATENDIMENTO À SOllCJTAçAO 

DE EXAMES ESPECIAIS, AçJo de POSTERGADO 

2S 16/08/2016 Auditoria 4.2.1- PROCESSO DE DEEMP PARA 2tl17 
(OSA..AUDrT N" 

ACOMPANHAMENTO DO 12120tn 

PLANEJAMENTO ESTRATtGICO 

E DOS INDICADORES DE 
DESEMPENHO DA CMB 

2 - AUDITORIA DE 

COMPLlANCE. Área de Negócio 

2. 16/08/2016 
2.3 - COMPRAS, Açlo de 

Auditoria 2.3.1 - PROCESSO DE 
OEGEC 2 N N 

ANÁliSE DAS UClTAÇOES DA 

eM' 

3 - AUDITORiA DE 

DESEMPENHO. Área de 

Negócio 3.1- PRODUçAO 

FABRil, Açaio de Audttoria 3.1.1 

- PROCESSO DE AVAUAçAO DA 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO 
""",,,GADO 

27 31/08/2016 DECED PARA 2011 

DO DEPARTAMENTO DE IOSA.AUDIT N" 

CtOULAS, ] ,1.1.2 - PROCESSO 
0312017) 

DE AVALIAÇÃO DA 

EfETIVIDADE DA PRODUçAO 

DE dOULAS DE PESEOS 

ARGENTINOS 

1-AUDITORIA DAS 

DEMONSTRAÇOES 

FINANCEIRAS, Área de Negócio 
1.1- CONTÁBIL, 

ORÇAMENTÁRIO E 
POSTERGAOO 

28 11/10/2016 PRESI PARA 2011 

FINANCEIRO, Açlo de Auditoria !OSA.AUDfT H* 
DeI201 7) 

1.1.3 - PROCESSO DE 

ACOMPANHAMENTO DA 
PREVIOrNCIA COMPLEMENTAR 

- CIFRÃO 

]'(l1!!c c MétodQ: Coolrok dr OSA' ~ de 2016, rlaboradu pt'lll AlJ I>IT. 

~; 
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(-) _ oS,\'s que m~sm() cslando da rase J (três). possuem um \"ulumc nprcssh'o de OS I. P'lr.I subsidiar cssrs trabalhos. 
concluidas uns ucrddn t1 r 20 16 

121. Em atendimento ao art. 12 da Instrução Nonnat iva nO 24/20 15, da CGU-PR, pode-se aferir 

da Tabela 10 (dez), que ate o momento, foram concJuidos 4 (quatro) Relatórios de Auditoria 

Interna, referentes às Ordens de Serviço de Auditoria do PAINT de 20 16, no exercício de 2016. 

Isso se deveu ao volume significativo de demandas, não planejadas exaradas pelos Órgãos 

Regulado res, Supervisores e de Governança da eMB, que foram recepcionadas e executadas por 

OSI, sob a perspectiva das ações de auditoria planejadas para o exercício de 2016. 

122. Cabe ressaltar que das 28 (vinte e oito) Ordens de Serviço de Auditoria - OSA ' s emitidas, 

no exercício de 2016, 4 (quatro) foram finalizadas, 7 (foram) postergadas, sendo que 17 

(dezessele) serão finali zadas, fazendo o emprego horas dest inadas ao PAlNT 2017, 

123, Nesse contexto, apresenta-se a seguir as 86 (oitenta e seis) Ordens de Serviço de Inspeção 

que foram abertas no exercício de 20 16, incluindo o seu status atual , sob a perspect iva das OSA 's 

vinculadas das quais forneceram algum subsidio, para a avaliação requerida no PAINT. 

T blll0sr . " , I d ti OSA' P s "'lOeu a as s s tevlstas no PA NT 2016 I 

OSA - Planejada PAINT OSl's Inldadas para subsidiar Situação das OSl's 

OS! - 28 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 - Relatório Fina l emitido 

DO EXERCloo DE 2015 · LINHA DE PASSAPORTE 

OSI- 29 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 - Relatório Final emitido 

DO EXERCíCIO DE 2015 - LINHA DE SELOS DE 

CONTROLE F1SCAL (SlCOBE) 

OSA 01- Processo de Prestação de 

Contas Exercicio de 201S OSI- 30 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 - Relatório Final emitido 

DO EXERCíCIO DE 2015 - LINHA DE SELOS 

RASTREÁVEIS DE CIGARRO (SCORP105) 

OSI- 31 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 - Relatório Final emitido 

DO EXERCíCIO DE 2015 - LINHA DE FABRICAÇÃO 

DE CÉDULAS 
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OSA - Planejada PAINT o sr s Iniciadas para subsidiar Sltuaç30 das o s r s 

051- 32 - ROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 - Rela tório Final emitido 

DO EXERC{ClO DE 2015 -LINHA DE FABRICAÇÃO 

DE MOEDAS E MEDALHAS 

051- 33 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 - Relatório Final emitido 

DO EXERCíCIO DE 2015 - Controles Internos 

Administrat ivos referentes às Demonstrações 

Financeiras da eMB 

osrs vinculadas à aSA 01/ 2016 6 (Seis) Exames 

051- 05 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Diferida para o e~ercicio de 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM TECNOLOG IA 2017 

DA INFORMAÇÃO 

aSA 04 - Processo de Avaliação da 

Efetividade em Governança em TI 

051 - 44 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO, Questionário do TeU 

IGo ... T12015 

051- 45- PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM TECNOLOG IA 

DA INFORMAÇÃO, Item 9 .2 Acórdão TCU 

2201/2015 

051- 48 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execuç~o 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM TECNOLOG IA 

DA INFORMAÇÃO, Res CGPAR n" 11/2015 

051-49 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO, Acórdão TCU n" 2295/20 12 
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aSA - Planejada PAINT osrs Inidadas para subsidia r Situaçiio dilS 051'5 

OSA 04 - Processo de Avaliação da 

Efetividade em Governança em TI 051- 50 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO, Gestão da Transparência 

Pública 

051- 62 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM TECNOLOG IA 

DA INFORMAÇÃO, inerente ao Processo de 

Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR 

n" OS/2015 (Transparência Publica) 

051- 67 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução 

EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM TECNOlOGIA 

DA INFORMAÇÃO, inerente ao Processo de 

Avaliação da Transparência Pública. 

osrs vinculadas à aSA 04/2016 8 (Oito) Exames 

051- 04 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE 10 - Relatór io Final emitido 

PAGAMENTO - Portadores de Deficiência 

051- 08 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE Exame Diferido para o PAINT 

PAGAMENTO - Beneficios 2017 

051 - 18 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE 10 - Relatório Fina l emitido 

PAGAMENTO, inerente à REMUNERAÇÃO GLOBAL 

DOS ADMINISTRADORES 

051- 20 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE 2 - Em execução. 

PAGAMENTO, inerente à Remuneração 

proveniente do Adic ional de Periculosidade e 

Insa lubridade 
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aSA - Pla nejada PAINT OSI"5 Iniciadas para subsidia r Situaçao das asrs 
aSA 05 Processo de Análise da folha 

de Pagamento 051 - 25 - PROCESSO DE ANÁLISE DA fOlHA DE Exame Diferido para o PAINT 

PAGAMENTO, inerente ao Seguro de Acidente de 2017 

Trabalho · SAT 

051 - 26 - PROCESSO DE ANÁLI SE DA FOLHA DE 8 - Rela tório Final em 

PAGAMENTO, inerente às Horas Extras elaboração 

OSI - 27 - PROCESSO DE ANÁLISE DA fOLHA DE Exame Difer ido para o PAINT 

PAGAMENTO, inerente à Jornada de Traba lho dos 2017 

empregados da eMB 

051 - 34 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE Exame Di ferido para o PAINT 

PAGAMENTO, inerente ao Controte de 2017 

Assiduidade dos empregados da eMa 

051- 36 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE 2 - Em execução. 

PAGAM ENTO 

051 - 37 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE 3 - Relatór io Preliminar em 

PAGAMENTO Revisão 

OSI - 71 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE 3 - Relatório Preliminar 

PAGAMENTO, quanto às RECOMENDAÇÕES DO emit ido 

DEST NO QUE SE REFERE A REMUNERAÇÃO DOS 

ADMINISTRADORES DE ABRll/201S A 

MARÇO/2016 

aSA OS - Processo de Análise da Folha 

de Pagamento OSI -81 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE EKame Difer ido para o PAINT 

PAGAMENTO, inerente à ver ificação do 20 17 

cumprimento da l ei 13.287 pela CM S 

OSI - 82 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE EKame Diferido para o PAINT 

PAGAMENTO, inerente à veri f icação da 2017 
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aSA - Planejada PAINT OSl's Iniciadas para subsidiar Situação das osrs 

conformidade do processo de Recrutamento 

Interno realizado pela (MS 

Osrs v inculadas à QSA 05/ 2016 13 (Treze) Exames 

051- S5 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução. 

EFETIVIDADE DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE 

INTERNOS DA (MS, inerente ao Processo de 

Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR 

n° 10/2016 

aSA 08 - Processo de Avaliação da 

Efetividade da Gestão de Riscos e 051- 56 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Exame Diferido para o PAIN 
Controles Internos da (MS 

EFETIVIDADE DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE 2017 

INTERNOS DA eMS, inerente ao Processo de 

Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR 

n° 12/2016 

051- 57 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Exame Di ferido para o PAIN 

EFETIVIDADE DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE 2017 

INTERNOS DA CM S, inerente ao Processo de 

Ava liação da Implementação da Resolução CGPAR 

n° 14/2016 

OSI - 58 · PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução . 

EFETIVIDADE DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROlE 

INTERNOS DA CMS, inerente ao Processo de 

Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR 

n° lS/2016 

OSA OS - Processo de Ava liação da OSI- S9· PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Exame Diferido para o PAIN 

Efetividade da Gestão de Riscos e EFETIVI DADE DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE 2017 

Controles Internos da CMS INTERNOS DA CMS, inerente ao Processo de 

Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR 

n° 16/2016 
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aSA - Planejada PAINT o s rs Iniciadas para subsidiar Situação das osrs 

OS! - 60 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em eKecução. 

EFETIVIDADE DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE 

INTERNOS DA (MS, inerente ao Processo de 

Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR 

n' 17/2016 

051- 61 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em execução. 

EFETIVIDADE DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE 

INTERNOS DA (MS, inerente ao Processo de 

Aval iação da Implementação da Resolução CGPAR 

n' 18/2016 

osrs vinculadas à OSA08/ 2016 7 (Sete) Exames 

aSA 10- PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 051- 09 · PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA OSI Encerrada . As evidência 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO coleta das serão tratadas na 

OODEPARTAMENTO DE MOEDAS E DE MOEDAS E MEDALHAS, inerente à PRODUÇÃO OSA 10/2016. 

MEDALHAS, 3.1.2.2 - PROCESSO DE DE MEDALHAS OLfMPICAS - RIO 2016 

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA 

PRODUÇÃO DE MEDALHAS (OLfMPICAS 
051- 10 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 051 Encerrada. As evidência 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO coletadas serão tratadas na 

DE MOEDAS E MEDALHAS, inerente à PRODUÇÃO OSA 10/2016. 

DE MEDALHAS OLfMPICAS - RIO 20 16 

OS!' 5 yinculadas à aSA 10/ 2016 2 (dois) Exames 

aSA 12 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 051 - 12 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO D 10 - Relatório Final emitido. 

GESTÃO DA SEGURANÇA 00 TRABALH SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE 

E SAÚDE OCUPACIONAL OCUPACIONAL (Auditoria Externa ISO 18001) 

osr s yinculadas à OSA 12/ 2016 1 (Exame) 
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aSA-Planejada PAINT OSrslnldadas para subsidiar Situação das osrs 

aSA -13 - PROCESSO DE FECHAMENTC 051- 01 - PROCESSO DE FECHAMENTO DE 10 - Relatório Final emitido. 

DE CONTAS DA eMS CONTAS DA (MS (PARECER DA AUDITORIA 

INTERNA) 

osrs vinculadas à OSA 13/2016 1 (Exame) 

051- 07 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 10 - Relatório Final emitido 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA (MB (INDICADORES 

OSA - 14 - PROCESSO DE ANÁUSE DO 
ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS) 

ACORDO DE PARTICI PAÇÃO NOS 

LUCROS DOS EMPREGADOS DA (Me 051-14 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 10 - Relatório Final emitido 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA eMS (INDICADORES REF. AOS OEPTOS.OECED 

DEMOM/oECEM/OELOG) 

051-15 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 10 - Relatório Final emitido 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA CMB( INDICADORES REF. AOS DEPTOS.DEPIM 

/DETIP/DECOS/DEMAQ) 

051-16 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 10 - Relatório Final emitido 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA CMB(INDICADORES REF. AOS 

DEPTOS.DEPAS/DEPIM/ DETlP/ DECOP/DELOG) 

051 - 17 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE Exame Diferido para o PAIN 

PARTlClPAÇÃO NOS LUCROS 2017 

DOS EMPREGADOS DA CMB, inerente ao 

EXERCíCIO DE 2013. 

051 - 19 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 8 - Relatório Final em 

PARTlCIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS elaboração. 

!'\' 52 

~ -' 
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QSA - Planejada PAlNT osrs Iniciadas para subsidiar Situação das osrs 

DA CMB, referente ao 12 trimestre do exercicio de 

2016 
aSA - 14 - PROCESSO DE ANÁLISE DO 

ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS 

LUCROS DOS EMPREGADOS DA (MB 051 - 22 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 8 - Relatório Final em 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS elaboração. 

DA (MS, referente ao lI! trimestre do exercício de 

2016 

051- 23 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 8 - Relatório Fina l em 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS elaboração. 

DA (MS, referente ao 12 trimestre de 2016 

051- 24 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 8 - Relatório Final em 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS elaboração. 

DACM6 

051- 51- PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 8 - Relatório Final em 

PART!C!PAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS elaboração. 

DA CMB, referente ao 22 tr imestre do exercicio de 

2016 

OSI - 63 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 2 - Em execução. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA CMB(INDICAOoRES REF. AOS DEPTOS.OEPIM 

/DETlP/DECOS/DEMAQ) (22 TRIM) 

OS! - 64 • PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 2 - Em execução. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA CMB (INDICADORES REF. AOS DEPTOS.DECEo 

DEMoM/DECEM/DELoG) (22TRIM) 

oSI - 66 • PROCESSO DE ANÁLISE 00 ACORDO DE 8 - Relatório Final em 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS elaboração. 

DA CMB(INOICAOoRES REF. AOS 
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a SA - Planejada PAINT osrs Iniciadas para subsidiar Situação das o s r s 

OSA 14 - PROCESSO DE ANÁliSE DO DEPTQS.DEPAS!DEPIM! DETI?! DECOP/DELOG) (2 

ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS TRIM) 

LUCROS DOS EMPREGADOS DA (MB 

051 - 78 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 2 - Em execução. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA (MB, referente ao 32 t rimestre do exercicio de 

2016 (32 Trimestre) 

OSI - 79 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 2 - Em execução. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA (MB, referente ao 32 trimestre do exercício de 

2016 (32 Trimestre) 

OSI - 85 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 2 - Em execução. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS 

DA (MB, referente ao 32 trimestre do exercício de 

2016 (32 Trimestre) 

OSA - 14 - PROCESSO DE ANÁLISE DO 

ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS 
OSI -86 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 8- Relatório Final em 

LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMS 
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS e laboraç~o . 

DA CMS, referente ao 32 t rimestre do exercício de 

2016 (32 Trimestre) 

051's vinculadas à OSA 14/2016 15 (Quinze) EKames 

OSA - 16 - AVALIAÇÃO INERENTE AOS OSI - 21 - PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 8 - Relatório Fina l em 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA elabo raç~o . 

osrs vinculadas à OSA 16/ 2016 1 (um ) Exame 

~ S4 

/ 
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OSA - Planejada PAINT osrs Iniciadas para subsidiar Situação das OSl's 

051- 35 · PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Exame Diferido para o PA1N 

EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO E DESEMPENHO DA 2017 
aSA - 17 · PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

GESTÃO DA QUALI DADE NA eMS 

DA EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO E 

DESEMPENHO DA GESTÃO DA 

QUALIDADE NA (MS 
051- 75 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EKame Difer ido pa ra o PAIN 

EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO E DESEMPENHO DA 2017 

GESTÃO DA QUALIDADE NA (MS 

o s r s vinculadas à a SA 17/2016 2 (dois) Exam es 

0 51- 43 - PROCESSO DE AUDITORIA NA 3 - Re latório Prel imina r em 

AUTORIDADE DE REG ISTRO (AR) DA (MS, Revisão. 

Auditoria do ITI na AC da (MS 

aSA - 18 - PROCESSO DE AUDITORIA 

NA AUTORIDADE DE REGISTRO (AR) DA 051 - 70 - PROCESSO DE AUDITORIA NA 2 - Em Execuç1!o 

eMB AUTORIDAD E DE REGISTRO (AR) DA CMS, inerent 

ao Processo de avaliaç1!o da Gest1!o de Negócios 

daAC 

051's v inculadas ã OSA 18/ 2016 2 (Dois) Exames 

OSI - 45 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 3 - Relatório Preliminar em 

EFETIVIDADE DA SEGURANÇA EM TECNOLOGIA D Revis1!o. 

OSA -19 · PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
INFORMAÇÃO, Acórdãos TCU 1233 e 305 1 

DA EFETIVIDADE DA SEGURANÇA EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

OSI - 69 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em Execução 

EFETIVIDADE DA SEGURANÇA EM TECNOLOGIA D 

INFORMAÇÃO, inerente ao Processo de Avaliaç1!o 

da Gestão da Sala Cofre - DATACENTER 

OSl's vinculadas à OSA 19/ 2016 2 (Dois) EIIam es 

rQv 55 

'tJ~ 
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a SA - Planejada PAINT 051's Inidadas para subsidiar Situação das OSl'5 

0$1-41 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS DISPENSAS 2 - Em Execução 

E INEXIGIBILIDADES DE LlCITAçOeS, inerente à 

repactuaçào de preços dos contratos firmados 

OSA - 20 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS 
com fornecedores e prestadores de serviços. 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE 

lIClTAçOeS 051- 54 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS DISPENSAS 3 - Relatório Preliminar em 

E IN EXIGIBILIDADES DE LlClTAÇÓES, inerente à Elaboração 

análise dos processos do DEPIM e DELOG 

QSrs vinculadas à aSA 20/ 2016 2 (Dois) Exames 

OSA 21 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 051- 47 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 3 - RelatóriO Preliminar em 

EFETIVIDADE DO SISTEM INTEGRADO EFETIVIDADE DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃC elaboração. 

DE GESTÃO ENTERPRISE RESOURCE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 

PLAN ING (ERP) 

osr s vinculadas à OSA 21/2016 1 (um) Elcame 

OSI - 52 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE lD - Rela tório Final Emitido 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS E 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA DOS 

OSA - 24 - PROCESSO DE ANÁLISE DO 
DIRIGENTES DA CMS, referente ao pagamento da 

ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS 
parcelas de RVA do Exercício de 2013 

LUCROS DOS EMPREGADOS E 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAl- RV OSI - 53PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE 10 - Relatório Fina l Emitido 

DOS DIRIGENTES OA CMS PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS EMPREGADOS E 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA DOS 

DIRIGENTES DA CMS, referente ao pagamento da 

parcelas de RVA do Exercício de 2014 

051'5 vinculadas ã aSA 24/ 2016 2 (Dois) Exames 

OSI - 40 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS LlClTAÇOES: 2 - Em Execução 

TOMADAS DE PREÇOS; CONCORR~NClAS : 
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aSA - Planejada PAINT 051'5 Iniciadas para subsidIar SItuaçlo das OSl's 

NACIONAL E INTERNACIONAL; PREGÃO; REGISTRe 

DE PREÇO E CONVITE 

aSA - 26 - PROCESSO DE ANÁLIse DAS 051·83 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS LICITAÇÕES E~ame Diferido para o PAIN 

LICITAçÕeS DA eMS DA eMS, inerente à ver ificação da conformidade 2017 

do acordo firmado entre a eMS e a ACMB 

051 - 84· PROCESSO DE ANÁLISE DAS UCITAÇOES Exame Diferido para o PAIN 

DA CMS, inerente à verificação da conformidade 2017 

do contrato firmado entre a eMS e MQMAC 

051'5 v inculadas à a SA 26/2016 3 (três) EKames 

051-02· PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 3 - Relatório Preliminar. 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, 

inerente à PRODUÇÃO DE PASSAPORTES 

051-03 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 3 - Relatório Prelimina r em 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO elaboração. 

OSl's provenientes de OSA's Dife ridas 
DE MOEDAS E MEDALHAS, inerente à PRODUÇÃO 

DE MOEDAS 
para o PAINT 2017, exames especiais o 

demandas não planejadas. 

OSI 06 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em Execução 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE SELOS FISCAIS 

DIGITAIS RASTREÁVEIS, 3.1.4.1- PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO 00 SCORPIOS 

OSI-11- PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 8 - Relatório Fina l em 

EFETIVIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL (Auditoria Elaboração. 

Externa ISO 14001) 

OSI-13 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 3 - Relatór io Preliminar em 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO elaboração. 

DE C~DULAS 
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OSA - Planejada PAINT 051'$ Iniciadas para subsidiar Situação das osrs 

051- 38 - ACOM PANHAMENTO DAS PEND~NCIAS 2 - Em Execução. 

DO CRONOGRAMA DA ENTREGA DEFINITIVA DO 

PROJETO DE RESTAURO DO PALACETE 

051- 39 - INSPEÇÃO EM CONTRATAÇÕES DIRETAS 2 - Em Execução 

POR INEXIGIBILIDADE, EM EXERC(ClOS 

ANTERIORES 

051- 42 - INSPEÇÃO EM CONTRATAçÕes DIRETAS 2 - Em Execução 

POR INEXIGIBI LI DADE, E POR CQNCORRENCIA 

OSl's provenientes de OSA"s Diferidas 
INTERNACIONAL, DE EXERCiClOS ANTERIORES 

para o PAINT 2017, exames especiais o 

demandas não planejadas 

051- 65 - INSPEÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MOEDAS Exame Diferido para o PAIN 

NO PERfODO DE 2013 A 2014. 2017 

051- 68 · PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Exame Diferido pa ra o PAI N 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE CÉDULAS DO 2017 

HAITI 

OSI-72 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE SELOS FISCAIS 

DIGITAIS RASTREÁVEIS, 3.1.4.2 - PROCESSO DE 
Encer rada. 

AUDITORIA/FISCALIZAÇÃO DAS ENVASADORAS 

SICOSE 

OSI -73 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Exame Difer ido para o PAIN 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, 20 17 

inerente a PRODUÇÃO DE PASSAPORTES 

OSI - 74 - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DA 2 - Em E~ecuçilo . 

PREVID~NC IA COMPLEMENTAR - CIFRÃO, inerent 

à POLíTICA DE INVESTIMENTOS 
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aSA - Planejilda PAINT osrs Inldadas para subsidiar Situaçlo das osrs 

051- 76 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em Eltecução. 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, 

inerente ã PRODUÇÃO DE PASSAPORTES 

051 - 77 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 2 - Em E)(ecução. 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, 

inerente à PRODUÇÃO DE PASSAPORTES 

051 - 80 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Exame Diferido para o PAIN 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO 20 17 

DE C~OULAS 

osrs vinculadas à aSA Diferidas ou 16 (Dezesseis) EKames 

Exames Especiais 

Total Geral 86 osr 5 emitidas no ellertício de ZOI6. 

Fonte e Método: Conforme situação das OSA's e 051 '5 emitidas em 2016, na data de 13/02/2017. Elaborado pela AUQIT. 

124. Conj ugando-se, observa-se que foram abertas 28 (Vinte e Oito) Ordens de Serviços de 

Auditoria - OSA, em cumprimento às ações do PAINT 20 16, com 70 (Setenta) Ordens de 

Serviços de Inspeção - OS I 's para subsidiar essas OSA's, Além dessas, foram emitidas mais 16 

(Dezesseis) Ordens de Serviços para atender demandas especiais ou decorrentes de OSA's, que 

acabaram tendo que ser diferidas para o exercício de 2017, 

125. Para melhor esclarecer apresenta-se, a seguir, o resumo da situação atual das OSA's c 

OS l"s, emitidas no exercício de 20 16. 

Tb112S't ã dOSA' OSI" ... , I uaç o ., 
" ,. 

Situaç:lo das 05A's e 051's emItIdas no exercido de 2016. Quantitativo 

OSA's Concluídas 4 
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Situação das OSA's e 051'$ emitidas no exercido de 2016. Quantitativo 

051'$ Concluídas ou Encerradas 20 

Subtota l Ordens de Serviço 2016 Concluídas ou Encerradas 2. 

aSA' 5 co m Relatórios Prel imina res ou Finais em Elaboraç.iio 10 

osrs com Relatórios Prelimina res ou Finais em Elaboração 17 

Subtotal Ordens d. Serviço 2016 Com Relatórios • 27 

Processo de Emissão 

OSA'S em andamento 7 

051's em anda mento 30 

Subtot al OSA's e osrs de 2016 em andamento 37 

OSA's Diferidas para o PAINT 2017 7 

osrs Diferidas para o PAI NT 2017 19 

Subtotal OSA' s e 051's de 2016 Diferidas para o PAINT 201 2. 

Total de Exames iniciados (OSA'S e OSrs) no exercicio d lI. 

2016 

,.'noll' t M~tndn: Conforme situação das OSA's c OSl"s cmilitlas em 2016. na data de 13/0212017. Elaborado pela AUDIT 

126. Face ao exposto, em que pese ter sido registrada, como conclusas, apenas 4 (quatro) 

OSA 's abertas no exercício de 20 16, va le destacar que foram concluídas ou encerradas 20 (v inte) 

OS I's, referente ao exercício de 2016. Em face disso, pode se concluir que esta Unidade de 
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Auditoria Interna concluiu ou encerrou 24 (v inte e quatro) exames de Auditoria Interna até a 

presente data, referente ao exercício de 20 16. 

127. Ressalte-se que se somadas às OSI de 2015, encerradas no exercício de 20 16, ter-se-ia 

uma quant idade de 35 (trinta e cinco) exames finalizados, totalizando um aumento de 

aproximadamente 34,61 %, ac ima da média de produt ividade anual desta AUDIT. Isso sem 

computar, ainda, o dispêndio de H/H, em relação à elaboração dos macroprocessos citados no 

item 2.4. 

128. Não obstante, cabe salientar que, na presente data, esta Unidade de Auditori a Interna 

d ispõe de 27 (vinte e sete) exames (dentre aSA c OSI) que estão em fase avançada de conclusão 

de seus Relatórios, tendo como prazo de linalizaçào o mês de março de 20 17. 

129. Resumindo, esta Unidade de Audi toria Interna carrega, do exercício de 20 16, um 

quant itativo de 37 (trinta e sete) ordens de serviço que cont inuam com status de "em execução", 

tendo a previsão de término, ainda no primeiro semestre de 2017, enquanto, pelas diversas 

motivações~ um quantitativo de 26 (v inte e seis) Ordens de Serviço que a equipe avaliou diferir 

para o exercício de 2017, não interrompendo a ava liação. Ressalte-se que, pelo teor, essas 

também pennitirào avaliar a gestão do exercício de 2017. 

3.3. Descrição dos Trabalhos de Auditoria lntem .. Rea lizados. Sem Previsão no PAINT, 
(Inc. 111) 

130. No decorrer do ano de 20 16 foram gastas um quantitat ivo de Homens/Hora (I-IIH) em 

outras demandas, advindas do SEST. CONSAD, CONFIS, PRESIDÊNCIA e Ouvidoria da 

eMB, nào planejadas, mas consideradas relevantes e/ou críticas, bem como correlacionadas aos 

eixos de atuação planejados no PAINT 20 16, que exigiram atuação pontual e especílica desta 

AUDIT, confonne apresenta-se na tabela a seguir: 

Tabela 13 Ordens de Serv'ço real"zadas Sem Prev'são no PAINT 2016 , , , 

Ordens de Serviço realizadas sem prevlsilo no PAINT Motivação Situação das OSr's 

OSI -OS · PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Denuncia Ouvidoria Difer ida para o exercicio 

GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO de 2017 
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Ordens de Serviço realizadas sem previsão no PAINT Motivação Situação das o srs 

051-48 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Demanda CONSAO/PRESI 2 - Em execução 

GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, Res CGPAR n° 

11/2016 

051- 62 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Demanda CON5AD/PRESI 2 - Em execução 

GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, inerente ao 

Processo de Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR n 

OS/2015 (Transparência Publica) 

051- 67 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Demanda TeU 2 - Em execução 

GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, inerente ao 

Processo de Avaliação da Transparência Pública. 

051-04 - PROCESSO DE ANÂLlSE DA FOLHA DE PAGAMENTO- Demanda Presidência 10 - Relatório Final 

Portadores de Deficiência emitido 

OSI - 08 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO- Denuncia Ouvidor ia E~ame Diferido para o 

Beneficios PAINT 2017 

OSI-18 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, Demanda CONSAD 10 - Relatório Final 

inerente à REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES emit ido 

OSI - 20 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, Denuncia Ouvidoria 2 - Em e~ecução . 

inerente à Remuneração proveniente do Adiciona l de 

Periculosidade e Insa lu bridade 

OSI- 25 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, Denuncia Ouvidoria E~ame Diferido para o 

inerente ao Seguro de Acidente de Trabalho - SAT PAINT 2017 

OSI- 26 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, Demanda CONSAD 8 - Relatório Final em 

inerente às Horas E~tras elaboração 
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Ordens de Serviço realizadas sem previsão no PAlNT Motivaçlo Situação das 051'5 

051- 27 · PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, Denuncia Ouvidoria e_ame Diferido para o 

inerente 11 Jornada de Trabalho dos empregados da (MS PAINT 2017 

051- 34 · PROCESSO DE ANÁL1SE DA FOlHA DE PAGAMENTO, Denúncia Duvidoria Exame Diferido para o 

inerente ao Controle de Assiduidade dos empregados da (M8 PAINT 2017 

051 - 71- PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, Demanda SEST 3 - Relatório Preliminar 

quanto às RECOMENDAÇÕES DO DEST NO QUE SE REFERE À emitido 

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE ABRIL/201S A 

MARÇO/20l6 

051 - 81 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, Denúncia Du .... idoria Exame Diferido para o 

inerente 11 verificação do cumprimento da l ei 13.287 pela CMB PAINT 2017 

OSI- 82 - PROCESSO DE ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, Denúncia Ouvidoria Exame Diferido para o 

inerente à verificação da conformidade do processo de PAINT 2017 

Recrutamento Interno realizado pela CMS 

OSI- 55 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃC Demanda CQNSAD/PRESI 2 - Em execução. 

DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA CMB, inerente ao 

Processo de Ava liação da Implementação da Resolução CGPAR n 

10/2016 

OSI - 56 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃC Demanda CONSAD/PRESI Exame Diferido para o 

DE RISCOS E CONTROlES INTERNOS DA CMB, inerente ao PAINT 2017 

Processo de Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR n 

12/2016 

OSI - 57 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃC Demanda CONSAD/PRESI Exame Diferido para o 

DE RISCOS E CONTROlES INTERNOS DA CMB, inerente ao PAINT 2017 

Processo de Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR n 

14/2016 
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Ordens de Serviço realizadas sem previsão no PAINT Motivação Situação das 051'5 

051- 58 - PROCESSO DE AVAl1AÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃ Demanda CONSAD/PRESI 2 - Em execução. 

DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA (MS, inerente ao 

Processo de Ava liação da Implementação da Resolução CGPAR n 

15/2016 

051- 59 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃC Demanda CON5AD/PRESI Exame Diferido para o 

DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA (MS, inerente ao PAINT 2017 

Processo de Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR n 

16/2016 

OS! - 60 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃC Demanda CONSAO/PRESI 2 - Em execução. 

DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA (MS, inerente ao 

Processo de Avaliação da Implementação da Resolução CGPAR n 

17/2016 

OSI - 61 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃ( Demanda CONSAO/PRESI 2 - Em execução. 

DE RISCOS E CONTROlES INTERNOS DA CMS, inerente ao 

Processo de Aval iação da Implementação da Resolução CGPAR n 

18/2016 

051 - 09 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Demanda PRESI OSI Encerrada. As 

PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MOEDAS E MEDALHAS. evidencias coletadas serã 

inerente à PRODUÇÃO DE MEDALHAS OlfMPICAS - RIO 2016 tratadas na OSA 10/2016. 

051- 10 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Demanda PRESI OSI Encerrada. AS 

PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MOEDAS E MEDALHAS, evidências coletadas serã 

inerente à PRODUÇÃO DE MEDALHAS OliMPICAS - RIO 2016 tratadas na aSA 10/2016. 

OSI- 01 - PROCESSO OE FECHAMENTO DE CONTAS DA CMS Demanda CONSAD 10 - Rela tório Final 

(PARECER DA AUDITORIA INTERNA) emit ido. 

051- 07 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 10 - Relatório Final 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMS (INDICADORES emitido 

ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS) 
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Ordens de Serviço realizadas sem previslo no PAINT Motivaçllio Situaçllio das osrs 

051-14 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 10 - Relatório Final 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA eMB (INDICADORES REF. emitido 

AOS DEPTOS.DECED / DEMQM/DECEM/DElOG) 

051-15 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 10 - Relatório Final 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMB( INDICADORES REF. AO emitido 

DEPTQS.DEPIM /DETlP/DECOS/DEMAQ) 

051-16 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 10 - Relatório Final 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMB(INDICAODRES REF. AO emitido 

DEPTOS.DEPAS/OEPIM! omp! DECOP/DElOG) 

051-17 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Denuncia Ouvidor ia Exame Diferido para o 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CM8, inerente ao EXERCfClC PAINT 2017 

DE 2013. 

OSI-19 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 8 - Relatório Final em 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS OA CMS, referente ao 12 elaboração. 

trimestre do exercício de 2016 

051- 22 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 8 - Relatório Final em 

NOS LUCROS DOS EMPREGAOOS DA CMS. referente ao 12 elaboração. 

trimestre do exercício de 2016 

OSI- 23 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 8 - Relatório Final em 

NOS LUCROS OOS EMPREGADOS DA CMS, referente ao 12 elaboração. 

trimestre de 2016 

OSI- 24 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 8 - Relatório Fina l em 

NOS LUCROS OOS EMPREGADOS DA CMS elaboração. 
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Ordens de Serviço realizadas sem previsão no PAlNT Motivação Situação das 051'5 

051- 51 - PROCESSO DE ANÂLlSE DO ACORDO DE PARTICI PAÇÃO Demanda SEST 8 - Relatório Final em 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA (MS, referente ao 22 elaboração. 

tr imestre do exercíc io de 2016 

051-63· PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 2 - Em execução. 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMB(INDICADORES AEF. AO 

DEPTOS.DEPIM /DETIP/DECOS/DEMAQ) (22 TAIM) 

051 -64 - PROCESSO DE ANÁLISe DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 2 - Em execução. 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA eMS (INDICADORES REF. 

AOS OEPTOS.DECED I DEMOM/DECEM/DELOG) (22 TRIM) 

051 - 66 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 8 - Rela tório Final em 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMS(INDICADORES REF. AO elaboração. 

DEPTOS.DEPAS/DEPIM/ DETIP/ DECOP/DELOG) (22 TRIM) 

OSI-78 · PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 2 - Em el(ecução. 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMS, referente ao 32 

trimestre do el(ercicio de 20 16 (39 Trimestre) 

OSI- 79· PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 2 - Em execução. 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMS, referente ao 32 

trimestre do el(ercicio de 20 16 (32 Trimestre) 

OSI - 8S · PROCESSO DE ANÁliSE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 2 - Em execução. 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CM S, re ferente ao 32 

trimestre do el(ercicio de 2016 (32 Trimestre) 

OSI - 86· PROCESSO DE ANÁliSE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 8 - Relatório Final em 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMS, referente ao 32 ela bo ração. 

t rimestre do el(ercicio de 2016 (32 Trimestre) 

(. ;0 
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Ordens de Serviço realizadas sem previsão no PAINT MotivaçJo Situação das osrs 

051- 21- PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Denúncia Duvidaria 8 - Relatório Fina l em 

elaboração. 

OS! - 35 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Denúncia Duvidaria Exame Diferido para o 

ATUAÇÃO E DESEMPENHO DA GESTÃO DA QUALIDADE NA (MS PAINT 2017 

051-75 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Denúncia Duvidaria Exame Diferido para o 

ATUAÇÃO E DESEMPENHO DA GESTÃO DA QUALIDADE NA (MS PAINT 2017 

051- 41 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS DISPENSAS E Demanda CONFIS 2 - Em Execução 

INEXIGIBILIDADES DE UCITAÇOES, inerente à repactuação de 

preços dos contratos firmados com fornecedores e prestadores 

de serviços. 

051 - 54 • PROCESSO DE ANÁLISE DAS DISPENSAS E Demanda CONFIS 3 - Relatório Preliminar 

INEXIGISllIDADES DE lICITAÇOES, inerente à anál ise dos em Elaboraçilo 

processos do DEPIM e DELOG 

OSI- 52 - PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 10 - Relatório Final 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL Emitido 

ANUAL - RVA DOS DIRIGENTES DA CMS, referente ao pagamento 

das parcelas de RVA do E~ercício de 2013 

OSI- S3 PROCESSO DE ANÁLISE DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Demanda SEST 10 - Relatório Final 

NOS LUCROS DOS EMPREGADOS E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL Emitido 

ANUAL - RVA DOS DIRIGENTES DA CMS, referente ao pagamento 

das parcelas de RVA do Exercício de 2014 

OSI - 40 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS lIC1TAÇOES: TOMADAS DE Demanda CONFIS 2 - Em E~ecução 

PREÇOS; CONCORRENCIAS: NACIONAL E INTERNACIONAL; 

PREGÃO; REGISTRO DE PREÇO E CONVITE 
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Ordens de serviço realizadas sem previsão no PAINT Motivação Situação das osrs 

051-83 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS LICITAÇÕES DA (MB, Denúncia Duvidaria Exame Diferido para o 

inerente ã verificação da conformidade do acordo firmado entre PAINT 2017 

aCMBe a ACMB 

051-84 - PROCESSO DE ANÁLISE DAS LICITAÇÕES DA CMB, Denúncia Ouvidoria Exame Difer ido para o 

inerente a ver if icação da conformidade do contrato firmado PAINT 2017 

entre a (MB e MOMAC 

051 - 02 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Demanda PRESI 3 - Relatório Preliminar. 

PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, inerente à PRODUÇÃO DE 

PASSAPORTES 

051- 03 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA 3 - Relatór io Preliminar 

PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MOEDAS E MEDALHAS, Demanda PRESI em elaboração. 

inerente ã PRODUÇÃO DE MOEDAS 

OSI-13 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA 3 - Relatório Preliminar 
Denúncia Ouvidoria 

PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE C~DULAS em elaboração. 

OSI - 39 - INSPEÇÃO EM CONTRATAÇÕES DIRETAS, POR Demanda CONFIS 2 - Em EKecução 

INEXIGIBILI DADE, EM EXERCiClOS ANTER IORES 

OSI- 42 - INSPEÇÃO EM CONTRATAÇÕES DIRETAS, POR Demanda CONFIS 2 - Em EKecução 

INEXIGIBILIDADE, E POR CONCORR~NC IA INTERNACIONAL, DE 

EXERCfclOS ANTERIORES 

OSI - 65 - INSPEÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MOEDAS, NO PERíODO EKame Diferido para o 
Denúncia Ouvidoria 

DE 2013 A 2014. PAINT 2017 

OSI - 68 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Demanda PRESI EKame Diferido para o 

PRODUÇÃO DE CÉDULAS DO HAITI PAINT 2017 

~jÍ "P' 68 
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Ordens de Serviço realizadas sem previsão no PAINT Motivação Situação das OSl's 

051 - 73 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Demanda PRESI Exame Diferido para o 

PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, inerente à PRODUÇÃO DE PA1NT 2017 

PASSAPORTES 

051 - 74 - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DA PREVID~NCIA Demanda CONSAO/PRESI 2 - Em Execução. 

COMPLEMENTAR - CIFRÃO, inerente à POLíTICA DE 

INVESTIMENTOS 

051-76 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Denúncia Ouvidoria 2 - Em EKecução. 

PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, inerente à PRODUÇÃO DE 

PASSAPORTES 

051- 77 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA 2 - Em Execução . 

PRODUÇÃO DE IMPRESSOS, inerente à PRODUÇÃO DE Denúncia Ouvidoria 

PASSAPORTES 

051- 80 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA Exame Diferido para o 
Denúncia Ouvidoria 

PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CÉDULAS PAINT 2017 

Fonle c M~lodo: ConlomlC sitll~ç;lo das OSA '5 c OSl's emi1idas em 20 16. na dJ[u de I 3102120 17. Elnbor~do peln AUDIT 

3.4. Rehlção dos Tnlbalhos de Auditoria Previstos no PAINT Não Realizados ou Não 
concluídos, (Inc. IV) 

3.4.1. Relatórios com Previsão de Término em MAI~Ç0I2017 

131. Para os trabalhos de auditoria previstos no PAINT, não realizados, bem como aqueles 

iniciados decorrentes de outras demandas que, também, não loram concluídos, apresentaMse a 

seguir aqueles com a situação de conclusão mais avançada, dispondo de programação de 

conclusão no primeiro trimestre de 2017, bem como as justificativas que fundamentaram a não 

conclusão desses exames no exercício de 2016, conforme tabela a seguir: 

Tabela 14: Ordens de Serviço que serilo finalizadas até Março de 2017 

, ; 
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OSA/OSI Justificativa nllo Conclusão Previsão de Conclusão 
IMPRESSOS, 3.1.3.2 PROCESSO DE de 10 empregados na estrutura atual 
AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE da AUDIT. 

PASSAPORTE COMUM 
aSA 04 • PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, Hlh d isponível 00 

DA EFETIVIDADE DA GOVEANANÇA EM exercício de 2016, bem como carência 
Ate o Final de Março de 2017. 

TECNOlOGIA DA INFORMAÇÃO de 10 empregados na estrutura atua l 
da AUDIT. 

aSA os PROCESSO DE ANÁLISE DA Ausência d, Hlh disponivel 00 

FOLHA DE PAGAMENTO exercicio de 2016, bem como carência 
Até o Final de Março de 2017. 

de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

aSA 07 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE Ausência d, Hlh disponível 00 

CUSTOS DA (MB exercício de 2016, bem como carência 
Até o Fina l de Março de 2017. 

de 10 empregados na estrutura atual 

da AUDIT. 

OSA 09 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Ausência d, Hlh disponível 00 

EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE exercício de 2016, bem como carência 
Até o Fina l de Março de 2017. 

CÉDULAS NACIONAIS de 10 empregados na estrutura atual 

da AUDIT. 

aSA 12 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Ausência d, Hlh disponível 00 

GESTÃO DA SEGURANÇA DO eKercício de 2016, bem como carência 
Até o Final de Março de 2017. 

TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL de 10 empregados na estrutura atual 

da AUD1T. 

aSA - 16 PROCEDIMENTOS DE Ausência d, Hlh disponível 00 

SEGURANÇA exercício de 2016, bem como carência 
Até o Final de Março de 2017. 

de 10 empregados na estrutura atua l 
da AUDIT. 

aSA 19 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA Ausência de Hlh disponível 00 

EFETIVIDADE DA SEGURANÇA EM exercício de 2016, bem como carência 
Até o Final de Março de 2017. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO de 10 empregados na estrutura atua l 

da AUDIT. 

aSA 21 PROCESSO DE AVALIAÇÃO OA Ausência d, Hlh disponível 00 

EFETlVIDAOE DO SISTEM INTEGRADO exercicio de 2016, bem como carência 
Até o Final de Março de 2017. 

DE GESTÃO ENTERPRISE RESOURCE de 10 empregados na estrutura atual 

PLANING (ERP) da AUDIT. 

aSA 24 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL Ausência d, Hlh disponível 00 

ANUAL - RVA DOS DIRIGENTES DACMB exercício de 2016, bem como carência 
Até o Final de Março de 2017. 

de 10 empregados na estrutura atual 

da AUDlT. 

OSI 26 - PROCESSO DE ANÁLISE DA Ausência d, Hlh disponível 00 

FOLHA DE PAGAMENTO, inerente às exercício de 2016, bem como carência 
Até o Final de Março de 2017. 

Horas Extras de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

OSI 37 - PROCESSO DE ANÁLISE DA Ausência d, Hlh disponível 00 

FOlHA DE PAGAMENTO exercício de 2016, bem como carência 
Até o Final de Março de 2017. 

de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDlT. 

OSI - 71 - PROCESSO DE ANÁLISE DA Ausência de Hlh disponível 00 

FOLHA DE PAGAMENTO, quanto às exercício de 2016, bem como carência 

RECOMENDAÇÕES DO OEST NO QUE de 10 empregados na estrutura atual 
Até o Final de Ma rço de 2017. SE REFERE À REMUNERAÇÃO DOS da AUDIT. 

ADMINISTRADORES DE ABRIL/201S A 

MARÇO!2016 

OSI 19 • PROCESSO DE ANÁLISE 00 Ausência d, Hlh disponível 00 

ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS exercicio de 2016, bem como carência 

LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMB, de 10 empregados na estrutura atual Atéo Final de Março de 2017. 
referente ao 12 trimestre do exercício da AUDIT. 

de 2016 
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I ~~~;~~ DE PAR~ I~I~AÇÃO 'N~~ 
LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMB, 
referente ao 12 trimestre do exercicio 

I ,,2016 

i" ~ '00 
exercicio de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

051 66 · PROCESSO DE I DO Ausência de H/h disponível no 
ACORDO 

LUCROS 
DE PARTICIPAÇÃO NOS 

DOS EMPREGADOS DA 
CMB(INDlCADORES REF. AOS 

exercíCiO de 2016, bem como carênCia 

de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDlT. 

Até o final de Março de 2017. 

Atéo Final de Março de 2017. 

DEPTOS.OEPAS/DEPIM/ DEllPI 

~~~.ill"~OO~~i~~"H~/h~~O~O~~~~~~~ 
ACORDO DE PARTIClPAÇAQ NOS exercicio de 2016, bem como carência 
LUCROS DOS EMPREGADOS DA (MS, de 10 empregados na estrutura atua l 
referente ao 32 tr imestre do exercicio da AUDIT. 

, '''016, i 
OSI - 21 . PROCEDIMENTOS DE 
SEGURANÇA 

OSI 43 · PROCESSO DE AUDITORIA NA 
AUTORIDADE DE REGISTRO (AR) DA 
CMB, Auditoria do ITI na AC da CMB 

OSI 45· PROCESSO DE I 
DA EFETIVIDADE DA SEGURANÇA EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

S TCU 1233 e 3051 
OSI 54· PROCESSO DAS 
DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE 
LlCITAÇOES, inerente à análise dos 

s 'o O'?lM, 
OSI 47· PROCESSO DE I 
DA EFETIVIDADE DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO ENTERPRISE 

I ; IERP) 
051 02· PROCESSO DE I 
DA EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE 
IMPRESSOS, inerente à PRODUÇÃO DE 

OSI 03· PROCESSO DE I 
DA EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE MOEDAS E 
MEDALHAS, inerente à PRODUÇÃO DE 

Ausência de _ ~~h disponfvel no 
exercício de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 

d'.H!h i '00 
exercício de 2016, bem como ca rência 
de 10 empregados na estrutura atual 

d'.H!h i '00 

exercício de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrut ura atual 

Ausência de _ ~~h disponivel no 
exercício de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atua l 

'''UDl1. 
Ausência de ~~h disponivel no 
exercício de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atua l 

" AUOI1. 
Auséncia de ~/h i I no 
exercício de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atua l 

I '''UOI1. 

,".H/h i '00 

exercício de 20 16, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

~~: , 'O, I AO ".~/,h i ' 00 

DA EFETIVIDADE DA \l~.>T~~ exercicio de 2016, bem como carência 
AMBIENTAL (Auditoria Externa ISO de 10 empregados na estrutura atual 

~ I "AUDlT, 
OSl-13· 'O,} "H/h i "00 

DA EFETIVIDADE DA PRODUÇAO DO exercício de 2016, bem como carência 
DEPARTAMENTO DE CÉDULAS de 10 empregados na estrutura atual 

I '''UOIT, 

Até o Final de Março de 2017. 

Até o Final de Março de 2017. 

Até o Fina l de Março de 2017. 

Até o Final de Março de 2017. 

Até o Final de Março de 2017. 

Até o Final de Ma rço de 2017. 

Até o Final de Março de 2017. 

Até o Fina l de Março de 2017. 

Até o Final de Março de 2017. 

Até o Final de Março de 2017. 
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3.4.2. Exames do PAINT-2016. Dife ridos para o JlAINT-2017 

132. Apresenta-se a seguir as Ordens de Serviço de Auditoria e Inspeção, bem corno os seus 

Relatórios que foram diferidos para o PAINT, referente ao exercício de 20 17, em face de sua 

criticidade e materialidade. 

133 Tabela 15- Ordens de Serv"ço O"fer"das para o PAINT 2017 , , , 
OSA/OSI Justfflcatlva não Conclusão Previsão de Concludo 

aSA 03 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, H/h disponível "' DA EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE exercicio de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

MOEDAS de 10 empregados na estrutura atual 
da AUOIT. 

QSA - 06 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, H/h disponível "' DA EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE e.ercicio de 2016, bem como carência 

SELOS FISCAIS DIGITAIS RASTREÁVEIS, de 10 empregados na estrutura atual Diferido para o PAINT 2017 

3.1.4.1- PROCESSO DE AVAliAÇÃO 00 da AUDIT. 

SCORPIOS 

aSA 11 • PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, H/h disponível 00 

DA EFETIVIDADE OA GESTÃO exercício de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

AMBIENTAL de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

aSA 22 · PROCESSO DE ESTOQUES Ausência d, H/h disponível 00 

exercícío de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAtNT 2017 

de 10 empregados na estrutura atual 

da AUDIT. 

aSA 2S PROCESSO DE Ausência d, H/h disponível 00 

ACOMPANHAMENTO DO exercício de 2016, bem como ca rência 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DOS de 10 empregados na estrutura atual Diferido para o PAINT 2017 

INDICADORES DE DESEMPENHO OA da AUDIT. 

eMS 
aSA 27 • PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, H/h disponível 00 

DA EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE exercício de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

CÉOULAS DE PESEOS ARGENTINOS de 10 empregados na estrutura atual 

da AUDlT. 

aSA 2B - PROCESSO OE Ausência d, H/h disponível "' ACOMPAN HAMENTO OA exercício de 20 16, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

PREVIDENClA COMPLEMENTAR - de 10 empregados na estrutura atual 

CIFRÃO da AUDIT. 

051 08 • PROCESSO DE ANÁLISE DA Ausência d, H/h disponivel "' FOLHA DE PAGAMENTO - Benefícios exercício de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

de 10 empregados na estrutura atual 

da AUDIT. 

051 OS • PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, H/h disponível 00 

DA EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA EM exercício de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO de 10 empregados na estrutura atual 
da AUD1T. 

0 51 2S • PROCESSO DE ANÁLISE DA Ausência d, H/h disponível 00 

FOLHA DE PAGAMENTO, inerente ao exercicio de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

Seguro de Acidente de Trabalho · SAT de 10 empregados na estrutu ra atual 

da AUDIT. 

051 27 • PROCESSO DE ANÁLISE DA Ausência d, H/h disponível 00 
Diferido para o PAINT 2017 

FOLHA DE PAGAMENTO, inerente ã exercício de 2016, bem como carência 
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051 - 34 • PROCESSO DE DA 

FOLHA DE PAGAMENTO, inerente ao 
Controle de ASSiduidade dos 

OSI - 81 • PROCESSO DE DA 

FOLHA DE PAGAMENTO, inerente à 
verificação do cumprimento da Lei 

na estrutura 

Ausência de H/h disponível no 
exercício de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 

"' exercício de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 

051 - 82 - PROCESSO DE DA Ausência de disponível no 
FOLHA DE PAGAMENTO, inerente à 
verificação da conformidade do 
processo de Recrutamento Interno 
realizado CMS 

exercício de 2016, bem como carência 

de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

i no 
DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DE exercício de 2015, bem como carência 
RISCOS E CONTROlES INTERNOS DA 
CMS, inerente ao Processo de 
Avaliação da Implementação da 

OSI - 57 - PROCESSO DE 
DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DE 
RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA 
CMS, inerente ao Processo de 
Avaliação da Implementação da 

OSI - 59 - PROCESSO DE I 
DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DE 
RISCOS E CONTROlES INTERNOS DA 
CMS, inerente ao Processo de 

I d, d, 

I 
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS 
LUCROS DOS EMPREGADOS DA CMS, 

DA EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO E 
DESEMPEN HO DA GESTÃO DA 

NACMS 
I 

DA EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO E 
DESEMPENHO DA GESTÃO DA 

I 
lICITAÇOES DA CMS, inerente à 
verificação da conformidade do 
contrato firmado entre a CMS e 
MDMAC 

I I I 
DE MOEDAS, NO PERfoDO DE 2013 A 
2014. 

de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

00 

eKercício de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

Ausência de H/h disponível no 
eKercicio de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

00 

eKefcicio de 2015, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 

I 

00 

eKercício de 2015, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 
d, I 

00 

eKercicio de 2015, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 

I 

i I I no 
eKercicio de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 

I 

i no 
eKercicio de 2016, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

i I no 
eKercício de 2015, bem como carência 
de 10 empregados na estrutura atual 

I 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 

Diferido para o PA1NT 2017 

Diferido para o PAINT 2017 
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OSA/OSI Justificativa não COnclusão Previsão de Conclusão 
051 - 68 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, H/h disponível 00 

DA EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE exercício de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

C~DULAS DO HAIT! de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

OSI - 73 • PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, H/h disponível 00 

DA EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO DE exercício de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

IMPRESSOS, inerente ã PRODUÇÃO DE de 10 empregados na estrutura atual 
PASSAPORTES da AUDIT. 

OSI - 80 • PROCESSO DE AVALIAÇÃO Ausência d, H/h disponível 00 

DA EFETIVIDADE DA PRODUÇÃO 00 exercício de 2016, bem como carência 
Diferido para o PAINT 2017 

DEPARTAMENTO DE CÉDULAS de 10 empregados na estrutura atual 
da AUDIT. 

Fonte e M~todo: Conforme situaçilo das OSA's e osrs emitidas em 2015, na data de 13/02/2017. Elaborado pela AUOIT 

4_ NÍVEL DE MATURAÇAO DOS CONTROLES INTERNOS One. n, art_ 15) 

4.1. Análise acerca dos Controles Internos referentes à atual Estrutura de GovermlnCll 
Corporativa da CMB 

134. Esta Unidade de Auditoria Interna, ao ava liar os controles internos administrativos da 

Casa da Moeda do Brasil - CMB, verificou que estão estruturados tomando-se por basc uma 

matriz de responsabilidade estabelecida no seu Estatuto Social , sustentado pelo Decreto nO 

2.122, de 13 de janeiro de 1997, alterado pelo Decreto n' 6.803, de 19 de Março de 2009. 

135. Ao ser analisada essa estrutura de responsabilidades dos agentes, verifica-se que os 

controles internos administrativos da CMB são tratados e conduzidos por meio de uma 

metodologia multidisciplinar, na qual detemlinados agentes possuem responsabilidades por 

estabelecer as diretrizes, outros por executar, e por último, Oulros, por monitorar e 

supervisionar, esses controles. Compete a esses agentes controlar os principais processos chave 

para a Instituição, considerando o seu Plano de Negócios, o seu Plano Plurianual , além da 

ava liação, monitoramento, controle e liscalização da implementação dessas diretrizes 

institucionais, 

136. Da avaliação realizada, destaca-se, dessa matriz de responsabilidade, 3 (três) níveis de 

controle que se correlacionam com os agentes de govemança externa (vertical) c os 

stakeholders da governança interna horizontal da CMB. Descreve-se, a seguir, esses níveis de 

controle. 

137. Na Governança Vertical , os agentes são responsaveis por ev itar falhas e irregularidades 

na estrutura de Controles Internos da CMB, bem como são responsáveis por propor melhorias 



<"'J> Casa da Moeda do Brasil - CMB 

a esses controles. Essa estrutura de Govemança vertical é composta pelos agentes designados 

ao Conselho de Administração - CONSAD; Conselho Fiscal - CONFIS; Presidência - PRESI ; 

Diretoria Executiva; e à Unidade de Auditoria Interna - AUDIT. 

138. Na Govcrnança Horizontal , nível decisório inferior, os agentes são responsãvcis por 

identificar falhas e irregularidades na estrutura de Controles Internos da CMB. Essa estrutura 

de Govcrnança está composta pelos agentes que representam o segundo nível da estrutura de 

Controles Internos, resultado da implementação do conceito de Autocontrolc da Gestão, por 

meio da criação de Departamentos subordinados, diretamente à Direção da CMB, 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 institucionais. 

139. As atribuições designadas ao Departamento de Controle e Conformidade ~ DEPAC; 

Departamento de Análise Econômica e Empresarial - DEEMP; Corregedoria ~ CORREG e 

Departamento Jurídico ~ DEJUR, conformam essa estrutura de Governança a partir da 

restruturação organizacional , ocorrida no ano de 2015. 

140. A Gestão dos Controles Internos representa o terceiro nível de controle. Este nível e 
composto pelos agentes gestores responsáveis dos controles internos. Esses agentes são 

responsáveis por executar as principais ações de gestão e implementar os Controles Internos 

Administrativos seminais, evitar e corrigir falhas e irregularidades na estrutura de Controles 

Internos da CMB, recebendo auxilio do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade ~ 

DEMAQ, na adoção de políticas c procedimentos que assegurem à qualidade e eficácia dos 

processos relacionados à realização dos produtos e atividades industriais finalísticas da CMB, 

bcm como a obtenção da satisfação do cliente. As atribuições designadas às Superintendências 

institucionais, com apoio do DEMAQ, fomlam o terceiro nível de Controles Internos da CMB, 

principalmente nas áreas de negócio. 

141. Considerando os três níveis dc controle instituídos na CMB, esta Unidade de Auditoria 

Interna tem estruturado sua atuação, no que compete à avaliação dos Controles Internos da 

CMB. Nesse contexto, a referida avaliação possui duas perspectivas: a avaliação efetuada pela 

gestão da CMB e aquela efetuada por esta Unidadc de Auditoria Interna. 

142. A avaliação dos Controles Internos Administrativos, efetuada pela CMB, teve como 

base o item 5.5.2 do Relatório de Gestão do Exercício de 2015, enquanto a análise efetuada por 
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esta Unidade de Auditoria está suportada pela ação de monitoramento, em 2016, das ações 

propostas nos Planos de Ação do Relatório AUDIT nO 19/2013, concluído no decorrer de 2014. 

Ressalte-se que o monitoramento efetuado, por esta Unidade de Auditoria Interna, das ações 

em fase de implementação, pela eMB, estào sustentadas pelo item 3.2 do Anexo Único da 

Portaria TeU nO 175, 09 de julho de 2013. 

143. Vale repisar que o resultado do exame efetuado, por meio do Relatório de Auditoria 

Interna nO 19/20 13 , apontou para a necessidade de implementação de ações de melhoria 

contínua na estrutura de Controles Internos da eMB, desencadeando, em um primeiro 

momento, a solicitação de elaboração de planos de ação pela Diretoria finalística, à época, bem 

como as superintendências subordinadas a essa Diretoria. 

144. Em decorrência da restruturação efetuada pela CMB, em 2015, que culminou na 

extinção e criação de Departamentos, impactando a estrutura de governança avaliada, esta 

Unidade de Auditoria Interna, inicialmente, planejou novo exame de auditoria por meio da OSI 

nO 026/2015 para avaliar a atual estrutura de governança e Controles Internos da CMB, 

incluindo as ações propostas pclo DEPAC, em atendimento às recomendações insculpidas no 

Relatório AUDIT nO 19/2013. 

145. Porém, esta avaliação, restou prejudicada a análise da AUDIT das ações propostas eom 

o objetivo de elevar a qualidade do Sistema de Controles Internos da CMB, tendo em visla que 

a avaliação primária do DEr AC foi referente à estrutura anterior à reestruturação 

organizacional. Diante disso, esta Unidade de Auditoria Interna iniciou nova avaliação da 

adoção das ações propostas, a partir da nova estrutura da govcrnança da CMB, bem como faz 

gestão junto aos Departamentos envolvidos para assegurar a adoção de ações que fortaleçam o 

referido Sistema de Controle Internos da CMB, sob a perspectiva do item 3.2 do Anexo Único 

da Portaria TCU nO 175, 09 de julho de 2013 , no decorrer do ano de 2016. 

146. Para tanto, esta Unidade de Auditoria Interna abriu a Ordem de Serviço de Auditoria

aSA nO 08/2016, referente ao exame de auditoria interna no Processo de Avaliação da 

Efetividade da Govemança da CMB, em 28/01/2016. 

147. No exercício de 2016, no decorrer da execução do trabalho de auditoria tocante à aSA 

nO 08/2016, o escopo do trabalho sofreu alterações com o objetivo de abranger as proposições 

determinadas pela promulgação da Lei nO 13.303, de 30106/2016. A referida lei trata da 

~)Jf 
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regulamentação das estatais, nas 3 (três) esferas do Estado na fonna de sociedade de economia 

mista e suas subsidiárias e empresas públicas, na qual se enquadra a CMB. 

148. A supramcncionada Lei , também conhecida como "Lei das Estatais" , dctennina a 

introdução de ferramentas relacionadas à transparência c govcrnança, a serem observadas pelas 

estatais, como regras para divulgação de infonnações, práticas de gestão de risco, códigos de 

conduta, formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, constituição c funcionamento 

dos conselhos, bem como requisitos mini mos para nomeação de dirigentes. 

149. Em face disso, no âmbito da govcrnança ficou estabelecido que as entidades devem 

adequar o estatuto, a fim de que seja compatível com a referida Lei. Alem disso, devcm elaborar 

e divulgar, amplamente, informações reunidas por meio de carta anual dc govcrnança 

corporativa, em um único documento escrito em linguagem clara e direta. 

150. O supracitado documento devc conter as informações sobre controle, fatores de risco, 

dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas 

e práticas de governança corporativa e a descrição da composição c da remuneração da 

administração, em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas de 

mercado, com o objetivo de promover o fortalecimento da governança das estatais. 

151. Nesse contexto, a Comissão Intenninisterial de Governança Corporativa - CGPar 

publicou 11 novas resoluções, com O objetivo de aperfe içoar a ação do governo no papel de 

ac ionista, bem como garant ir maior transparência no relacionamento com empresas estatais 

federais. 

152. A Resolução CGPAR nO 08, refere-se à aprovação do regimento interno da CGPar. A 

Resolução CGPAR nO 9 determina o controle e a fiscalização das atividades da entidade fechada 

de previdência complementar que administra plano de benefíc ios da estata l, conforme Lei 

Complementar nO 108/200 I. 

153. Em relação à Resolução CGPAR n° 10, essa delibera sobre a aplicação do Código de 

Conduta da Alta Administração Federal a todos os representantes da União, em Conselhos de 

Administração e Fiscal de empresas estatais federais. Além disso, estabelece a obrigatoriedade 

da consideração do Programa de Integridade pelas empresas estata is federais. 
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154. Quanto à Resolução CGPAR nO 11 , essa detcnnina que as empresas estatais 

implementem práticas de govemança de Tecnologia da Informação - TI, que atendam de fonna 

adequada os padrões usualmente reconhecidos nesta área. 

155. Nesse contexto, a Resolução CGPAR nO 12 determina a criação de comitê de aud itoria 

nas empresas estatais federais , com base nas diretrizes estabelecidas por meio desta Resolução. 

156. No que se refere à Resolução CGPAR nO 13, essa estabelece a recomendação para as 

empresas estatais federais que não adotam a forma de Sociedade Anônima que, em caso de 

omissão das nomlUS legais c estatutárias que as regem, decidam em confonnidadc com o 

disposto na Lei nO 6.404/1976. Vale destacar que a CMB já obedece as nomlas e diretrizes 

conforme a referida lei , não sedo necessária a abertura de OSI específica para tratar do assunto. 

157. Quanto à Resolução CGPar n° 14, essa regulamenta a poJitica de remuneração para 

desligamento de dirigentes de empresas estatais federais , inclusive para os casos de quarentena. 

158. No que diz respeito à Resolução CaPAR nO 15, essa delibera sobre os critérios de 

se leção de membros dos órgãos estatutários indicados pela União em empresas estatais federais 

e em sociedades que a União participa como minoritária. 

159. Em relação â Resolução CGPAR nO 16, essa estabelece competências mínimas dos 

Conse lhos de Administração das empresas estatais federais, de forma a complementar as 

competências vigentes. 

160. Da mesma forma, a Resolução CGPAR nO 17, determina que as empresas estatais 

federais estabeleçam e monitorem um planejamento estratégico, com metas de desempenho 

empresarial aprovadas e acompanhadas, periodicamente, pelos respectivos conselheiros de 

administração. 

161. Por fim , a Resolução CGPAR nO 18 orienta a implementação de políticas de 

conformidade e gerenciamento de ri scos adeq uados ao porte e conforme as caraterísticas das 

empresas estatais federais , e ainda, considerando a complexidade e risco das operações por elas 

realizadas. 
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162. Dessa fomla, esta Unidade de Auditoria Interna promoveu a abertura de Ordens de 

Serviços Internas, referente a cada uma das Resoluções CGPAR, de obrigatoriedade da CMB 

em atendê-Ias, a saber: 

Tbl16E . " d t'RI-CGP lCarnes em an amen o re eren e as eSQ uçoes " 
Resolução 051/2016 Portaria Diferimento 051/2017 

Res. n2 09 05174 Prt. n2 116 - -
Res. nl! 10 OS! 55 Prt. nl! 090 - -
Res. nl! 11 05148 Prt. nl! 078 - -
Res. nl! 12 05156 Prt. nl! 091 , 051 15 

Res. nl! 14 OS! 57 Prt. n2 092 , 051 16 

Res. n2 15 051 58 Prt. n l! 093 - -
Res. n9 16 051 59 Prt. nl! 094 , 051 17 

Res. nl! 17 051 60 Prt. nV 095 - -
Res. nl! 18 05161 Prt. n l! 096 - -

Fonte e método. Elaborado por esta AUDIT. a partir de dados extraldos das Resoluções CGPar. 

163. Ressalte-se que o "Ojieio Circular 1/ " 850120J6-MP", de 10/01/2017, que trata das 

Resoluções CGPar, após o Decreto nO 8.945/2016 que regulamenta a Lei nO 13.303/2016, 

alterou os prazos para o atendimento das resoluções nO 12, 14 e 16, sendo postergados para 

Maio/20 17. Dessa forma os exames previstos, relacionados a essas OSI' s, foram diferidos para 

o exercício de 2017, tendo em vista quc a afetiva implementação das ações relacionadas, 

somente, serão observadas após o prazo final estabelecido. 

164. Nesse contexto, as OSl"s citadas na Tabela acima, refcrcntes à verificação do 

atendimento das resoluções CGPAR, foram relacionadas no escopo da OSA nO 08/2016. Dessa 

forma, o escopo inicial foi modificado a fim de atender às demandas existentes sobre controles 

internos. Cabe destacar que, além da questão das resoluções CGPAR, o escopo da referida OSA 

trata do monitoramento dos Controles Internos da CMB, sendo essa matéria prejudicada, 

considerando que a CMB teve que revisar seus processos com o propósito de atender à 

legislação vigente. 

165. Além disso, a OSA n° 08/2016, também, restou prejudicada pela carência pessoal , sendo 

essa questão recorrente no planejamento c execução dos trabalhos de auditoria interna da CMB. 

• Av.lIiação dos Indicadores Institucionais da CMH 
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166. Da mesma fonna, a avaliação da consistência dos indicadores institucionais da CMB, 

segundo as Instruções Normativas da Secretaria Federal de Controle Interno nO 01/2001 c nO 

10/2007, restou prejudicada. 

167. O objetivo da Ordem de Serviço de Auditoria - OSA nO 25/2016 consistia em monitorar 

a implementação das recomendações exaradas no Relatório de Auditoria nO 25/2013. 

Entretanto, no decurso do exercício de 2016, foi elaborado novo planejamento estratégico para 

o período de 2017-2022, sendo aprovado pelo Conselho de Administração - CONSAO em 

06/12/2016. Em decorrência disso, durante o acompanhamento das recomendações, foi 

verificado que algumas recomendações perderam sua finalidade. 

168. Além disso, a avaliação dos indicadores institucionais da CMB também restou 

prejudicada pela carência pessoal , sendo cssa questão recorrente no planejamento e execução 

dos trabalhos de auditoria interna da CMB. 

169. Por conseguinte, esta Unidade de Auditoria Interna diferiu a realização desse exame, 

sendo aberta a Ordem de Serviço de Auditoria ~ OSA nO 12/2017, em 30/0112017, referente ao 

exame de auditoria interna no Processo de Acompanhamento do Planejamento Estratégico e 

Indicadores de Desempenho da CMB. 

4.2. Amílise acerca dos Controles Internos referentes à Governança da Gestão de Pessoal 

Sistemll de Controle de Ações de Comunicação SISAC 

170. Em atendimento à Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União - TCU nO 

55/07, de 04/ 10/2007, bem como a Instrução Nonnativa da Secretaria Federal de Controle 

Interno SFC/CGU nO 0112007 , de 03/01/2007, esta Unidade de Auditoria Interna procedeu à 

avaliação da consistência de cadastro no Sistema de Controle de Ações de Comunicação -

SISAC. 

171. O Escopo do supracitado exame de auditoria abrangeu a verificação de 100% dos 

registros dos atos de admissão e desligamento de empregados realizados no Sistema SISAC, no 

período de maio de 2015 a abril de 2016, bem como a averiguação de 100% da entrega do 

fonnulãrio denominado "Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações 
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de Ajuste Anual do IRPF" e ou Cópia da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Fisica, 

pelos empregados que exercem função de confiança, assim como pelos Conselheiros Fiscais c 

de Administração. 

172. Em decorrência do exame efetuado, foi constatada a ocorrência de envIO das 

informações ao Tribunal de Contas da União - TeU, após o prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

previsto na INrrCU nO 55, art. 7°, § 10. Além disso, foi vcrilicada a necessidade de regularização 

de registros de empregados, bem como a ausência da entrega em via original em atendimento 

ao estabelecido pelo TeU. 

173. Em face das constatações identificadas, foram emitidas recomendações à área técnica 

para estabelecimento de Planos de Ação que serão monitorados 110 decorrer do exercício de 

2017. 

174. Quanto ao envio da Declaração de Bens e Rendas, foi idelltilicado pcla Unidade de 

Auditoria Interna que a área técnica implementou um método mais eficiente de controle da 

entrega, estabelecendo a necessidade de apresentação da declaração apenas uma vez. 

175. Por fim , esta Unidade de Auditoria Interna irá acompanhar a implementação de nova 

metodologia proposta pela Corte de Contas, no cumprimento da ação 2.4.1.1 do PArNT 2017. 

Análise da conformidade do atendimento aos Programas de PLR e RV A 

176. Vale repisar que esta Unidade de Auditoria Interna realizou exames referentes à 

validação dos indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA e Participação 

dos Dirigentes nos Lucros ou Resultados - PLR dos Empregados. 

177. Nesse contexto, também foi avaliada a existência de confonnidade nos pagamentos 

efetuados referentes aos Programas de RV A dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, confonne 

apresentado no tópico referente à Folha de Pagamento. 

178. Ressalta-se que esta Unidade de Auditoria Interna identilicou inconsistências em todos 

os Relatórios emitidos, conforme relacionado na Tabela a seguir: 

Tabela 17: Inconsistências identificadas nos Relatórios emitidos por esta Unidade de Auditor ia Interna quanto à 
avalia ão dos indicadores e pagamentos do Pro rama de PLR eRVA 

Exames Inconsistêndas 

fr:\y" 81 

IJ;t 
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Relatório n2 20/2015- Entre os achados mais relevantes, destaca-se a n~o inclusão do absenteismo individual no cálculo 

PlR 2014 da PLR ocasionando a elaboração de novo cálculo atendendo o constante no Programa de 
Participação dos empregados nos lucros ou Resultados referente ao exercício de 2014. 

Relatórios nl! Foram identificadas fragilidades na apuração dos indicadores constantes no Programa de PLR do 
07/2016,14/2016, exercício de 2015, acarretando divergências entre os valores apresentados, como realizados, 

15/2016 e 16/2016- pelo Departamento de Análise Econõminca e Empresarial - DEEMP e os valores apurados por 
PLR 2015 esta Unidade de Auditoria Interna. 

Relatório n2 52/2016 Diferença no cálculo do valor das 1~, 21 e 3~ parcelas de RVA, estando em discordãncia do 
- Pagamentos RVA descrito no Programa de RVA de 2013. 

2013 

Relatôrio n!! 53/2016- Oiferença no cálculo do valor das 1~ e 2~ parcelas de RVA, estando em discordãncia com a 
Pagamentos RVA 2014 orientação constante na Nota Técnica n2 1784/2016-MP, da sEsT. 

. . , . .. , .. , Fonte e mHodo. LJ,!borado pd,l AUDII. ,I pM\1r dos RcI ,lt6nos dc~ta Unld,!dc d<.: Aud ltona lntcma. 

179. Ressalte-se, ainda, que o Relatório de Audito ria - aSA n' 24/2016 (em lase de 

elaboração de Relatório Preliminar) que trata da avaliação o cumprimento das metas 

estabelecidas no Programa de Remuneração Variável Anual- RVA dos Dirigentes da CMB, 

relativo ao exercício de 2015, bem como a avaliação da adequação do pagamento realizado da 

1" parcela de RV A, já identificou precariedades quanto aos controles utilizados para a obtenção 

da reali zação dos indicadores constantes no Programa de RVA, resultando em diferenças entre 

o valor informado, utilizado para pagamento, pelo DEGEP e o va lor apurado por esta Unidade 

de Auditoria Interna. 

Amílise dos Processos estruturados da Gestão de Pessoal em avaliação 

180. No que se refere à aná li se dos Processos estruturados da Gestão de Pessoal, a Ordem de 

Serviço de Auditoria - OSA nO OS/20 16, de 21/0 1120 16, que trata do processo de auditoria de 

avaliação da Governança de Gestão de Pessoas da CM B, encontra-se em fase de execução, 

sendo a previsão de encerramento até o mês de março de 20 17. 

181. Entretanto, a avaliação da consistência da Folha de Pagamento de Pessoal não restou 

prejudicada, uma vez que esta Unidade de Auditoria realizou exames de inspeção de caráter 



«,t,J> Casa da Moeda do Brasil- CMB 

específico, identificando fragilidades nos Controles Internos, confomlc informado na TabcJa a 

segUir. 

182. Ressalte-se que esse exame buscou verificar à legalidade dos atos e a regu laridade dos 

processos de admissão e desligamento de empregados, bem como à ava li ação do Programa de 

PLR e RVA c, confonnc descrito no item 5.3. 

T b 1 18 DefCnc'as 'dentTcadas nos Relató(os em"(dos desta Un"dade de A d"tor"a Interna ... , 
'" 

, , 
" 

, 
" 

, " , , 
Relatório Relatório 

Defldências de controles identificadas 
N' N' 

Portadores de 
Cálculo do quantitativo minimo de empregados portadores de Deficiência em 

OS104/2016 
Deficiência 

Maio de 2015, em discordância com o recomendado pela Superintendência do 
Trabalho e Emprego. 

Remuneração dos Valores informados referentes aos gastos da CMB com a Remuneração de 

OSI 18/2016 Diretores e Dirigentes Diretores e Dirigentes da CMS divergentes do valor apurado por esta Unidade de 
daCMB Auditoria Interna 

~onte e método. blabomdo p.:la i\ UDII .• 1 p.ln1r dos Rd,lIónos desl.l Umd.lde de i\udlton,1 Irll~m.l. 

183. Quanto aos exames de inspeção, relacionados aos Processos estruturados da Gestão de 

Pessoal em avaliação, embora ainda não estejam concluídos, vale destacar que esta Unidade de 

Auditoria Interna, pre liminarnlente, já identificou fortes indícios de fragilidades e precariedades 

que apontam para uma falta de controle interno adequado da Governança de Gestão de Pessoas 

daCMB. 

4.3. Análise acerca dos Controles Internos referentes :i GovernanCll da Gestão de 
Aquisições 

184. Em conformidade com o art. 7°, inciso IV, da IN/CGU nO 0112007, esta Unidade de 

Auditoria Interna atuou de maneira incipiente na verificação dos contro les internos da CMB, 

referentes às licitações e contratos. Por outro lado, nos casos de d ispensa c, em especia l, nos 

casos de inexigibi lidade, foram efetuadas análises de forma mais incisivas. 

185. Vale ressaltar que, para me lhor entendimento, o Anexo 111 foi dividido em 5 (cinco) 

partes. A primeira parte trata dos processos analisados referentes às dispensas e inex igibilidade. 

Ainda em re lação aos processos relerentes às inexigibilidades, no ANEXO III-B foram 

apresentadas informações referentes ao processo de contratação do SICOBE e no ANEXO 11 1-

C, tratou de infornlações do monitoramento do processo de contratação do SCORPIOS. No 

ANEXO 111 - D estão apresentadas informações referentes à aquisição de insumos de 



«~ Casa da Moeda do Brasil - CMB 

passaporte, bem como o ANEXO 111 - E estào apresentadas infomlações referentes aos 

processos licitatórios. 

186. Como se pode inferir no ANEXO III-A foram analisados 12 (doze) processos de 

dispensa de licitação, fundamentados nos incisos IV c XXII art. 24 da Lei 8.666/93, bem como 

no ANEXO III-E, foram analisados 1I (onze) processos de licitações realizadas na Casa da 

Moeda do Brasil , de acordo com a Lei n° 8.666/93 c suas alterações, assim como em 

confonnidade com o Decreto n° 3.555/2000, o Decreto nO 5.450/2005, Decreto 

3.931/01 , a Lei nO 10.520/2002 c Acórdãos do Tribunal de Contas da União - TeU. 

187. A seleção do universo de processos analisados tomou por base, em sua maioria, o 

atendimento ao demandado pelo Conselho Fiscal , que solicitou a avaliação, por esta Unidade 

de Auditoria Interna de processos relativos a licitações, bem como dispensa e inexigibilidade. 

188. Considerando, ainda, a renegociação de preços, promovida pela Diretoria de Gestão, em 

processos relativos ao fornecimento de capas de passaporte, papel fiduciário para confecção de 

cédulas, discos para a cunhagem de moedas e tinta para a produção de cédulas, que resultaram 

numa economia de R$ 7 milhões, esta Unidade de Auditoria Interna emitiu a Ordem de Serviço 

Específica - OSI nO 41/20 16. 

189. Quanto aos exames de inspeção, relacionados aos Processos estruturados da Gestão de 

Aquisição em avaliação, embora ainda não estejam concluídos, vale destacar que esta Unidade 

de Auditoria Interna, preliminannente, já identificou precariedades que apontam por uma falta 

de controle interno adequado da Govemança de Gestão de Aquisições da CMB. 

190. Devido à escassez de pessoal para execução de um exame de auditoria com maior 

escopo e abrangência, bem como a alocação de pessoal para atendimento de novas demandas 

do Órgão Regulador, referente à avaliação trimestral da PLR e avaliação dos pagamentos da 

RVA dos exercícios de 2013 ,2014 e 2015, no exercício de 2017, por meio de Ordens de Serviço 

de Auditoria e Ordens de Serviço de Inspeção, será ampliado o escopo de atuação sobre as 

Modalidades de Licitação, bem como será feito um exame detalhado, sobre a metodologia 

adotada nos Processos Licitatórios. 

~~84 
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5. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES (Inc. V, art. 15) 

191. Este item visa demonstrar alguns fatos relevantes que de fato impactaram, positivamente 

ou negativamente, nos recursos, principalmente de pessoal , bem como na organização desta 

Unidade de Auditoria Interna, consequenterncnte, na realização dos exames. 

5.1 Da absorção das Atividades Decorrentes das Manutenções dos Certificados ISO 

9001:2008, ISO 14001 :2004 c OHSAS 18001 :2007. 

192. Um dos principais fatos que vale repisar, neste RATNT, foi o impacto na reestruturação 

da CMB nas atividades da Auditoria Interna. Isso nos remete afirmar, categoricamente, que para 

o adequado desenvolvimento dos trabalhos, a alocação de pessoal para esta Unidade, cm 

decorrência da reestruturação da CMB urge, tendo em vista que absorveu a avaliação de diversas 

atividades, oriundas das manutenções dos Certificados ISO 9001 :2008, ISO 14001 :2004 e 

OI-lSAS 18001:2007. 

193. No que concerne à Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ (ISSO 

900 I :2008), foi absorvida por esta Unidade, a execução da Auditoria Interna do referido Sistema, 

bem como foi absorvida, também, a avaliação do acompanhamento das Auditorias Externas de 

Manutenção e de Recertificação, executadas por empresa contratada. 

194. Equivalentemente, no que se refere à Certificação da NBR ISO 14001:2004 - Meio 

Ambiente, as auditorias ainda são executada por empresa contratada, porém esta Unidade de 

Auditoria Interna absorveu o acompanhamento c a avaliação, dessas Auditorias, tanto quando da 

realização do Exame de Auditoria Interna, quanto à de Manutenções da referida Certificação. 

195. Da mesma fonna, são acompanhadas c avaliadas as Auditorias para a manutenção da 

certificação da OJ-lSAS 18001:2007 - Segurança e Medicina do Trabalho, executadas, ainda, 

por empresas contratadas. Ressalte~se que esses acompanhamentos e avaliações vêm 

demandando de 1·1/1-1, das equipes desta Auditoria Interna, um quantitativo que não estava 

previsto no PAINT, sem ternl0S recebido a correspondente mão de obra das áreas, que foram 

reestruturadas. 
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196. A título de ilustraçào foram realizadas avaliações, por equipes desta Unidade de Auditoria 

Interna, no exercício de 2016, voltadas ao atendimento do infonlludo, nos parágrafos anteriores, 

conforme evidências consignadas em 5 (cinco) Relatórios, a saber: 

ISO 9001 :2008 - Sistema de Gestão da Qualidade 

197. A partir do exercício de 2016, esta Unidade de Auditoria Interna passou a ser responsável 

peJa execução plena da Auditoria Interna anual do SGQ, item obrigatório na NBR ISO 9001 :2008 

(requisito 8.2.2), realizada pela Seção de Auditoria de Negócios de Cédulas e Moedas - SEAC. 

Além disso, essa mesma equipe participa das atividades referentes ao acompanhamento e à 

avaliação, realizados junto às Auditorias Ex ternas de Manutenção e Recertificação do Sistema 

de Gestão da Qualidade - SGQ, desde 2014. 

198. A Auditoria Interna no SGQ engloba as fases de planejamento, execução, 

acompanhamento dos apontamentos da auditoria anterior, bem como na elaboração do Relatório 

de Auditoria. No exercíc io de 2016, foi elaborado o relatório nO 17/20 16, a partir de urna Ordem 

de Serviço de Auditoria - OS A, com todos os apontamentos (não confornlidades, observações e 

oportunidades de melhoria), evidenciados na referida auditoria deste exercício. Além disso, no 

acompanhamento da Auditoria Externa, a equipe de auditoria vcrificou, no que coube, o 

andamento para o atendimento das recomendações consignadas no referido Relatório de 

Auditoria Interna, conforme tabela abaixo. 

Tabela 19 Ordens de Serviço Sistema de Gestão da Qualidade - -

Relatório da AUDIT OBJETIVO I ESCOPO 

OSA n~ 17/2016 
Analisar a qualidade no processo produtivo, priorizando a área de Passaporte, 

(PRT.AUDIT n2 058/2016) 
Moedas , Medalhas, b,m como atestar o cumprimento do> "'O 
conformidades identificadas nas duas ultimas auditorias (interna e externa). 

Foi realizado, no período de 29/08 a Avaliar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade da Casa da Moeda 
01/09/2016, o acompanhamento do Brasil aos requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2008, no sentido de promover 

presencial. por 2 auditores da SEAC, a recertificação deste Sistema. O Itens da referida Norma verificados foram: 
na Auditoria Externa para a LUW~UW~W~~W~U~~W~U~~U~7~ 

recertificação do SGQ. 7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5. 

, , " , l'onltl i\lNodo. Uaborm.lo pela SLAC. ,Ipanlr das Infoml~çiX:s !;~mdas n3 ~X"çuç:lo dos lrab.11 Ilos. 

ISO 14001 :2004 - Sistema de Gestão do Meio Ambiente 

199. No contexto das Auditorias Externas, relacionadas à manutenção da certificação do 

Sistema de Gestão Ambiental - NBR ISO 14001 :2004, bem como das Auditorias Internas, 

fD 86 

lJ~ 



<t~ Casa da Moeda do Brasil- CMB 

ambas reali zadas por empresas contratas pela CMB, cabe destacar que a partir da reestruturação 

da AUDIT, no Exercício de 2015, a Seção de Negócios de Selos Rastreáveis - SEAR absorveu, 

dentre outras ativ idades, o acompanhamento e a avaliação dessas auditorias. 

200. Diante dessas informações, destacam-se na tabela abaixo os exames de 2016. 

decorrentes do acompanhamento c da avaliação, no que diz respeito às auditorias externas, 

relacionadas à manutenção da cert ifi cação do Sistema de Gestão Ambienta l - NBR ISO 

14001 :2004, bem como às auditorias internas referentes a esse Sistema, ambas realizadas por 

empresas contratas pela eMB. 

TblZO Od dS ... , - r ens , ervlço - IS ema , es ao • m len a d G C d A b' t I 

Relatório da AUDIT OBJETIVO / ESCOPO 

O escopo do traba lho abrangeu a avaliação do cumprimento, pela CMB, das 

051 nl! 11/2016 
recomendações propostas no Relatôrio elaborado pela ABNT, referente à 

(PRT.AUDIT n2 025/2016) 
manutenção da Certif icação da ISO 14001/2004, resultado da auditoria de 
manutenção, executada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
no período de 15 a 19 de fevere iro de 2016, referente à certificação da ISO 
14001/2004. 

Avaliar o cumprimento das ações imputadas no Sistema de Gestão Ambiental 
- SGA, visando aderência à legislação ambiental vigente; a conformidade da 
Licença Operacional das fábricas da eMB, bem como da ISO 14001/2004. 
- Oecreto n° 5.940/2006; 

aSA nl! 02/2017 -IN n° 1/2010 da SL TI/Ministério do Planejamento; 
(PRT.AUDIT n2 02/2017) - Portaria n° 2/2010 da SLTJ/Ministerio do Planejamento; 

-ISO 14001/2004; 
- Normas Internas; 
- Informática; 
-legislação AmbientaI/Meio Ambiente. 

. , . . hmtc/,\ll'totlo. U aborao.lo pclo SEAR. a ponlr tias ,nfomlnço.:s gcr,ldas na cxccuç;lo dos Ir.lb,llhos . 

20 I. Por oportuno, cumpre destacar que a OSA nO 02/20 17 foi aberta, a parti r do diferimento 

da OSA nO 01 1/2016 (PRT.AUDIT nO 024120 16), mantendo-se, minimamente, o escopo que 

seria aplicado a esta última. 

OHSAS 18001 :2007 Sistema de Gestão de Segurança e Medieiml do Trabalho 

202. Semelhantemente ao acompanhamento realizado pe la SEAR, no contexto das 

Auditorias Externas relacionadas à manutenção da cert ifi cação do Sistema de Gestão de 

Segurança e Medicina do Trabalho OI-lSAS 18001 :2007, bem como das Aud itorias Internas, 

ambas realizadas por empresas contratas pela CMB, cabe destacar que a partir da reestruturação 
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da AUDIT, no Exercício de 2015, a Seção de Negócios de Passaportes e Impressos - SEAP 

absorveu, dentre outras at ividades, o acompanhamento e a avaliação dessas auditorias. 

203. Diante dessas informações, destacam-se na tabela abaixo os exames de 20 16 derivados 

do acompanhamento e da avaliação, no que diz respeito us audi torias externas relacionadas à 

manutenção da certificação do Sistema de Gestão de Segurança c Medicina do Trabalho 

OHSAS 18001:2007, bem como às auditori as internas referentes a esse Sistema, ambas 

rea li zadas por empresas con tratas pela CMB. 

bl2 Od dS Ta e a " r ens , ervlço lstema d G - d S , estao , egurança e M d' e !elna d T b Ih , " , , 
Relatório da AUDIT OBJETIVO I ESCOPO 

Avaliar o resultado da auditoria de manutençllo, executada pe ja Associaçllo 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, referente à certificação da OHSAS 

051 n2 12/2016 18.001/2007. 
(PRT.AUDIT n2 027/2016) 

Verificar o cumprimento, pela CMB, do> recomendações propostas 00 

Relatório elaborado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
referente à manutençllo da certificação da OHSAS 18.001/2007. 

Avaliar a efetividade das atividades relacionadas à Gestão da Segurança do 
Trabalho e Saúde Ocupacional dos empregados da CMB, bem como a 
manutenção da aderência dos procedimentos internos inerentes à certificação 
da OHSAS 18001/2007. 

OSA n9 12/2016 
Verificar o Acompanhamento dos Exames Periódicos, a Comissão Interna de 

(PRT.AUOIT n2 026/2016) 
Prevenção de Acidentes - CIPA, a realização dos Diálogo Diário de Segurança -
DOS, , utilização do. Equipamentos d, Proteção Individual - EPI, , 
implementação do Plano d, Açllo d, Emergência - PAE, Controle d, 
Treinamentos/Reciclagem; além do acompanhamento/tratamento, dado pela 
área gestora, quanto à cert ificaçllo; bem como a aderência dos normativos 
internos. 

, , , , .. ' " forll r /Mt'todo. U aborado pela SI.,\1 . ,I panl r d,1S tn fo rrn,l çilcs gcrallas na cxccuÇao lIos 1mbalhos. 

204. Por fim, vale destacar, positivamente, desses tipos de traba lhos relacionados à 

Cert ificação, a percepção que a equipe adqu ire, em re lação aos achados identificados, 

possibilitando avançar, eom mais propriedade, no desenvo lvimento das auditorias de 

negócios/operacionais, a partir das constatações identificadas nesses traba lhos. 

205. Além disso, vale enaltecer, ainda, uma dessas novas at ividades desta Unidade de 

Auditori a Interna, no que eonceme à execução da Auditoria Interna do SGQ. A realização dessa 

auditoria, pe la AUD IT, poss ibil itou à CMB prescindir de contratação de empresa para essc fim. 

Além dessa economia, permite uma maior penetração, da equipe da AUDIT, nas áreas de 
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negócios, antes inexploradas, subsidiando as auditorias operacionais realizadas no âmbito da 

CMB, conforme dito. 

5.2 Cer tificação da Auditoria Interna ml Área de Tecnologia da Informação 

206. Outro fato relevante que merece destaque, positivamente, nos recursos c na organização 

da Unidade de Auditoria Interna foi o incremento de pessoal na Seção de Auditoria de Sistemas 

e Tecnologia da Informação - SEAT, com mais dois empregados, com formação na área de TI. 

Destaca-se que esses empregados, ingressados nesta AUDIT, no decorrer do excrcic io de 20 16, 

são 2 (dois) Anali stas de Tecnologia da Informação para compor a equipe dessa Seção. 

207. Em que pese, desde a criação da supracitada Seção, em 20 12, esta Unidade vir tentando 

atuar, inc isivamente, na avaliação da adequação das tecnologias e sistemas de 

informação util izados na CMB, ressalte-se, contudo, que sem uma eqUIpe especia li zada, era 

praticamente inviável, avançar, satisfàtoriamente nas auditorias de TI: sobre os controles de 

desenvo lvimento de sistemas, procedimentos de TI, infraestrutura, operação, desempenho 

e segurança da infomlação que envolvem o processamento de informações críticas, para a tomada 

de dec isão. 

208. A título de ilustração, cabe registrar que, com esse incremento, foi possível avançar 

em vários outros exames, sob a responsabilidade da SEAT, confonnc Tabela a seguir: 

T b l22 Od dS ... , r ens , ervlço IS ema , 
" o , dGtãdS egurança e e IClna o " . Md· ·dTb lh o 

PORTARIA Ordem de Serviço TIPO DE AUDITORIAS ESCOPO 

Contratação de bens e serviços de TI, 

06/201621.01.2016 OSA n° 04 Auditoria de Governança de TI documentações, orçamentos, projetos, 

planos estratégicos e operacionais de TI 

gestão de certificados digitais, segurança 

de redes, gestão dos usuarios, 

61/201613.06.2016 OSA n" 19 
Auditoria em Segu rança da configuração de antivírus, atualizações, 

Informação e Segurança Física políticas, normas, manuais operacionais, 

perímetros de segurança" dispositivos e 

proteções do ambiente 
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PORTARIA Ordem de Serviço TIPO DE AUDITORIAS ESCOPO 

Sistema de Gestão Empresa rial ERP: 

Classificação dos dados e atua lização, 

bancos de dados, acessos, estudo dos 
fluxos (entradas e saidas) de transmissão, 

72/201611.08.2016 OSA n* 21 Aud itoria de Integridade de Dados controles de verificação qualidade e 

confiabilidade das informações e 

acompanhamento das recomendações 

relacionas ao auditoria Independente no 

sistema ERP 

Auditor ia da Infra Estrutura e 
disponibilidade e robustez do ambiente da 

10/201606.09.2016 OSI n" 69 Sa la Cofre da eMS e da Sala cofre da AC-
Operações de TI 

eMS 

'" ~unre/Mél()t1n: r,laborJdo ~]a SI;AI'. u panlr das mronnaçÕl:S g~rmJas na !;xcçuç;lo dos lr:lbalhos. 

209. Outro ponto que merece ser resgatado, positivamente, foi o do credenciamento da 

Auditoria Interna da Casa da Moeda do Bras il junto ao ICP-Brasil, por meio do Instituto 

Nacional de Tecnologia da Inlormação (ITI), adquirido em 31110/20 14, para rea li zar a 

Auditoria na sua Autoridade de Registro - AR, bem como todo o esforço da Unidade de 

Auditoria Interna em se adequar para atender aos critérios e procedimentos, para realização 

desse tipo de Auditoria, conforme documento do ICP-Brasi l. 

2 10. Todavia, esse exame passou a ser uma obrigatoriedade anual, carecendo sempre de H/H 

para tal. Esse exame, final izado pela OSA nO 18, incorpora os aspectos de Cert ificação Digital 

no escopo dos trabalhos, conforme PRT/AUDIT nO 60, de 13/06/20 16. Mesmo assim, apesar 

dessa obrigatoriedade anual, há também outro impacto positivo, além do aumento do status desta 

Unidade, o dos beneficios obtidos, cm relação à redução dos custos relacionados à contratação 

do serv iço em questão. Anteriornlente era realizado por meio dc contrato anual, junto ao 

SERPRO. Além disso , fr ise-se a inserção da Unidade de Auditoria Interna sobre processos e 

procedimentos do ITI, antes inaJcançáveis. 

211. Contudo, mesmo com o ingresso desses Recursos humanos, ainda existe a necessidade 

de se aprimorar o seu quadro, para assim, desempenhar satisfatoriamente o conjunto de 

atribuições á cargo dessa Unidade de Auditoria Interna em ternlOS de verificação de controles na 

área de TI , mais especificamente aque les relacionados ao Sistema Integrado de Gestão da CMB, 

Segurança da Informação e Governança de TI , a exemplo da reali zação de auditorias e do 

posterior acompanhamento da implementação de recomendações. 
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212. Cabe ressaltar, que para atingir os objetivos organizacionais, as boas práticas sugerem o 

constante monitoramento e aprimoramento do ambiente e da estrutura de controles de TI, 

conforme o objetivo de controle ME2.l Monitoramento da Estrutura de Controles Internos, do 

Cobit 4.\: 

a. "Assim sendo. considera-se perlinenre que a alIa geslüo da CMB ajude a 

Auditoria Inferna a melhorar o quodl'O afllal.lomeccndo também capacilação 

empregados da sua unidade de auditoria in/ema em govemança de {cena/agia 

da informaçüo. sistemas. segllrança da h!formaçüo e oUlros lemas corre/aIOs 

às necessidades de lima empresa que passe a considerar 11(1 ,Slla área 

.finolislica. uma ver/enle. j(Jrtemenle. relacionada à TI. como () caso do 

Controle de Bebidas, por meio de selos rastreáveis ". 

5.3 M Dcmandas d o Ó rgão Rcgulador SEST/MP 

213. A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, anteriormente 

denominada DEST, subordinada ao Ministério do Planejamento, manteve o ritmo alto de 

demanda, como Órgão regulador, sobre as Unidades de Auditorias Internas das empresas estatais. 

Esse ritmo vem da percepção do enorme potencial dessas unidades, na atuação sobre a 

Governança Corporativa das Estatais, bem como pela significativa contribuição que podem dar 

às suas respectivas Instituições,,-

214. Em 21/10/2015, por meio a alínea "c" do item 33 da Nota Técnica SEI nO 3491/20 15-M P, 

a SEST, DEST à época, estabeleceu que o Programa de Participação dos Empregados nos Lucros 

e Resultados da CMB deveria conter "[ . .}a descrit:;üo da forma de atuaçüo e das 

responsabilidades da Auditoria Imema 110 monitoramento do programa de PLR dos 

empregados. conforme os criterios aprovados pelo IJES7: bem como sobre a forma de 

distribuiçiio. qualidade e veracidade dos dados apresentados. em especial ({uanto à 

periodicidade mínima trimestral. relirandoMa do acordo" (grifas nossos). Dessa forma, as 

unidades de auditorias internas passariam a ter que realizar exames a fim de monitorar o 

cumprimento dos Programas de PLR dos Empregados. 

215. Além dessa demanda de 2015, no exercício de 2016, por meio do item 2 "c" do Ofício nO 

536/2016-MP, de 1910912016, que versa sobre o Programa de Remuneração Variável Anual 

RVA 20\7. dos Diretores, \"oi demandada a apresentação de Relatório sobre os Pf ) f 
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realizados em 20 16, da parecia à vista da RV A 20 15, c das parcclas diferidas de anos anteriores, 

com manifestação conclusiva da auditoria interna sobre o cumprimento das metas. (grifas nossos) 

216. Face ao exposto, considerando o demandado pela SEST, o quantitativo de exames 

realizados, por esta Unidade de Audi toria Interna, teve um acrescimo de 17(dczcssclc) 

Relatórios, confonne detalhados na scquência. 

217. Independente dessas novas demandas da SEST, esta Unidade de Auditoria Interna já 

vinha executando exames com escopos voltados para esses assuntos, conforme apresentado na 

Tabela, a seguir: 

Tbl23 Rltó" dAdO! . " " riOS , U I ona,ema en Imen o ao d eman a opeo d d I SEST 

Relatório/Parecer "'" realizado 

Parecer da Auditoria Interna, de 20/03/2014 Tratou do cumprimento das regras e metas para Participação dos lucros sobr 
Resultado dos Diretores, referente ao exercicio de 2012 que foi pago nos mese 
de novembro e dezembro de 2013. 

Parecer da Auditoria Interna, de n/04/201 Focou nos resu ltados dos indicadores propostos para Participação nos l ucros 
Resu ltados dos Empregados · PLR, referente ao exercicio de 2013, 

Rela tório n2 19/2014, de 29/09/2014 Tratou do Parecer de Aud itor ia Interna, quanto ao cumprimento das meta 
estabelecidas para o Acordo da Remuneração Variável Anual - RVA do 
Dirigentes da CMS, referente ao exercicio de 2013. 

Relatório n2 19/2015, de 30/10/2015 Refere-se ao Parecer de Auditoria Interna quanto ao cumprimento das meta 
estabelecidas no Programa de Remuneração Variável Anua l - RVA dos Dirigente 
da Casa da Moeda do Brasil, relativo ao exercicio de 2014 

Relatório n2 20/2015, de 20/04/2016 Abordou o cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Participaçã 
dos Empregados nos Lucros ou Resultados da Casa da Moeda do Brasil, relat iv 
ao exercido de 2014, bem como a verificação de conformidade na execução d 
fo lha de pagamento que suportou a distribuição do va lor devido a cad 
empregado 

Fonte e Método: - COnforme controle das OSA's e OSl's. Elaborado pela AUDIT. 

ProgranuI de Particip~Içào dos Empregados nos Lucros e Resultados -PLR 

218. No que se refere aos Programas de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados 

da CMB, esta Unidade de Auditoria Interna efetuou as seguintes ações: 

Tb124 RI' . " e atonos , u Itona que ava laram a d A d" r PLR emprega os • d d CMB 

Portaria ExameS/Ações Escopo 
Não aplicável Relatório n9 20/2015 PLR 2014 Ava liação quanto " cumprimento d" metas 

estabelecidas 00 Programa d, Participação do. 
Empregados nos Lucros ou Resultados da Casa da Moeda 
do Brasi l, relat ivo ao exercício de 2014, bem como a 
verificação de conformidade na exec.ução da folha de 
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pagamento que suportou iI distribuição aos empregados. 
Essa ava liação serviu de base para a ela boração do 
Parecer do Conselho Fiscal emitido em 18/03/2016. 

PRT.AUDlT n2 33, de 051 n2 17/2016 PLR 2013. Apuração de denuncia quanto à eficiência e eficácia na 

08/03/2016 distribuição dos lucros e resultados aos empregados, 
referentes ao eMercicio de 2013. 

PRT.AUDlT n2 15, de Relatório n2 07/2016 PlR 2015. Avaliação dos indicadores da área administrativa do 
22/01/2016 Programa de PLR, do exerciclo de 2015. 

PRT.AUDlT n2 3D, de Relatório n2 14/2016 PLR 2015. Avaliação dos indicadores da área de negócios de Cédulas 
02/03/2016 e Moedas do PrOJ!.rama de PlR, do exercicio de 2015 . 

PRT,AUOlT n2 31, de Rela!ório n915/2016 PlR 2015. Avaliação dos indicadores da área de negócios de Selos 
02/03/2016 Ras!reáveis , Ambien!al do Programa d, PlR, do 

exercício de 2015. 

PRT.AUDIT n9 32, de Rela!ório n2 16/2016 - PlR 2015. Avaliação dos indicadores d, área d, negócios de 
02/03/2016 Passaportes e Impressos de PlR, do Programa de PlR, do 

exercício de 2015. 
Fonte e Mê!odo: Conforme conuole das OSA's e OSl"s. Elaborado pela AUDIT. 

219. Por 11m, esta Unidade de Auditoria Interna, a fim de atender a recomendação da SEST, 

tem efetuado o acompanhamento trimestral do programa de PLR, referente ao exercício de 2016, 

por meio das Ordens de Serviço de Inspeção/Auditoria re lac ionadas a seguir: 

Tbl 25 RI ó' d Ad' , " '" fiOS , 
" I!Ofla que ava laram a r PLR emprega OS , d d (MB 

PlR 2016 Portaria OS! Indicadores avaliados 

PRT.AUDIT 
051 19/2016 Área adminisuativa 

038/2016, de 05/04/2016 
PRT.AUDIT 

05122/2016 Área de negócios de Cédulas e Moedas 
041/2016, de 12/04/2016 

12 Trimesue 
PRT.AUDIT Área de negócios de Selos Rastreáveis e 

042/2016, de 12/04/2016 
05123/2016 

Ambiental 
PRT.AUDIT 

05124/2016 Área de negócios de Passaportes e Impressos 
044/2016, de 12/04/2016 

PRT.AUDIT 
05151/2016 Área administrativa 

081/2016, de 11/08/2016 
PRT.AUDIT 

05164/2016 Área de negócios de Cédulas e Moedas 
101/2016, de 31/08/2016 

29 Trimestre 
PRT.AUDIT Área de negócios de Selos Rastreáveis e 

100/2016, de 31/08/2016 
05163/2016 

Ambiental 
PRT.AUOIT 

05166/2016 Área de negócios de Passaportes e Impressos 
103/2016, de 31/08/2016 

PRT.AUDIT 
05186/2016 Área administrativa 

128/2016, de 13/12/2016 
PRT.AUDIT 

05179/2016 Área de negócios de Cédulas e Moedas 
121/2016, de 21/11/2016 

39 Trimestre 
PRT.AUDIT Área de negócios de Selos Rastreáveis e 

120/2016, de 21/11/2016 
05178/2016 

Ambiental 
PRT.AUOIT 

05185/2016 Área de negócios de Passaportes e Impressos 
127/2016, de 22/11/2016 

49 Trimestre 
PRT.AUDJT 035/2016, de 

aSA 14/2016 Todos os indicadores 
05/04/2016 

Fonte e Método: Conforme controle das aSA's e aSl"s. Elaborado pela AUDIT. 
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220. Cabe ressaltar que a aval iação realizada por esta Unidade de Auditoria Interna, por meio 

desses Relatórios, vem subsidiando o Conselho de Administração e Conselho Fiscal , no 

atendimento à Portaria DEST/SE/MP n° 27, de 12/12/2012, que solicita manifestação desses 

Conselhos, em relação aos Programas de PLR, anualmente. 

221. Desse assunto, vale destacar da ri Reunião Extraordinária do CONSAD, no qual esse 

ConscJho reforçou a recomendação emitida no Parecer do Conselho Fiscal para que a CMB " 

avalie li necessidade de aprimorar seus processos infernos de monitoramento e ava/iaç{io do 

cumprimento das mesmas e também recomenda que o Programa de PLR seja apresentado e 

disclIIido allfecipadamenle n(lS instâncias da empresa para evitar rea/izaçào de rellnWes 

extraordinárias. especialmente quando já é conhecida a data final de encaminhamento para a 

SEST ". 

222. Em face disso, obscrva-se a importância desscs exames, visando subsidiar os Órgãos de 

Administração, quanto ao instrumental que é a PLR, no que conceme à tomada de decisão. 

Entretanto, no entendimento desta Unidade de Auditoria Interna, esse assunto não está sendo 

tratado, pela Administração da eMB, com a devida cri ti cidade e relevância , ao se considerar as 

constatações levantadas e apresentadas nos últimos relatórios desta Auditoria Interna. 

223 . Outra evidência em relação a essa condução pela Direção da CMB é que os Programas 

de PLR não estão sendo assinados dentro dos exercícios, ao qua l se referem, cabendo destacar 

que o Programa, relativo ao exercicio de 2016, até o fechamento deste, ainda não tinha sido 

assinado. 

Program:t de Remuneração Variável An ual - RVA 

224. No que se refere aos Programas de Remuneração Variável de Participação dos 

Empregados nos Lucros e Resultados da CMB, esta Unidade de Auditoria Interna efetuou os 

seguintes exames, no exercício de 2016: 

Tbl26 Rló'd , .. . '" riOS e Au Itona que ava laram a PLR emprega d r d d " aCMB 

Portaria Exames '.copo 

PRT.AUDIT n'2 Relatório n'2 52/2016 Avaliação os pagamentos efetuados referentes às 2! e 31 parcelas do Programa 
87, de de RVA relat ivo ao exercício de 2013. 

16/08/2016 
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PRT.AUDIT n2 Relatório n2 53/2016 Esse relatório avaliou os pagamentos efetuados referentes à 2f parcela do 
S8,de Programa de RVA relativo ao e~ercícjo de 2014. 

16/08/2016 

PRT,AUDIT n2 Relatório n2 24/2016 Esse relatório avaliou o cumprimento das metas estabelecidas no Programa de 
84,de Remuneraç~o Variável Anual - RVA dos Dirigentes da eMS, re lativo ao exercicio 

16/08/2016 de 2015, bem como a avaliação da adequação do pagamento realizado da 1! 
parcela de RVA, no mês de dezembro/20I6. 

Fonte e Método: Conforme contro le das OSA's e osrs. Elaborado pela AUOIT. 

6. GERENCIAMENTO DAS ACÕES DE CAPACITACÃO (Inc. VI, art. 15) 

225. Em atendimento ao inciso VI do art. 15, da IN-CGU nO 24/20 15, bem como ao PAINT-

2016, foram realizadas ações de capacitação da Equipe da Auditoria Interna, em eventos 

nacionais e internacionais, com a participação de 16 (dezesseis) cmpregados, equivalendo à 

62% do total de empregados da equipe, conforme descritos no ANEXO 11, deste Relatório. 

226. Nesse Anexo, foram descritas as ações de capacitação realizadas, com a indicação do 

quantitativo de servidores capacitados, carga horária, temas, período, local do evento e a relação 

com os trabalhos programados no PAINT -2016. 

227. Cabe destacar as participações dc 5 (c inco) empregados da Auditoria Interna no 370 

Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 20 16, organizado pelo Instituto dos 

Aud itores Internos - lIA do Bras il ; de 2 (duas) empregadas na 7Y Conferência Internacional 

do IAA "IIA' s 2016 Internac ional Conl'erence" - FLAI 2016 (Federação Latinoamerieano de 

Auditores Internos - FLAI), organizado pelo Instituto de Auditoria Interna - liA-Global ; e de 

4 (quatro) empregados no 2 10 Congresso Latinoamericano de Auditoria Interna - CLA I 20 16, 

organizado pelo Instituto dos Auditores Internos do Chile e Federação Latinoamericano de 

Auditores Internos - FLAI. 

228. No ano de 20 16, a carga horária total de realização de ações de capacitação e 

desenvolvimento do corpo técnico desta AUDIT foi de 768h. Levando em consideração que no 

PArNT-2016 foram previstas 2.248h, esta Unidade conseguiu realizar, apenas, 34% do 

programado para o excrcício lindo. 
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229. Cabe ressaltar que esta AUDIT nào vem conseguindo executar, satisfatoriamente, as 

suas ações de capacitação e desenvolvimentos previstas nos Planos Anuais de Auditoria Interna, 

principalmente, pela carência de H/I-I de auditores no quadro de pessoal desta Unidade. 

230. Isso se deveu, muito, em decorrência de os I-Iomensll-Iora nào utilizados em capacitação, 

equivalente a 1.480h, terem sido redirecionados para outras atividades, suprindo diversas 

demandas de caráter auditoriais ou administrativos, necessárias ao bom funcionamento da 

AUDIT, tais como: execução de exames de auditoria, elaboração de relatórios, controles de 

recomendações, relatórios resumidos gerenciais, bem como outras demandadas advindas do 

Conselho de Administração e Fiscal , da Diretoria Executiva e da Ouvidoria da Casa da Moeda 

do Brasil. 

7. GERENCIAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES Ooe. VII, art. 15) 

231. A Unidade de Auditoria Interna acompanhou o atendimento das recomendações 

emitidas, durante o exercício de 2016, pelas áreas auditadas da CMB, confonne demonstrado 

no ANEXO IV-A, deste Relatório. 

8. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
(Inc. VIII, art. 15) 

232. Como se pode asseverar, desse RAINT 2016, a atuação da Auditoria Interna pennitiu 

evidenciar dois tipos de beneficios à CMB. Um inerente ao seu papel , não financeiro, 

especificamente o beneficio de melhorias dos mecanismos de Controles Internos, da 

Governança e de Riscos da CMB. E o outro beneficio (financeiro) que não é o foco principal 

dos trabalhos de uma Unidade de Auditoria intema, uma vez que se trata mais de recuperação 

de algo não realizado adequadamente ou realizado impropriamente ou irregulannente. 

233. Todavia, ainda quanto aos beneficios linanceiros, resta evidenciado que a Auditoria 

Interna absorveu algumas atividades da CMB, como, por exemplo, as Auditorias de 

Certificação, que antes eram contratadas. Ao passarem a ser realizadas pela AUDIT, desoneram 

financeiramente a CMB, em caso de não cumprimento, cumprimento inadequado ou impróprio. 

Isso tudo, sem contar, ainda, o beneficio não financeiro, de agregar valor à tomada de decisão, 

por meio de um instrumental técnico-gerencial , mais preciso, a partir da atuação da Auditoria 

Interna, oriundo da avaliação da implementação do Programa. 



~~ Casa da Moeda do Brasil- CMB 

234. Logo, os beneficios decorrentes da atuação da Unidade de Auditoria devem ser 

rncnsurados muito mais pelas suas atividades inerentes, confonne descritos nesse RAINT, que 

pelas excepcionalidades: de recuperação de prejuízos, identificação de multas ou de prejuízos 

ao erário. 

235. Nesse sentido, pode-se repisar alguns exames que merecem destaques como o caso da 

auditoria sobre o Palacete (Museu), que pemlitiu alavancar o processo até o final , dando a 

devida celeridade à obra, a interação incisiva com a Auditoria Independente, possibilitando a 

CMB se antecipar às questões, a atuação conjunta com o Conselho Fiscal no sentido de 

melhoras os controles internos c a govcmança da CMB. 

9. IMPLEMENTAÇÃO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS 
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E D@S ÓRGÃOS DE 
CONTROLE (TCU e CGU) (ANEXOS V-A, V-B, VI-A e VI-B) 

236. A Unidade de Auditoria Interna acompanhou o atendimento das recomendações 

emitidas, durante o exercício de 2016, pelos Órgãos de Controle Interno e Externo (COU e 

TeU), bem como recomendações do Conselho de Administração - CONSAD c Conselho Fiscal 

- CONFIS, confonne demonstrado nos ANEXOS V-A, V-B, VI-A c VI-B, deste Relatório. 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

237. De acordo com o exposto, pode-se observar que a Auditoria Interna da CMB cumpriu 

suas competências regimentais no ano de 2016, ao assistir a organização na consecução de seus 

objetivos institucionais, ao propor melhorias nos controles internos administrativos c ao 

recomendar soluções mitigadoras dos riscos identificados: 

238. Como resultado dos trabalhos realizados e das competências institucionais conferidas à 

AUDIT e de suas funções consultivas, de assessoramento, avaliaçuo e acompanhamento, o 

presente Relatório vem evidenciar que esta Unidade tem contribuído para agregar valor à gestão 

da Casa da Moeda do Brasil , de fonlla independente, objetiva e disciplinada, aderente ao 

desenvolvimento da empresa e seu processo de Governança Pública. 



«~ Casa da Moeda do Brasil - CMB 

239. Contudo, como pode ser constatado, do referido RAINT, o campo de atllaç~o da 

Auditoria Interna é bastante amplo c complexo, carecendo cada vez mais de recursos humanos 

capacitados. 

240. Para que se possa atender, satisfatoriamente, as diversas demandas, previstas e não 

previstas, urge, à Direção da eMB, observar a recomendação do CONSAO recepcionada do 

exercício de 2015, a partir da reestruturação da empresa. 

241. Na época, o CONSAO aprovou mais 5 (cinco) Analistas da eMB, classificados no 

Processo Seletivo Interno da empresa, consignando, ainda, que faltavam incluir os 7 (sete) 

Analistas da eMB para a Auditoria Interna, de acordo com aprovação pretérita do ConscJho, 

conforme registrado na 226a Reunião Ordinária, realizada em 22/ 10/2015, totalizando o 

ingresso de mais 12 Analistas. Como recebemos, no exercício de 2016, apenas (2) dois analista 

da área de TI , restam 10 (dez) empregados a serem alocados na Audit, sem considera as novas 

entradas (um empregado) e saídas (um empregado), não decorrentes do Concurso Interno, em 

referência. 

Rio de Janeiro , 23 d fJ vereiro de 2017. 

Luzia dei Ma ek da Motta Marcelo Oláv 'o Ferreira de Matos 
Gerente Executivo DVAN/AUDIT Assistente Técnic' da AUDIT 

, 
Ivan Siqueira dos Santos 

Gerente Executivo DVAT/AUDIT 

-}OsiEAm~#J~~"R PIRES JUNIOR 
Chefe da Auditoria Interna da CMB 
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AÇÕES DE AUDITOR IA INTERNA REALIZADAS EM 2016 - OSA-2016 

OS" 
0112016 

OS" 
02120 16 

05/\ 
03120 16 

OS,\ 
04120 16 

05/\ 
05120 16 

05,\ 
06120 16 

OSA 
0712016 

OSA 
0~120 16 

OS" 
09120 16 

OS,\ 
10120 16 

OS/\ 
1112016 

OSA 
1212016 

OS" 
13120 16 

OS" 
1.1120 16 

I'RES I 

Dl! l'AS 

DEMO'\! 

DET IC 

DEGEI' 

1 '~;~J~~~~f:d~~~,~m~p::k~O:'~"~,"~O~"~"'~""~O~'~"~"~"~"!O'~'d~'t''''~:O':>~'~"~"~''f';;"~''~O'~d{"~>~,~o~~m~;",~o I"~0:'~' ;~7.~dOS por mcio 
I açJo: a a"aliaç~o da caJXlcidadc dos conlroles interno> adminiSlrali.'os 

i ,i c evil;" falhas: c a avaliaçJo do nu~o intc'mo c e~lemO das 
'todas as fases 

ti vista a integr~çJo dessas informaçoc'S no e~amc cjul~amcmo 
dos gL'Stores pelo Tribunal de Cootas da Uni~o - TeU; Ul'I\'i:mam;a desta Unidade de 

ill 

I' 

. ConmnicaçJo a "lta "dminiW;:JçJo: Rdat6rios Gerc'nciais periódicos: o comrole 
desempenho da gL'Stllo, de forma a contllbulI parJ o aperfeiçoamento da 

pública. de acordo com a Decis:'lo Noml:!tivJ - DN • TCU n° 1.16, de 3010912015 

as atividades merentL'S ao prOCL'SSO produti,'o de p=pones, bo.:m como dos processos de 
I'iligrarudo· Mapa do Brasi l. de I'apellksirudo c de Tinias parJ praduçao de 

Além disso, também for.un verificados os procL'SSOs de aquisiçao de [l<.,as 

1 1;,~:~:~,:"~>,:procesS<Js de produçJo de nH.>cdas, Indice de perdas, $<.'gurança d~ produto~ acabados: 
de estoqu~'S: manul~n'iJo e consc,,'aç~o dos equipamentos: reposiç~o de [l<.,as 

, O 

,o , ti 

, I Go,'errunp em T~'C nologÍJ da [nlormaçJo· T I, bem como a 

dos conlroles, responsab ilidades, planejamento cstrJtégico e atingim~nto dos 
,L'Str;Mglas, aqui siçlks de Bens e SC"' IÇOS em TI. ocm como o desempenho, 

da .lrea d~ TI. em estrita obsc,,'lincia aos Principios de' AuditorlJ 

i 1 r o cumprimento das Normas, I.ei s c Regulamentos im'rentes aoS Recursos Ilumanos e 
' i da Folha de I'agamcnto 

O I 1' 1 .. 
flscali7..:lçJo/ins[l<.,Jo, atendimento de ocorr~ncias, manutenç,ks prC\'cntiv:l!i e cnneti"as, supervis;lo 

DESER c açlks de mdhoria ru CMB. b.:m como "erilicar ressa rcimentos devidos (JXl~OS e em atraso) e 
atendimento :l l cgislaç~(l vi~ente c de norm~s em,,:! ,\BC com '. ' " 

a IítlL-d ignidade das infom.açõcs c t!.a.tlos inelente~ aos CIlS!QS na fabricaçJo de cL'dulas, 
a produ,~o das 6 taxas (2: 5: 10: 20: 50 c 1(0): a metodologia utilizada na aprl}priaç~o 

DECOF CUS!QS. b.:m como o cumprimento ~ Icgislaç~o vigente. rdcrente ao e,xcrclcio de 2015. 
, , sobr~ o no"o contrJto com o Banco Central do Bras!1. conlorme I'rocL'SSo n° 

8750.00 1.j.j2f.!0 16-2I , 

e~e'CuçJo, eficácia e dieicncia das Jtribuiçik'S c 
ili dos agentes que intcgr.lm a ~'StrU1UrJ de GovemJnça CQlPor.lli\'a da CMII, 

os nl\'eis de controle ins!ituldos e o seu alinhamento aos 5 (cinco) a!rihutos d(l Sistema 
Internos da CMB, ocm como a implcmc'nt:lçJo das IC'ComendJ,oc'S propostas no 

n° 1912013 

DECED i 
o processo de produçJo de cL'dulas com cnrasc na etapa de numerJçJo do referido processo: 
perdas: segurança de produtos acabados: planejamento de eS1oques: manulençJo c 

equiJXlmentos: reposi,~o de [l<.,as, 

DEMO'\! 

DEMAO 

DEMAO 

DECOF 

DEGEI' 

V,'riricar os proccssos de 
I' i 

Oi O I 

i'i 

o cumprimento das açõcs imputadas no Sistema de GL'StJO ,\mbiental - SGA. visando 
n lcgislaçJo ambienta l vigente: J conformidade da Lkença Operacinnal das f.lbricas lI.1 

ISO [400112004. Com aplicaç~o <.1:1 t:UI'1 .. a "UC com amostr.l gem de 80"10, no 
SUA uas áreas da CMI1. a serem escolhid<1S, em 2016, 

; Assocla,lo Brasileir.l de' 
T 15 a 19 de fcvcreiro de 2016, referenle :l. cenilíc:l,Jo da 

'/I S<:n'ic"$ . O IIS"S I H,OOI :2007, 

o atendimento das rc'Comendaçlks teferente'S ao Rdat6rio " UDlT nO 0412015 c a OSI. 
nOO1/20 16: e, 

I ~~:::.~~:::,:~:~~':,::~;:;:: registros e procedimentos efetuados pela CIo.IIl, no c.xcrcicio de 20 16. das I, seIL'Cionad<1S para análise no c~amc de auditoria reter ente' .i OS I. AUDIT n" 01120 16, 

o cumprimento das metas rdcrcnte's ao Acord() dc l'a rticipaç~o nos I.ucros dos empregados. 
I' c,xcrcieio de 2016 

ANEXO l-A 

30/05120 16 

I'criodo conslderJdo até 30/12120 16, 
l'lev is;lo de t ~nnino até 3 1/0312017. 

I'ostersado p;lra 20 17 (OSA n~ 
0-112017). porém hou\"C hIh em funç~o 

de Sol ic itaçõt.'S de 

11/1112016 , 30/12f.!0 16 

21 /0112016 a 31/ 12f.!016 

E~ame l'ostercado OSA ,\UDlT 
n~0 1 12017 (PRT, N" 

OOlr.!017) 

31 / 1212016 EmandJmen\o 

28/01120 16 a 3 1/ 1212016 (c,xamL' em 
and,101ellto) 

28/02f.!0 17 

31 /0312017 (plOjcçao) 
em ant!.lmento 

Exame Postergado OS,\ AUDIT 
n° 02120 1 7 ( I'RT, N" 

00212017) 

I'eriado considerado até 30/ 12120 16. 
I'rcv ts;lo de término até 2~/02120 1 7 , 

31/12f.!016 EmandalOcnto 

05/0412016 a 31/12f.!016 
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aSA 
1512016 

aSA 
1612016 

OSA 
ImO l6 

aSA 
18120 16 

DI, nc 

DI: rlC 

I ~~::r;:;:',:: ;:;':~i:":"::',~;':~:":''';,';:',~''::''d~'~m:,~enlo ~ 10sI ruçJo NOrnl~li\'a do TCU INHCU/55/07, no p.:riodu I( '1 I COlHO os Ilrocedinlenlos c cOntwks referenles ao Ilrocesso de 
anual dl Ot.'ClafJçJo de Beos e Rcndas dos elllflrej;ados cOlllissiQnados, Direto ria, CQnsdhos 

I e de AdminislfJçJO. do e.~erdcio de 20 16, coofomlc InStruçJo do TeU. 

Ir I quanlo às p.:nd':ncias 
'I I IT 2112013 (OS I ,\ UDIT n" 2112013): análise dos Norrnali\"os 

I de Sl'gurança Cor(lOra1i\'J da C MII (percentua l. mlnimo. de 50% 
. Nornra ti,'os Internos). no que tange:i sua at ual i7.ac:lu: a" aliaç:lo <.lo Ilroc~""Sso <.Ie mon ilufJmentu 

I ". '",,',m,.~, " """~ •. al ém da :!\,Jlia\'Ju do Ilroc<'SSo de CcrtificaçJo dl CMIl. eonfornrc AIlNT 

" 

a qualidade no Ilroc<'Sso Ilroduti\'o com maio res lodices de ocum:'oda de 010 conformidldcs 
ir ll int :J.S auditorias interna e eMerna a rartir dos conce ilos da ISO 9001 :2008. bem como 

i l ' tI' i' anterior~"S (i nterna e ex terna) 

internos l"Stabell'Crdos par.l" ol"'r.l,~o da AU1()ridadc de Rq:;isno - AR dl Cas" 
do Ll r.lsi l· CM Il. confomle o Mapa de I'rocessos di"uls ado p.:lo Inslllulo Nacional de 

da Informa,:!o - ITI referenciado no doculHenlo ,\DE-ICP-OS.E \'.2 0 - Ma pa de 
. identifrcados na [nffJestrutufJ de Chaves Pirblic"s lI,...~ilcifJs-!CP-n rasi l , bem como 

I t ' l1 t 

. " 

I em atendimentu às ,,-conlendaçõcs do Relatóriu dI.' 

do Relatório o" 13120 15. C'm virtude das dcli ber,,~·ÕI.'S dos Acórd:los n° 
Tribunal de Contas da UniJo - TCU . 

AN EXO l-A 

23/05120 I 5 a 16/12120 16 

2 1/1 112016 Aguardando ag~odarncnlo 
Rcuoi~o de Buscas entle AUDlT e 

DIG1:S 

03/0~12016 

06106120 16 ~ 2910712016 

011OR120 16 , 20/09120 16 

OSA 
DEG EC 

, Icga,s "t"rentes :\ Dispeosa e Inc.~igihilidlde d~ Licita,iles. 30/06J20 16 a 

20/2016 

OSA 
2 112016 

OSA 
2212016 

23120 16 

OS,\ 
2.t120 16 

OSA 
2512016 

OSA 
2612016 

aSA 
2712016 

DET IC 

DECaI' 

Todas as 
illeas da 

CMB 

DEGEI' 

D1:E/'.I I' 

DEG EC 

[)1:CED 

it i 'I C risco. 

<lli,t IA" ""'" da Heti"ilk!de do Sis1ema IrllegrJdo de GestJo Enterprisc Resumce l'l aoniog -ERI' 

., 

." 
' 1.1 ., 

Ilra:l.o ',i' ., 
" 

l'lanos d~ ,\çJo. em andamento, rcfer~ntes ao R"l3tório AUOlT n· 
<' aoRclatório Au mT n~ 151201 J 

l ' i rl'Comendaçôcs awesentJdls I"' la ,\udi1oria [n<.le pendente, dos 
scguir: 

Intemo - exerdcio 2015: 
A\"aliaçJo do.t" trime:strcI2015: 
,\\"altaçJo Tribut:lrtJ I" scmestre 12015: 
,\ \"Jfiaç~o Trihu t~ria 2" scmestre 1201 5: 

- Re\"is!lo da DII'J 20 15 . e~erc1cio 201.t; 
' I . - ,\ \"aliaçJo Atu:tria l- e~ercicio 2015. 
' I .. AvaliaçJo dos Controk'S do ERI' - e.~crcici o 2015. 

o cumpr imento dls meUS "stabek-cidls nol'rogroma de Rcmun,·r.lçJo Vari:'.\"cI Anual - RVA 
Iltrtcentes dl CMIl. rdall"O ao c.~en:lcio de 20 15, bem como:t a"aliaçJo da Jdi."<ju:tçJo do 

da I' parccl~ de RVA, 00 rncs de dczemblO1201 6 

. " • t dos indk"dorcs "s1r.l tégico, no que taoge" qualidade. confrabr lidlde . 
homogene idade. praticidade. \"alid:Jde. indc·l"'ndcncia. simplicidade. cobertufJ. 

. accssihi!idJde e eS1abilidlde. em atendimento ;\ IN/SI'C n." 0112007. 

IH . disEJOSill "os legais nos Ilfocessos rcfcrent<'S:is modalidades Irciwtórias 
'. Concorrcncia Nacional e Jntcm~ci"na l . l'rq;;,}o Elc trõnjc" e Prescncial: 

Preços e Convi te. 

" CMIl c a Sociedade [)d Estado Casa 
. dl "'centlna. a entresa no prJZO das qu:tn tidad<'S !<""queridas. c com a qualidade , , 

21 10912016 a 10/1112016 

Dif"rido p:lr.l2017 

31112120 16 Em andamento 

1 6I0~12016 a 31/ 12120 16 (examc em 
~ndlmento) 

16108120 16 A 31 / 1212016 (c.ume em 
~nd,lnocnto) 

16108120 16 A 31/ 12120 16 (c~a rne em 
andamentu) 

1'1' 

(I'RT N"03/2(17) 
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OSA 
28/2016 

Verificar as ati,'idades da CIFRA0. relacionadas a 5<:l:uir. ~m conson~nciJ com os dispos itivos lesais. 
norm:lS. oricnl:lçõcs ~ r~'Comendaçõcs da !'REV IC. e demais legislaçõcs pcJlincnt~'S as Entidades de 
!'revld~ncia Complelm·nlar. 

aI 1'0Utica de in"estimentos c sua gcslilo: 
b) l'/Oc~'Ssos de concessôlo de bcncfk ios. 

C IFR,\O cl !'r<x~..Jimcnlos c con troles vinculados:i S~'Stlo adminlstr~u"a c financ~irJ d:1 emidade: 
dI ()espcs:lS administrativas: 
c) Estrutura de I:n"cmança c de' controles Internos da ~mld:u.k: " 
f) Rccolhirnenlo d:lS contribuições dos palrocinadorcs c paJlicipan1es em rdaçJo ao pre"isto no plano 
d~ custdo. 

ANEXO l-A 

Diferido p;lra 20 17 
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Análise do Balanço Patrimonia l, DClllonstraçilo do Resultado do Exercício. 

004/201 5 DECOF 
Demonstração das Mutações do Patrimôn io Líqu ido. Demonstração do 

22/01 /20 16 
Fluxo de Caixa. Demonstração do Valor Adicionado. Demonstração do 
Rcsu1t::ldo Abrangente c Notas Ex plicat ivas do exercíc io de 20 14 . 

avaliar c monitorar as rcspost[l$ do Departamento de Tecnologia da 
lnfonnação c Comunicação - DET1C cncamillh3do por meio do Oficio 
AUDIT nO 066/20 15. de 19 de outubro de 201 5 em atendimento ao Ofíc io nO 

006120 15 DETte 309/20 15- TCUlSEFTI. processo n" 18750.00 1891 /20 15-99. Acôrdão na 15/0 1/20 16 
2.201 /20 15-TCU - Plenário. que tem por objeti vo vcrilicar o atendimento às 
dClcmlinnçõcs c recomendações contidas no Acórdão n° 2.296/20 12 -TCU -
Plen,'lrio. 

Verifi cação de 100% dos valores considerados no preenchimento da 
Declaração de Débitos e Créditos Tribut{,rios - DCTF de Setembro de 2014. 

0 14120[5 DECOF considerando t"mbém como "mostra do e.',;;'Ime os meses de M"io. Agosto e 12/01 /2016 
Outubro. correspondendo a 33% das Dec larações cleneadas para o exercic io 
de 2014 . 

Verificar a gestiío de Contratos de serv iços terceiriz.1dos. previstos na 
Nonna de Organizaçiío nO 0120-NO-30, bem como os controles e 

015/20 15 DELOG procedimentos implementados para assegurar a execução desses contratos, 
3 1/ 12/20 16 

pe lo Departamento de Gestão da Inrr;lestnJ\urn e Logística - DELOG. com 

maior economia financeira . 

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais nos processos referentes às 

0 17/20 15 DEGEC modalidades licitatórias de Tomada de Preços, Concorréncia Nacional e 01 /07/20 16 
Internacional, Pregão Eletrõn ico e Presencia l: Registro de Preços e Convite. 

020/20 15 DEGEP 
Veri fi car o cumprimento das metas referentes ao Aeordo de Participação nos 
Lucros dos empregados, bem como o cálculo de pagamento por empregado. 19/04120 16 

Todas as ãreas 
Monitorar as recomendações apresentadas pela Auditoria Independente nos 

02 1/20 15 
da CMB 

Relatórios - Exercic ios 20 13, 2014 elo, 2°, e 3" Trimestre de 20 15, e suas 13/0612016 
respectivas impl ementações . 

Tendo em vis!:1 os apontamentos (mio conrormidades. observações e 
oportun idades de melhoria) do Relatório n° 10/20 15, houve a necessidade de 

verificar o processo de anãl ise da qualidade do produto acab"do e motivos 

023/20 15 DEMAQ 
da devolução de produtos pelos clientes nacional e internacional da CMB . 

18/02/2016 
aval iar a qualidade da estrutura do processo produtivo a part ir dos conceitos 
da 150 900 1 :2008 e NB R 1554012007, c indicar, se houver, os responsáveis 
rererentes aos supracitados apontamentos, bem como atestar o cumprimento 
das recomendações apresentadas no Relatório AUD IT n° 05120 14 . 

Verificação do processo de aquisição de Tinta OfTset Seco Invis ível 

024/2015 DErAS 
Fluorcscente Venllelha - cód igo 366343, por Inex igibilidade de Licitaçiío, 

17/06/20 16 
com base nas Nornlas Internas da C MB, bem como na Lei nO 8.666/93 e 

suas alternções. 
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AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA DE 2015 - EXECUTADAS EM 2016 

, 
, 
L- ______ _ 

025 /2015 

027/2015 

028/20 15 

1 - Verificar o cumprimento dos dispositivos legais. nonnas. orientações c 
recomendações da PREVIC. em consonância com a Lei Complementar n° 

108. de 29/05/2001 . referente ao exercido de 20 15. no âmbito do Programa 
CIFRA0 Moeda Prcv. 

DESER 

DESER 

2 - Verificar o cumprimento c o estabelecimento de Planos de açilo pam os 
apontamentos c recomendações propostas no Re latório de Fisca l i7~1çi'lo nO 
06/2015/ERRJ/PREV 1C. 

o escopo do trabalho abrangeu a verificação das instalações dos 

equ ipamentos que compõem a metodologia do SCORP IOS. sob os aspectos 

de fiscalizaçiio/inspeçào. bem como a análi se dos ressarcimentos devidos 
(pagos c em lItnlSo). em atendimento à legislação vigente c de normas 

internas. a lém da amilisc dos processos de contratação e dc 

acompanhamento. consoante à prestaç:1o de serviço da Metodologia 

SCOR PI OS. 

Verificar os equipamentos que compõem a metodologia do SICOBE. sob os 

aspectos de fisca li7 ... 1çàolinspeção. atend imento de ocorrênc ias. manutenções 

preveruivas e corretivas. supervis<1o e ações de melhoria na CMB. bem como 

verificar rcssarcimentos dcv idos (pagos e em atrnso) e atendi mcnto à 

legislaç:1o vigente e de nonllas internas. Com aplicaç<1o da Curva ABC com 

arnostra~em de 80% no rninirno das atividades. 

ANEXO I-B 

16/ 12/20 16 

02/08/2016 

Exame Postergado 
para 20 17 

(OS I.AUD IT 
W2312017) 

,------ ~- -- - " 

! 
~ - -- - .- - ---~-

Página 2 de 2 



Anexo II 



CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA AUDIT EM 2016 (Inciso VI Art . 1S da IN/ CGU/24/201S) ANEXO 11 

CARGA 
CARGA 

RELAÇÃO COM TEMAS HORÁRIA 
INSTITUIÇÃO NOME MATRrCULA PER(ODO HORÁRIA LOCAL DO EVENTO OS TRABALHOS 

(em horas) 
TOTAL 

PROGRAMADOS 
(em horas) 

ISO 9001 Versão 2015 - Carla Cristina da S. Cavalcante 9453-4 ,. 
Interpretação e Bureau Veritas Clarissa Teixeira Campos 9454-2 17. ,. 

Rio de Janeiro - R.I , 48 QSA.AUDrT N11712016 

Implantação 
18/03/16 

Vicente Ribeiro Mendes 8997-4 ,. 
ISO 9001 :2015- Clarissa Teixeira Campos 9454-2 8 , Upgrade para nova Bureau Veritas 28/03/2016 ,. Rio de Janeiro - RJ OSA.AUOIT N11112016 

versão Marcelo Otávio F. de Matos 8970-2 8 

Auditor Líder de Carla Cristina da S. Cavalcante 9453-4 28/03/2016 

- Qualidade ISSO Bureau Veritas • 40 80 Rio de Janeiro - RJ OSA.AUDIT N1 17/Z016 

, 9001:2015 - IRCA/9153 Vicente Ribeiro Mendes 8997-4 01/04/2016 

OHSAS 18001/2017 - Aline Alves Torres 7204-4 ,. 
Interpretação e Bureau Verilas 

os. 
31 Rio de Janeiro - RJ • OSI.AUOH fl t 12/2011> 

06/09/2016 
Implantação Heloise Vidal da Silva 8S43-0 ,. 

13° Semana de 
Paula M iglioli Cunha Alves 9457-7 40 

Administração Escola de 
25. lODOSOS lAA8AlHOS , Orçamentária, Administração 80 Rio de Janeiro - RJ DESENVOlVIDOS PELA 

Financeira e de Fazendária - ESAF 
29/05/2016 EQUIPE DA AUOlT 

Contratações Publicas Ezequiel Rodrigo da Silva 8247-3 40 

7S· Conferencia Instituto de Flavia de Carvalho Barros Asterio 7234-6 31 lODOS os lRABAlHOS 17A 
6 Internacional Anual do Auditoria Interna - .4 Nova Iorque, EUA OESENVOlVlDOS PELA 

liA liA/Global Paula Miglioli Cunha Alves 9457-7 20/07/2016 31 EQUIPE OA AUOIT 

Participação do 
Valentim Ferreira 4099-1 ,. Ilha do Fundão -

f-
Treinamento Certificado 

COPPE UFRJ 
2S. 

31 Cidade Universitária -
OSA.AUOllNt 11/2016 ~ 

em Rela tórios e 26/08/2016 OSI,AumT 1'11 1112016 , 
Sustentabllidade Paula M iglioli Cunha Alves 9457-7 ,. RJ 

--é2:-



CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA AUDIT EM 2016 (Inciso VI Art . 15 da IN/CGU/24/2015) ANEXO 11 

CARGA 
CARGA 

RELAÇÃO COM 
TEMAS HORÁRIA 

INSTITUiÇÃO NOME MATRfcULA PERfoDO HORÁRIA LOCAL DO EVENTO OS TRABALHOS 

(em horas) 
TOTAL 

PROGRAMADOS 
(em horas) 

Josilene Cristina de Oliveira Medeiros da Silva 8968-1 32 

Congresso Brasileiro de Conselho Federal 11. Centro de Evento do • Leonardo da Cruz João 9455-0 32 9. Os.v.UDlT N1 Ill1016 
Contabilidade de Contabilidade 14/09/2016 Ceará/Fortaleza 

Ivan Siqueira dos Santos 9203-5 32 

José Antônio Meyer Pires Júnior 8901-0 32 

Aline Alves Torres 7204-4 32 
Congresso Brasileiro de Instituto dos 

25. Transamérica Expor TODOS os TRABALHOS , Auditoria Interna · Auditores Internos Vanessa Ca ndido as Costa 8996·6 32 16{) OE5WVOLIIIOOS PElA 

(ONBRAI - 2016 do Brasil - liA 
28/09/2016 Center - São Paulo [QUIPE OA AUDIT 

Heloise Vidal da Silva 8543-0 32 

Ezequiel Rodrigo da Silva 8247-3 32 

Instituto de Marcelo Otávio F. de Matos 8970-2 32 

AUJTORES Internos 

Congresso latino-
de la República Clarissa Teixeira Campos 9454-2 32 

Dominicana e pela , .. Republica TODOS OS TRABAlI10S 

" americano de Auditora 128 OESWVOLVlOOS PElA 

Interna - CLAI - 2016 
Federação latino-

Valentim Ferreira 4099-1 
19/10/2016 Dominicana EQUIPE OA AUOlr 

americana de 
32 

Auditores 

Internos, - FLAI Roberto de Oliveira Cunha 7928-6 32 

14001 - Nova Versão 

201S Interpretação e CGU - Centro - RJ Valentim Ferreira 4099-1 
14. ,. ,. OSA.AUOIT N' 11/2016 ~ 

" 15/07/2016 OSI.AUOI1 N111!2016 
Implantação 



CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA AUDIT EM 2016 (Inciso VI Art. 15 da IN/ CGU/24/2015) ANEXO 11 

CARGA 
CARGA 

RELAÇÃO COM I I I MATRfcULA I PERfoDO I HORÁRIA TEMAS 
INSTITUiÇÃO HORÁRIA LOCAL DO EVENTO NOME OS TRABALHOS 

(em horas) 
TOTAL PROGRAMADOS 

(em horas) 

Josi lene Cristina de Oliveira Medeiros 8968=1 8 

" I Seminário na CGU I Centro - RJ 23/03/2016 16 IMinistério da Fazendal OSI.AUOIT N ~ 25/2015 

Cristiani M elo Valdez 7666-0 8 
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ANEXO IIl- B 

INFORMAÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE 

BEBIDAS - SICOBE 

Durante o Exercício de 20 16, principalmente, por meio do Relatório de Auditoria nO 2912016 

- Parecer de Auditoria Interna sobre o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), esta 

Unidade de Auditoria Interna - AUDIT realizou o monitoramento do cumprimento das 

determinações emanadas no Acórdão nO 2.075/2006-TCU-Planário, de 08/11/2006, itens 9.7. 1 c 

9.7.2, conforme segue: 

"9. 7. delerminar à Casa da Moeda do IJrasil que: 

9. 7. 1. continue envie/ando e.~/àrço.'i para viabilizar o credenciamento de olllras empresas 

.ftJrnecedoras de serviços ajins. e que. para as próximas contrafações. realize licilação. 

avaliando a conveniência e a opor/unidade de realizá-Ia e11lllíve/ i11lemacional. 

9.7.2. em fuluras contralaçiies. realize pesquisa de preços 110S mercados nacional e 

in/emacional. acerca das c01llrataçx}es de projetos similares ao que foi co11frawdo com a 

empresa S/CPA no presel1fe processo. " 

2. A fim de dar continuidade às infonnaçõcs abordadas no RAINT 2015, vale salientar o 

cronograma preliminar para licitação do SICOBE, elaborado no início do Exercício de 2016, 

encaminhado ao Tribunal de Contas da União - TCU, por meio do Ofício PRESI nO 001 , de 

06/0 1/20 16, conforme registrado no Relatório de Auditoria n° 29/2016. 

3. No que diz respeito ao cronograma, verificou-se a retirada das audiências públicas, 

provisoriamente, previstas para os dias 17/02/20 16 e 19/04/20 16, 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. 

4. Ainda confomle registrado no Relatório de Auditoria nO 29/2016, vale mencionar o 

encaminhamento ao TCU do Oficio 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), § I' , em resposta ao Oficio n' 0070/20 16-TCU/SeeexEstatais RJ , de 04/03/2016. Tendo 

sido destacado, § 7°, que o referido Relatório, ainda, estaria em análise no MF, carecendo de decisão 

final , e que, dependendo da decisão, essa teria impacto diretamente nos trabalhos do procedimento 
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licitatório em curso na CMB, com previsão de audiência pública para o linal de abril ou início de 

maio de 2016. 

5. Oportunamente, no Oficio supracitado, § 2°, a CMB, também, informou sobre viagem de 

benchlllarking realizada por representantes de duas Diretorias da CMB, juntamente com o então 

Presidente da CMB e um Assessor, em quatro países da Europa, onde foram identificadas empresas 

de tecnologia similar à utilizada para o SICOBE. Segundo consta do Olicio, § 3°, essa ação estaria 

indo ao encontro do Acórdão nO 2075/2006, pois o seu escopo, além de proporcionar conhecimento 

das práticas mais recentes do mercado de selos rastreáveis, propiciaria identilicar no mercado 

internacional empresas com o perril perseguido pela CMB, para a prestação dos serviços do SICOBE 

e SCORPIOS, podendo, assim, ampliar a competitividade e concorrência em futuros certames. 

6. O Ollcio informa, ainda, § 4°, que, paralelamente, estudos técnicos estavam sendo 

intensamente desenvolvidos para a elaboração da especilicação do SCORPIOS, cujo aproveitamento 

para ° edital do SICOBE representaria parte substancial da tecnologia da informação e automação, o 

que, segundo o infonnado pela Presidência da CMB, à época, evidenciou uma celeridade das ações 

previstas no cronograma do SICOBE. 

7. Outra informação prestada no referido Ollcio, é que estava havendo a busca de soluções 

alternativas, § 5°, para o atendimento integral aos requisitos de funcionalidade definidos pela RFB, ou 

seja, atendimento ao ADE COFIS n° 045/2015, bem eomo as 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 Oficios PRESI nOs: 229/2015, 239/2015 e 014/2016, com vistas a uma solução conjunta para a 

readequação dos normativos e funcionalidades do SICOBE, propondo, inclusive, uma Comissão 

multidisciplinar para avaliar sugestões tecnológicas alternativas. 

8. Ainda conforme Relatório de Auditoria nO 29/2016, foi enviado peJa Presidência da CMB ao 

TCU o Oficio n° 054, de 14104/2016, para atualizar informação prestada no § 7° do Oficio PRESI nO 

045, de 29/03/2016, no que se refere à licitação do SICOBE. 

9. Em seguida, em 27/04/2016, foi encaminhado o Oficio PRESI n° 059, que citou a reunião para 

apresentação sobre o referido sistema, ocorrida em 20/04/2016, onde foi entregue cópia do relatório, 

em dois cadernos, da viagem internacional de benchma,.king, realizada no período de 07 a 

18/03/2016, bem como solicitou tratamento de contidcncialidade ao relatório, tendo em vista conter 

Elaborado pela CI'rem e d(l SEAN. Flâl'l'(/ de C(/n'(llIw !J(lrros t!sl,]riIJ, 

2 
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infonnaçõcs das empresas visitadas, suas tecnologias, patentes c segredos industriai s aplicados aos 

sistemas de controle de produção, auditoria de autenticidade c rastrcabilidadc do produto. 

10. Foi encaminhada, também, pelo Ministério da Fazenda à eMB, por meio do Ofic io 

n" 10.503/SE-MF, de 20/04/2016, a Nota Técnica n" 2/20 16/AEC I/GMF/MF-DF, de 15/04/20 16, 

contendo análise e laborada sobre os aspectos envolvidos, bem como a possível repercussão das 

respostas enviadas pelas áreas envolvidas, re lat ivas à análise econômico-financeira e de confomlidadc 

do SICOBE, conforme firmado no Relatório Final da Comissão Especial (Portaria MF n° 638/20 15). 

Na conclusão da referida NT consta so lic itação, à eMB, de encaminhamento de explicações relativas 

ao SICOBE, as quais foram transcritas no Ofício do M F, com prazo de atendimento até Ii /05/20 16. 

I\. Nesse ínterim, foi recepcionado pela CMB, em 05/05/2016, o Ofíc io nO 020/20 I 6-RFB/Cofis, 

de 29/04/20 16, com a indicação do escopo básico para adequação do SICOBE, confonlle indicado no 

item "g" da conclusão da Nota Técnica supracitada, ou seja, um dos itens a serem explicados pe la 

CMB. 

12. Em resposta ao solicitado no Ofício nO 1 0.503/SE-MF e na Nota Técnica, foi encaminhado ao 

Secretári o Execut ivo do Ministério da Fazenda o Ofício PRESI nO 70, de 11 /05/2016, com as 

infonnações acerca do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (S ICOBE), exceto a letra "g", 

dispensada pelo Ofício do MF dev ido à necessidade de infomlações ad icionais da RFB. 

13. Em 12/05/20 16 foi reali zada reunião na Secretari a da Receita Federal do Brasi l (Brasília 

DF), onde a Diretoria de Selos - D1SEL apresentou um resumo da especificação técnica para a 

audiênc ia publica SCORPIOS, marcada para o dia 31 /05/ 16, bem como infomlação sobre resposta às 

so li citações encaminhadas pelo Assessor da SE/MF, por meio do Otlc io nO 10.503 /SE/MF, sobre o 

SICOBE. 

14. Oportunamente, na reunião, foi proposto pela DISEL que o novo modelo do SICOBE, 

confonne informado no Oficio da RFB/COFIS, fosse discutido entre CMB e RFB, para que a partir 

d isso pudessem ser trabalhadas as linhas básicas para o estabeleci mento de cronograma e previsão de 

custos, o que foi aceito pelos representantes da RFB. A partir disso, li cou dcfinida a imediata 

indicação de nomes para o grupo, como resposta ao mencionado no Oficio encaminhado pela COFIS. 

15. E, ainda, a DISEL encaminhou minuta de Ofic io à PRESI, nos autos do processo 

nO 18750.000879/2016-48, cons iderando os termos estabelecidos na reunião com a RFB, de 

Elaborado "da Gerel1te d(j SEA I? Fldl'ia de Caroallla /Jarros As/erio. 
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12/05/2016. Ato contínuo foi encaminhado, à RFB, o Oficio PRESI nO 075, de 17/05/20 16, com a 

indicação dos participantes para integrar o grupo multidisciplinar, conforme entendimentos c 

definições mantidos na referida reunião. 

16. Após as informações mencionadas nos parágrafos anteriores, retiradas do Relatório de 

Auditoria nO 29/2016 - Parecer de Auditoria Interna sobre o Sistema de Controle de Produção de 

Bebidas (SICOBE), ainda nesse contexto, vale mencionar a publicação da Instrução Nonnativa RFB 

nO 1652, de 20/06/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de escrituração do Livro de Registro de 

Controle da Produção e do Estoque integrante da Escrituração Fiscal Digital - EFD (Bloco K), 

referentes aos fatos ocorridos a partir de 10 de dezembro/20 16, para os estabelecimentos industriais 

fabricantes de bebidas e dos fabricantes de produtos do fumo. 

17. Em paralelo, a Polícia Federal deflagrou, em 03 /06/2016, a Operação Esfinge, cujo objetivo 

foi a investigação de quadrilha que teria praticado fraudes em licitações de contratos públicos, desvio 

de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Durante a operação, dentre outros, foi preso o 

ex-coordenador-geral de fiscalização da Receita Federal , Marcelo Fisch de Berredo Menezes, sob 

suspeita de fraude no contrato de serviços para o sistema de controle de produção de bebidas -

S ICO BE. Disponível em: http://ve ja .abril .colll. br/brasi IIpf-prende-ex-coordenador-de-fi sca l izacao-da

receita-na-operacao-esfinge/. Acesso em 08/02/2017. 

18. Cabe destacar que a Operação Esfinge é um desdobramento da Operação Vícios, já 

mencionada no RAI NT 2015, que, durante o Exercício de 2015, cumpriu mandatos de busca na Sede 

da Receita Federal , em Brasília e na Casa da Moeda do Brasil. Disponível em: 

http://g l .globo.com/rio-de-janeiro/noticia/20 16/06/pf-faz-operacao-para-desart icular-quadri I ha-que

fraudava-licitacoes.htmll. Acesso em 09/02/2017. 

19. Em 30/09/2016 foi publicado no Di<i.rio Oficial da União - DOU, à pago 167, o Acórdão 

n° 2462/20 16 - TeU que detemlinou à CMB encaminhar ao Tribunal de Contas da União - TCU, no 

prazo de 15 dias, documentação referente à possível constituição e andamento sobre a comissão 

formada parar tratar da análise econômico-financeira c 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 Sistema Sicobe, considerando a proximidade do témlino 

da vigência do contrato com a empresa Sicpa Brasil Indústrias de Tintas c Sistcmas Ltda, cm 

31/12/20 16, e a observância ao disposto no subi tem 9.3.2 do Acórdão n° 1.661 /2015 - Plenário, bem 

como ao item 9.7 do Acórdão nO 2.075/2006 - Plenário. 
Elaborado (Ida GUI'I/fl' da SEAR. Flúl'ü, dI' Can'all/() narras A.I"feria. 



A NEXO 111- 8 

20. Em 18/10/201 6 foi publi cado o Ato Declaratóri o Executi vo - ADE nO 75, de 17/ 10/20 16, que 

fo i complementado pe jo Ato Declaratório Executi vo - ADE nO 94, de 12/12/201 6, desobrigando os 

estabe lec imentos industriais cnvasadores de bebidas, a partir de 13/12/201 6, da utili zação do Sistema 

de Cont ro le de Produçào de Bebidas (S ICOBE) de que trata a Instrução Normati va RFB nO 869/2008. 

2 1. Em que pese às informações abordadas nos parágra fos anteriores, a eMB está desenvolvendo, 

projeto de novo sistema de controle de produção de bebidas, que terá um selo no formalo QR Code, 

código de barras bid imcnsional que pode ser reconhec ido por câmeras de ce lular c será estampado no 

fundo da garrafa ou da lata, confo rme informação reti rada do Tempo Real - CMB, de 15/ 12/20 16. 

22. Ainda conforme in fo rmação reti rada do Tempo Real - CMB, de 15/ 12/20 16, no dia 

13/12/20 16 foi reali zado o segundo e último Teste Piloto no novo sistema de controle de prod ução de 

bebidas, com representantes da eMB, na sede da AM BEV, em Piraí, cujo objeti vo fo i demonstrar as 

funcionalidades do contro le fis ico da produção, por meio de equipamentos que serão instalados nas 

fábricas de bebidas e tambem na ap li cação do código eMB nas embalagens. 

Destaca-se que será reali zado, durante o exercíc io de 201 7, pela Audi to ria Interna da eMB -

AUDIT, o acompanhamento e ava li ação do Sistema de Contro le de Produção de Bebidas, conforme 

PRT.AU DIT n' 36/201 7, de 09/02/201 7. 

24. Logo, di ante dessas infonllaçàes levantadas por esta eqUI pe de auditori a, verifica-se o 

empenho da alta gestão da eM B em implementar o novo sistema, com a maior celeridade poss íve l, 

tendo em vista o ADE nO 75, de 17/10/20 16 e ADE nO 94, de 12/12/20 16. 

25. Por fim, a alta administração da eMB deverá continuar envidando esforços, a fim de 

implementar o novo sistema, com o custo menor que o antigo sistema e que sej a aderente à legislação 

tributária (IN RFB nO 1.652/201 6), atendendo aos req ui sitos da Rece ita Federal do Brasil - RFB. 

Disponível em: h t t p J / i dg. rece i ta. fazenda. go v . br/ not i c ias/ ascom/2 O 1 6/0 u t u bro/recei ta-federa 1-

suspende-obri eatoriedade-do-sistcma-de-controle-de-bebidas-sicobc. Acesso em 09102/201 7. 

Elaborado pela Gerem e (Ia SE,., U. Flô l"ia 'ü' Carwtfl/O !Jurros ASlerio. 
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INFORMAÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SISTEMA DE CONTROLE E 

RASTREAMENTO DA PRODUÇÃO DE CIGARROS - SCORPIOS 

Durante o Exercicio de 2016, o foco principal desta Unidade de Auditoria 

Interna - AUDIT, no que diz respeito aos exames referentes ao Sistema de Controle e 

Rastreamento da Produção de Cigarros - SCORPIOS, foi o monitoramento do 

cumprimento das detcrnlinações emanadas no Acórdão nO 2.075/2006-TCU-Planario, 

de 08/11/2006, itens 9.7.1 e 9.7.2, confornle segue: 

"9.7. determinar à Casa da J'v/oeda do Brasil que: 

9. 7. /. continue envidando e.~fiJrços para viabilizar o credenciamenlO de oIllras 

empresas fornecedoras de serviços ({fins, e que. para as próximas 

contratações. realize licitação. avaliando a conveniência e a oportunidade de 

realiza-Ia em nível internacional. 

9.7.2. em fUfllras cOnlratações, realize pesquisa de preços nos men.:ados 

nacional e internacional. acerca das cOnlratações de projetos similares ao 

quefoi contratado com a empresa S/CP;! no presente processo . .. 

2. Nesse contexto, cabe destacar que foi constatado por esta AUDIT, conforme 

registrado no Relatório de Auditoria nO 27/2015 - Metodologia SCORPIOS e no 

Relatório de Auditoria nO 30/20 16 - Parecer de Auditoria Interna sobre o SCORPIOS, 

executados durante o exercício de 2016, que a Casa da Moeda do Brasil - CMB 

continuou envidando esforços para dar sequência ao processo licitatório, tendo 

lançado, ainda no exercício de 20 15, ações com objetivo de realizar licitação para a 

contratação dos serviços relati vos ao SCORPIOS. 

3. A fim de dar continuidade às informações abordadas no RAINT 2015, vale 

salientar, preliminannente, que, desde a assinatura do Contrato nO 164/20 12 foram 

assinados três tennos aditivos, prorrogando o seu prazo. Em 05/1 112015, foi assinado 

pelo Presidente da CMB, à época, Carla de Prorrogação, unilateral, com vigência até 

3 1/ 12/20 16, com amparo legal nos itens 2.1 c 3.27 desse Contrato, tendo em vista que 
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não houve acordo entre a SICPA e a CMB, quanto ao preço para a prorrogação do 

Contrato nO 164/2012, conforme registrado no Relatório de Auditoria nO 3012016. 

4. No período de 07 a 18/03/2016, foi realizada viagem de Benclunarking, com 

representantes de duas Diretorias da CMB, juntamente com o então Presidente da 

CMB e um Assessor, em empresas que desenvolvem, fornecem e/ou utilizam 

tecnologias e sistemas de controle da produção, auditoria de autenticidade c 

rastreabilidade do produto, similares às empregadas nas so luções tecnológicas 

SCORPIOS e SICOBE - França, Alemanha, Suíça e Inglaterra. 

5. Ainda conforme registrado no Relatório de Auditoria nO 30/2016, em 

27/04/2016 foi feita a publicação do A viso de Audiência Pública nO 001/2016, para o 

dia 31/05/2016, às IOh30min, no Auditório da CMB em Santa Cruz/RJ, nos seguintes 

jornais: Diário Olicial da Unifio, O Globo, Folha de São Paulo, Jornal do Comércio, 

Zero 1·lora, Correio Brasiliense, O Estado de Minas e Financiai Times. Em 

complemento, foi divulgado o Edital na Internet. 

6. A Audiência Pública, supramcncionada, 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 li citação. 

7. Em que pese a vigência do Contrato nO 164/2012, até 31/12/2016, foi realizada 

reunião com representantes da CMB e da SICPA, em 17/11/2016, conforme registro 

em Ata, a fim de discutir, dentre outros assuntos, a renovação contratual até 

05/09/2017, sendo esse o limite legal para prorrogação, de acordo com a Lei nO 

8.666/93. 

8. Nesse sentido, cabe destacar que o 4° Termo Aditivo ao Contrato nO 164/20 12, 

de "Prestação de Serviços Continuados; celebrado entra a CMB e a Sicpa Brasil 

Indústria de Tintas e Sistemas LIda.", Processo nO 753/2012, foi assinado em 

16/12/20 16, com vigência de 31/12/2016 até 05/09/20 17, conforme pago 87, do Diãrio 

Olicial da União, de 04/0 1/2017. 
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9. Paralelamente, foi agendada para 08/12/20 16 a Sessão do Pregão Presencial 

Internacional CMS n° 010/20 16, relerente à Prestação de Serviços Técnicos 

Especiali zados para o Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros

SCORPIOS. Entretanto, não houve a abertura da referida Sessão, tendo em vista a 

entrega, por Ofi cial de Justiça, de liminar expcdida por Titular da lOa Vara Federal do 

RJ , que determinou a suspcnsão do Pregão Presencial Internacional CMB n° 

010/20 16, conforme registro em Ata, na qual consta, também, o registro dos 

representantes das empresas presentes. 

10. Vale destacar, que essa suspensão do Pregão ocorreu com base em 

representação formulada pela empresa Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas 

Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na CMS, relacionadas ao 

Pregão Presencial Internacional CMB n° 0 10/20 16 (Processo nO 18750.001995/2015-

OI), do tipo menor preço. A CMB conseguiu cassar essa liminar. 

11. Em 14/12/2016, foi publicado no Diário Oficial da União, pago 77, 

comunicação da CMS de reabertura do Pregão Presencial Internacional CMB nO 

010/20 16, agendando a Sessão Pública para o dia 22/12/20 16. 

12. Todavia, a partir da representação fonnulada pela SICPA e dos 

desdobramentos, supramencionados, o Tribunal de Contas da União - TCU emitiu, 

em 19/12/20 16, Decisão de que a CMB, eautelarmente, suspendesse os procedimentos 

referentes ao Pregão Presencial Internacional CMB nO O I 0/20 I, até que o Tribunal 

delibere sobre o mérito da representação (TC 034.56412016-0), conforme publicação 

em Diário Oficial da União, de 26/01/20 17, pago 56. 

13. Destaca-se que os desdobramentos de tais ações, durante o exercício de 20 16, 

estão sendo acompanhadas pela Auditoria Interna da CM B - AUDIT, durante a 

cxeeução dos exames prcvistos, para cstc exercício, no Plano Anual de Auditoria 

Interna - PAINT 20 17. 

14. Logo, diante dessas informações levantadas por equipe desta Unidade de 

Auditoria Interna, verificou-se o empenho da alta gestão da CMB, durante o exercício 

de 20 16, em promover ações que proporcionassem o interesse de novos potenciais 

fornecedores, além da empresa SICPA, com intui to de dar continuidade ao processo 
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do Pregão Presencial Internacional , para a contratação de serviços referentes à 

Metodologia SCORPIOS c, consequentemenle, dirimir o risco de não atendimento do 

Acórdão do TeU n' 2075/2006, dc 08/11 /2006. 

15. Entretanto, diante da vigência do 4° Termo Aditivo ao Contrato nO 164/2012, 

até 05/09/2017, pemmnecendo a suspensão cautelar do Pregão Presencial 

Internacional CMB nO 010/201 , esta Unidade vislumbra um potencial nsco para a 

continuidade dos serviços relativos à Metodologia SCORPIOS. 

16. Por fim , tendo em vista a decisão do TCU, mais atualizada sobre o assunto, 

consignando o TC 034.564/2016-0, já mencionada no § 12, bem como o fato de não 

existir, ainda, Acórdão recente que trate do referido tema, a alta administração da 

CMB deverá continuar envidando esforços no intuito de conseguir revogar a cautelar. 

Essa questão se torna temerária, se não houver ação incisiva da CMB no que conceme 

a busca da referida revogação, devido à necessidade urgente de realizar o processo 

licitatório, finalizando-o antes do prazo de vigência do 4° Tenno Aditivo ao Contrato 

n' 164/2012, ou seja, até 05/09/2017. 
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INFORMAÇÃO REFERENTE À MOROSIDADE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 

PRODUÇÃO DE PASSAPORTES 

Em 20 16, foi dado início ao acompanhamento, pela eqUipe de auditoria, dos 

procedimentos de aquisição de insumos na Casa da Moeda do Brasil , lendo em vista constatação no 

Processo nO 18750.003100/20 14-84, referente à aquisição de Papel filigranado - Mapa do Brasil c 

Papel Rcsinado, para a produção de Passaportes. 

2. Em 19/ 12/20 14, foi instaurado o supramencionado Processo, para aquisição de insumos 

para a produção de passaportes, por inexigibilidade de licitação, junto à empresa Arjowinggins (atual 

Fcdrigoni Brasil Papéis Ltda.) 

3. Os quantitativos de insumos a serem adq ui ridos foram informados pela Seção de 

Planejamento, Programação e Controle de Insumos - SEPI, subordinada ao Departamento de Gráfica 

Gera l - DEGERlDIPRO (Diretoria de Produção), à época, baseado no Plano de Necessidade de 

Matéria-Prima - PMP n° 021/002/ 14, de 24/07/20 14, bem como o Plano de Demanda Anual - PDA, 

que serviu de base para o referido PMP. 

4. A fim de evidenciar a constatação na aquisição em questão, foi elaborado o Quadro I, o 

qual demonstra o cronograma da tramitação do Processo nO 18750.003100/20 14-84, a partir do 

encaminhamento pelo Departamento solicitante, à época (DEGER), às áreas da CMB envolvidas no 

processo, no período de 15/0 I a 25/ 10/2015. 

Ouadro 1 - Cronol!rama de Tramitação de 15/0112014 a 25/10/2015 

DATA FATO 

15/01/20 15 
Processo encamin hado pela Seção de Planejamento e Contro le de Suprimentos Não 
Produt ivos - SESP/ DEGER à Divisão de Compras - DVCPIDEGCS. 

16/01 /20 15 
Processo encaminhado à Seção de Compras e Contratações para Produção -
SECP/ DVCPIDEGCS, para realização de pesquisas de preços. 

Recebimento da I ' I'roposta da Fedrigoni - Va lidade 30 dias - Va lor Total 
23/02/2015 R$ 47.639.674 ,50 - va lor unitário do pape l filigranado de R$ 4,50 e dos papé is 

resinados de R$ 34,89. 

09/0312015 
Processo encaminhado pela SECP/DVCPIDEGCS ao Departamento de Gestão Contábil 
e Finance ira - DECOF, para dotação orçamentária, anál ise da matriz de custos/preços. 

30/03120 15 
Processo encam inhado à Div isão de Compras - DVCP/DEGCS, com dotação 
o rçamentâria. 

06/0412015 
Processo encaminhado ao Departamento de Pesquisa e Anál ise de Mercado - DEPAM, 
para realizar pesquisa de mercado, a fim de averiguar inviabilidade de competição. 



ANEXO 111 - I) 

DATA FATO 

16/04/2 0 15 
Devolução do Processo à Divisão de Compras - DVCP/ DEGCS, com o resu ltado da 
pesquisa de mercado, confirmando a inviabi lidade de competição. 

Processo encaminhado ao Departamento Jurídico - DEJUR, para parecer jurídico 
28/04/20 15 quanto ao enquadramento e ao instrumento de contratação, bem como sol ic itação da 

justificativa de preço. 

Processo encaminhado fi Divisão de Editais c Contratos - DVrrIDEGCS. 

30/04/2015 l-louve tramitação entre as Div isões c Seções do DEGCS, para instrução do Processo 
com n documentação da contratada; justi ficati va de preço; e elaboração do Contrato de 
aq uisição de insumos para produção de passaportes. 

20/05/2015 
Processo encaminhado ao Departamento Juríd ico - DEJUR, para análise da 
just ificativa de preço apresentada pelo DEGCS. 

Processo encaminhado ao Departamento de Gestão Con tábil e Financeira - DECOF, 
22/05/20 15 para manifestação quanto aos aspectos orçamentários refe ren tes à min uta do Contrato. 

assim como aos aspectos tributários c, por fim , aos aspectos técnicos fi nanceiros. 

27/05/20 15 
Processo encaminhado à Di visão de Editais e Contratos - DVITIDEGCS, com a 
manifestação do DECOF quanto aos aspectos orçamentários, tributários e fi nanceiros. 

Processo encamin hado ao Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC, para 
08/06/20 15 aná lise da conforrnidade referente à aquisição de insumos para produção de 

passaportes. 

17/06/20 15 
Processo encaminhado ao Departamento de Gestão de Contratações e 
Suprimentos - DEGCS, com o parecer do DEPAC quanto à confonnidade. 

29/06/20 15 
Processo encaminhado ao Departamento de Gráfica Gera l - DEGER, para e laboração 
de Nota Técn ica, para reconhec imento da inexigib ilidade de licitação. 

Processo encaminhado ao Departamento de Passaportes - DEPAS, para elaboração de 

02/07/2015 Nota Técnica, para reconheci mento da inexigibi lidade de licitação. 

Ressalte-se que essa tramitação foi decorrente da reestrutu ração da CMB. 

20/07/20 15 
Processo encamin hado ao Departamento Téc nico de Passaportes e Impressos - DETIP, 
para e laboração de Nota Técnica, para reconheci mento da inexigibi lidade de licitação. 

21/07/2015 Processo retomou ao DEPAS, com a Nota Técnica elaborada pe lo DETlP. 

23/07/2015 
Processo cncaminhado ao Departamento de Gestão de Contratações c 
Suprimentos - DEGCS, para cont inuidade na aquisiçüo com máxima urgência. 

28/07/20 15 
Processo encaminhado ao Departamento de Passaportes - DEPAS, para aprovação 
junto à DIPIM, por se tratar de inexigibi lidade de licitação. 

03/08/20 15 Processo encaminhado à Diretoria dc Passaportes e Impressos - DIPIM, para c iênc ia . 

Processo encaminhado ao Departamento de Passaportes - DEPAS, para e laboração da 

06/08/20 15 
Nota Técnica, Ato e Voto, a fim de que a referida Diretoria ratificasse a aqui sição. 

Devolvido à DIPIM com a documentação necessária para aprovação da inexigibi lidade 
de licitação, para aprec iação. 

11 /08/20 15 Processo encaminhado à PRESI, para apreciação em Reunião de Di retori a. 

Processo encamin hado ao Departamento de Gestüo de Contratações - DEGEC, para 
14/08/20 15 publi cação da aprovação da inexigibi lidade de licitaçüo no Diário Ofic ial da 

União - D.O.U. 

19/08/2016 
Processo encaminhado ao GABIN, que enviou ao CONSAD na mesma data, para 
apreciação dos Conse lhe iros acerca da contratação d ireta. 

t.·'aborado pel(l Gereme d(l SEA!'. Afilie .-J!I·es Torres. 
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DAifA FATO 

Processo encaminhado à DIPIM para alteração do Voto c Nota Técnica, conforme 
20/08/2015 so li citodo pe lo CONSAI). 

Devolução do Processo ao CONSAD, com os ajustes solicitados. 

02/09/20 15 
Processo encaminhado à DlPIM e posterionnente ao DEGEC, para elaboração do 
contrato, com a máx ima urgência. 

So lic itação de di lação do prazo pe la CMB, entretanto o representante Fcdrigoni alegou 
15/09/2015 necess idade de atualização de valores, em virtude da variação cambia l ocorrida no 

período. 

22/09/2015 
2- Proposla da Fedrigoni - Validade 30 dias - Valor Tota l R$ 62.463.995,00 - va lor 
unitário do pape l fi ligranado de R$ 4,97 e dos papéis resinados de R$ 45,90. 

Processo encaminhado ao DECOF, para unillisc c parecer de alçada quanto a nova 
25/09/20 15 Matriz. de Custo apresentada, nssi m como para a atua lização dos va lores referente à 

dotnção orçamenl,\ria. 

28/09/20 15 Processo encaminhado ao DEPAS, por sol icitação. 

O li 1 0/20 1 5 
O Processo foi encaminhado ao DECOr, para ava liação técnica sobre a matriz. de 
custo/preço e aspectos fi nanceiros. 

0611012015 Diretora DIPIM inic ia negociação com a Fedrigon i visando à redução do valor. 

Devolução do Processo ao DErAS, com o parecer técnico do DECOF acerca da matriz 
1411 0/20 1 5 de custo/preço, aspectos li nanceiros, o qua l ratificou que o aumen to roi em função da 

variação cambial ocorrida no período, uma vez que a proposta inicia l venceu. 

Diretora DIPIM respondeu pela Presidência da CMB, até a posse do novo Presidente, 
conforme deliberação do Conse lho de Administração - CONSAD na 6a Reunião 

16 a 25110/2015 Extraordinária, em 16/10/2015. 

O contrato não foi assinado, tendo em vista que a Fedrigoni encaminhou a nova 
proposta posteriormente a esse período. 

, . . , . . , . . , .. . . I on lo.: o.: Mdodo. LXlraldo do I roCo.:sso n 310012014. o.: l,lhorado r el,j AUOJ J. 

5. Como se pode inferir no Quadro acima, a primeira posposta de preços foi encaminhada 

pela Fedrigoni em 23/02/20 15. Entretanto, somente em 15/09/20 15, quase 7 (sete) meses após foi 

so licitada di lação do prazo de validade da proposta, o qual não fo i ace ita pela referida empresa, tendo 

em vista a variação cambia l ocorrida no período. 

6. Verilicou-se que esse lapso temporal foi em decorrência da morosidade interna do 

processo de aqu isição na CMB, para rea li zação de análises c emissão de parecer técnico, que não 

dependem do valo r da contratação para serem elaborados, uma vez que poderiam ocorrer, 

anteriormente, à soli citação da proposta de preços aos fornecedores, evitando uma perda no prazo de 

validade das propostas. 

7. Cabe ressaltar que não fo i localizado nos autos do Processo, manifestação da Di reto ria de 

Produção - DIPRO, à época, a qual o então Departamento de Gráfica Gera l - DEGER estava 

Elabortldo pela Gerellle da SE..! !'. Afilie A/n'.\· Torres. 
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subordinado, quanto à necessidade de dar celeridade à aquisição dos insumos para produção de 

passaportes, haja vista a urgência, previamente sinalizada peJos Gestores do referido Departamento. 

8. Face ao exposto, verifica-se a necessidade de adequação dos procedimentos inerentes aos 

processos aquisitivos da Casa da Moeda do Brasil - CMB, tendo em vista a morosidade ocorrida na 

aquisição em referência, acarretando na perda do prazo de validade das propostas de preços 

encaminhadas pelos fornecedores. 

9. Em virtude do RcJatório de Auditoria nO 02/2016, a Casa da Moeda do Brasil - CMS está 

envidando esforços para alterar os procedimentos de aquisição de insumos c serviços, visando dar 

celeridade aos processos licitatórios, de modo a evitar danos aos processos produtivos, bem corno a 

evitar, possível , perda financeira aos cofres da eMB. 

Elab(}rad(} pela Gerem e d/l S EA/'. Alill(' AII'I's T(}rres. 
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A 

SICI',\ BRASil. INDÚSTRIA DE TlNT/\ S E 
01 2.596.973/0001·85 Rcgulaf l'rc{!ão I' rescndal I SISTEM/\S 1.1'1),\ 

Internadonal tom 18-150.000058/201 4 I Aquisição de Tintas RS 3.(109.799.I-IO 
Registro de I'n:ços 

Calcos,rfllicas - 201 5 
SELI.I:R Ji'\K INI>ÚSTRI ,\ E CD:\-'ÜRCIO IJI: 

TINTAS E VERNIZES LTDA 
00.456.617/0001-16 Rcgul:tf 

PrCS~() ]' rescAdal Aquisição de I>~,pd 

I I 
Intcrnaeional com 18-150.002-1151201 4 Garantia c ]'apçl R$ 5.8-11 .766.00 ARJO WIG(jINS I.rlM 45.9 .. 0.3701000 1·09 Regular 
Registro de " rcços I'i l igrDn~do 

]'rcgilo I'r.:scncial Aqui siç~o de l'apo.: l 
Internacional com 18-1 50.00308-11201 -1 Auloadcsh 'o c R$ 12.635.208.00 FEDIUGONI ]JIMS IL 1'/\1'[:[$ I.TOA I 45.9-13 .3701000 ]·09 I ](cgular 
Regis tro de " rcços Fi ligmnmlo 

I I 
UNIÃO BRAS ILE IRi\ DE REFINADORES LTIJA 1 02.3-10.486/0001 -32 I(egul ur 

I' I 18750.0026061201 .t·76 I Aquisiç~o !.le Ouro I I{S 11.991.830.00 
rcços 

II·IARSJ\ M METAIS S/A MINERA(ÀO. 
COMI~RC[OE EXI'ORTA(ÃO. 

61.485 .256/0001·20 Ikgulm 

l'reg~o I'resendal RS 3.()(H.584.17 I'EDRIGONI BRJ\Sll .. l'i\I'f;IS l.TIl/\ 45.9.t3J70fOOOI ·(l9 
meio dn OSI nO 4 I 

hl1 emaeiOllal com 187S0.(JOO6031201S 
Aquisiçllo de Parei 

Registro de Preços 
l'idud:lrio 

I'EDRIGONI BRASIL PAI'I~ I S LTIJA 
J\ milise em :Indamen,o 

RS1.37S.711.17 45.9.t3.370fOOO I·09 
meio 0.1:1 OSI Il~ 4 

Pregão l' resl'1lcial I I J\ quisiçoo de Discos 
InH:madolla] com 18750.00270SI201.t Ek lrore\"er.idos c de RS 56.878.200.00 TRES·S FERRJ\MJ;NTJ\S DE I'RECIS}..O LTlJi\ I 62.439.29.t/OOO I·OO 
Regislro de l'reços I\ço J lIo.~itlâ\'cI 

I'regilo l'reseneial 
I\qnisiçoo de l.al1l ioodo I 

10'CTnacional com 101312012 RS 3.728.59U4 5 ,\ 1I0LOGRAM INDUTRIES 325_020_73300052 
Registro de Preços 

de Segur.mç:. 

Pregão l'rcsencial 
Aquisiç:lo de Lnminado I I Amilise enl :lllliamen'o 

Imcnladonal com 389212013 
de Segurallça 

RS 5.412.866.68 S A IIOLOGIMM INDlJrRIES n5.020.733 000 52 
mciodaOSI nQ .t0l2016 
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I'rocesso de Aquisiç;lo 

0510212016 1J1l'IM 
de Insomos para , 1 , · A área auditada ainda não encaminhou o Plano de I\çao 

Produção de Passapo l'1 e respondido. PriVO expirado. 
Orasilciro 

G~'Stão da Segurança do 
A área audilada está dentro do pram para responder o I'lano 

0511 2120 16 IJEMAQ Trabalho e Saude 9 O . · 
Ocupacional da C/oo-113 

de I\Ç~O. 
SEAr' 

Processo de Análise do 
Acordo de I'anicipação 

051 16/2016 DII'IM nos lucros lIos , , . · . 
Empregados da C/o.-m -
I'LR 2015 · Passaportes 

Empregados Pol'1:ldores 
OSI O-l12016 DEGEI' de Defi ciência· 1 Plano de I\ç:lo enl 'lUálisc. 06/12120 16. 

Legislação M.T.E 

SECC 
0515212016 DEGEI' 

I'agamcntos da RV 1\ 
6 iuea :Iuditada no prazo para o cstabdedmelllo de Planos de Ação. 19J()..I12017. 

exercido 2013 

0515312016 IJEGr:I' 
l'agamentosd;l RVA 

1 Arca auditada no prazo para o cstabeleeimento de Planos de Aç:1o. 19fO-l12017. 
exen,:icio 2014 

Paro:c.:r sobr.: as 

SEFO OSI I1°0112016 DECOF 
DCl11ol1straçi}es 

12 ,\ implcmclllUç;lo das recol11cndaçilcs está selldo I"cri fi cada na OS,\ nO 13/2016 ·l'roecsso dc Fcchamcnto de COlllas da c/o,·m 
Cont:ibeis do Exercido 

dc201S 

Parecer sobre as 

Sr:FO OSI nOOl1201 6 DECOI' 
DCl11onstraçilo.'S 

12 1\ impkment;lçi\o das r.:comcndaçilo.'S está sendo I"erificada na 051\ nO 1312016 · Processo de Fcchamento de Contas da C1-.-IIl 
Comãbcis do Exerddo 

de20r5 

Processo de A,'aliaç-Jo 

SE,\T 
OSA nO 

DE"!'IC 
da Efeti,'idade da 

18 
As Recomendações implcmellladas no exercicio de 2016. bem como os prazos prc" istos de implcmentaçi\o de açilo.'S. incluindo a 

18120 16 AUloridade de Registro justificativa do gestor cst;lo cm análise nesta AUDIT. 06.02 .2017 
de CMO 

Total de Recomendações vincendas e nllo Implementadas ........................................................................................................ 
· INFORMAÇAO CONSIGNADA A PARTIR 00 RESULTADO DA ANALISE 00(5) PLANO(S) DE AçAO(OES) ENCAMtNHADO(S) PELAIS) AREA(S) AUOITADA(S), REALIZADA PELA EQUIPE DE AUDITORIA 
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ANEXO V-A 

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CMB - 2016 
__ Orglo 

Rccomcadador 

CO:"iSAD 

CO~SIlI) 

Oriacm da 
RttOlDcodatlo 

12!)' Runlln 
Oruin'rll 

IJlndrol2016) 

23G' Rcuniio 
Ordin'ri. 

(Fenrrlrol2016) 

RtcomCQdl~o 

I'''nro!lr nrmi .. ln Vnlunl"" __ PIlV: 

Os Conselheiros Iccomenu;u;un li mJpcamenlo da m~· 
dc-obf:l da empresa. p:ua melhor :I\'Jli3Ç~, J.ltm da 
le31i/õlç~1l de pcsqUiSõlS a ro;spci\n do I'()V de "ulras 
es1alai<. f"I1a um pia/lO lUõlis adclIu.Jdn e maior adcs.;ln. 
Ressaltou a impor1;ineia de uma IIKlhor :w:lliaç;'lo lios 
beneflcios :I serem I!v.idos 00 no\'o progr=J.. c que li 
Conselho :.peiará:l CMB no que couber. 

Foi solicitado JIl:los membros do Cons.elho, que :I; CMB 
apn:scnlc um Estudo de ~ i.lllilid.lde econômica põll'a 
m:muleoç~o do Museu, bem como uma .l~.lliaç!lo 

fioln ce ir.l pata uma fIDSsl,"d IIlicn3ç~. 

N. 227' Reunl'o Ordln'rl. do CO~SIlI). de 
2711112015: 

o I'rc.~idcnle da CMIl rcssalTou que o nom Chefe de: 
GabinCle 1rala1á de lOtl:! mattlia que Se refira li cstrattsia 
de rnõll'ketiog io~titucion31 f.b CMH ou tem:15 de impacto 
sensl'·cis oa imascm da lnstituiç:io. SoJicilOl.L. ainda, ao 
Chcre da lIuditoria lotem:. dc:slind3f a questão plel~rit3, 
lefc/cnte 30 I'RONIIC, com o Supcrintcndcnle da :Uea. 

t:umt~ de AuOjlnril: 
Os Conselheiros rcss3ltaranl :lS ques!ÔCs recomeodadas li 
lIuditor;:. Inlerna da CMB, a ~crcm priorlJ:ldas, 
cspcci:lhTlcotc qu:mlo ;\ &cst30 sohrc a~ ~1I01:t.~ E ... tr:1S~. 
sobre :I "I',oduç!lo de Ctdulas", no DECIiJ). maiol 
acomp:mh:JTnCllto junto ao DECOf, c sohrc a 
~Go'·ern:u1ça oa CMII, no DEI'IIC. 

Qu.dro dt I'n.nal d.III II)I1": 
foi destaca0,}. mais uma \"C'/, :I solicitaç!lo para que: a 
CM!! cnvide esforços par.! supri r o qu:wlro de pessoal da 
IIUDlT. C<lnronnc rcssal!3do pelo Chde da IIUDfT. 
faltam 5C' prccnehid:LS 3., S (cinco) v~&as 3p,o~adas ~a 
ocupaçâo pelos IInalistas cl:lSsifiC3dos no I'roccsso 
Sdeti\"O Inlerno, bem como as 7 (sele) va.c:r.s ,est:u1tes. 
para se atingir <l total aplOvado em oc:\Si:\O pret!!r it:... 
confolme registro em IIta Oa 2268 Reuni~o Ordintuia 00 
CONSIID. de 22110120 15, t otali~:u1do:l necessidade de 
mais 12 (dO/c) audilorcs iOlemos 

AlcndimcnlO 

Na lJ!)' Reunilo Onllnf.ri l , de 
0611212016: 

() AsseSSor da I'leshl';ncia. Sr. W.mnius 
Ardcnghy N:v.ârin, a pçdido do Sr. 
P/C:sidcnlc da cr.m, apresentou tiS 
<:Sludos prclimin;ucs rd3ti\"os .. um 
rUluro I'roSrom3 de [)csligamento 
Voluntâtio da CMII-I'I)V. 

N. 231" Reuniio Ordin'ril, • .k 
22/0JI2016: 

Sollrc :lS qucsh"ll:s relacionada.< õKI 

Museu. 05 membros do Conselho 
realiJatam ,· i ~ ita õKI intcriol do p/tdio, 
dUr.IRtc a qual fOlam prcstados os 
c:sclatccimclIIO'õ p c'linenle~. hem ctJmo 
conheceram o andamCl'lto das obras no 
local. 

No e"crclcio de 2016, ins.II:ssaram 00 
quadro de pessoal da IIUDlT ) 
cmprcsados, seodo 2 (dois) IInal;SI:.... de 
TI c: 1 (um)lIna1isla de r/oduç~o. 



CO:-/SAIl 
no' Reunilo 

OrrJin.6ril 
WntrclroJlOl6) 

Os Conselheiros lIeslac:u:un :I il11/,Knt;incia da ge5 t~0 da 
l)irc1uria n3 conduç;lo d:t'i licil3Ç.)o;s p:u:a o SICOIlE e 
SCOKI' IOS, b<:m CIlrf\O outros , de requeno pane, 
rcle".lI111;S p:ua a enrpI'CS:I. esreei:tlmenle na ât<:a de 
pruduç~1l 

T:unWm roi wlidl.J.d.3 especial olenç:lo :lO escopo dos 
nbjelns eonlral:xlos por jne~iGibil jd:xlc, a fim de se 
"elifiear eventuais e:uos em quc poll1e dos bens ou 
se",iços controlados em conjunto possam SC1 ~p:uudos e 
re:tliudo o devido procedimenlO liciutór;o, 

I o ~fluiar a conlr~I3ç:lo 
de Con$uholia esrecialit.:rda p:u:a aV.3liar no~a 

~llUtuloç40 oJa empres:l. corrnbo':lIloo com o 
posicionamenl0 do Conselheiro Bruno. sobrt' a 
necessidade de estudo de adequaç3cl da eslrutura alu:tl , 
fler fim, ns Conselheiros solicil= que n CMII repenSe 
a estrulura da cmpreu :I mai5 lon&o fI':LlO, inclu indo 
nesses esludos o [}liCOr, conrorme solicit.J.do flClo 
Presiden!e rJa Ct.lII. bem como oulr35 :1IC:lS, comn 3 de 
Qu:tlid:r.de. a do IXfI:lI1;ynen!o de Ges!:!tl do 
Cunhecimcnl0 e 00 1,nsinu Corpurol;I'o • !l1iCEC, c 
aquel:u que n"asitem ~I fÇ3valiarJõIS. rÇj[ultõllld(l em 
um3 p,(lposta que mc1h<1r ~lcnda :lOS inlClcsscS c às 
necessid.:l~cs OfICl3cion:ais rJ3 cmplC53 ctlmo um tudo 

s. 231' Reunllo OrtllnArfl, de :Z4lOsnOI6: 
Foi :ap,a cnt:xl:a :I propost:l de • AlLe,aç~o d~ 311ibuiçOcs 
do [xpartMlrnlo de Meio Ambiente e QualidarJc -
DEMAQ', porfm, os Conselheiros solieit:u:am que a 
qucsUlo fosse melhol rundMlcnt:lda rela :1Ie:l. lCOrJO em 
vis!:a que 11 propostll n30 eonlcmpb justilic:aliv:lS que 
norteiem li rJecisllo par:l :a!ter3ç;l0. Os Conselheiros 
50licit:u:am que :I CMB Ir.IS:l. se posslvci, todas :lS 

qucstões rdacion3das ;I estruturo Oflllllli7:tCionlll que 
necessitem ser ~av:lliarJ:IS pelo Conselho, visando 
alcodcl ;ws inleresses e 4s ncc~sid:ldcs opelacionais da 
empresa como um todo, eooronnc rccomcod:xlo na 2J0' 
Reuni:lo O,rJin:1l;:I do CONSAD. de 2610212016, 

o plocesso de produç3cl das I :: bem 
como inform:uam que quc/cm :lcornpllllhar c :ajudar 1\0 

processo, no que fOI JIOSsh'e1. 

1"1 2J.I' Reunl lo Ordin'ria, rJc 24f06I2016: 

Os Conselheiros SOlic ll3rnnl qut, :apó5 as 01impi:ldas, .3 
CMB aplesc:nle ~ r.I cu~IU5. os in\'otimenl"S e o lelO1no. 
bem como dcmais inform3çõc5 :lbrnnsenrJo, de rOrm3 

QU:lllIO a qucsUo da ;neJCigibilid.J.de, foi 
;nfonn:xlo pelo l'resille'lltc da CMB que 
~ aprovada em Kcuni~o de DirclUria 
Glcrutiva e o I>ire lor de ( ,est!lo analisa 
loda documenl.3ç;lo li respeito . 
Informou, 3;nll:l. que quem declara a 
inellisibilh!.J.de ~ li ât<:3 lin:tllstica. m:t'i 
que lodo o processo p3Ss.1 pela 
,'erilicaç3cl do llIiliMl',lIn JurirJico e da 
Diretori.3 de Compr:lS :UllCS de ir a 
Kcuni;lo de Direlor;3 E"eeuliva - RI). 

1"1 231' Reunllo Onl'nb'l, de 
2l/OJf2016: 
O Di letor de G<:st;lo ael:ll1:eeu suble o 
ce":une do SICOBli e SCOKI'IOS e 
infonnou quo: e51:\ lIab:tlhando 
junl:rmcnlC rum a ()irelulia rJe Sclo~ -
mSEJ •. I)esracou a partic ipaç30 rJa :\Ica 
rJc TI que, at~ cnl(lo. n30 haVIa 
participado do processo, bem comn 
infonnou sobre a er iaç;lo rJe Grupo de 
Trabalho compmlo por repreSCnlan l c.~ 

rJc Mlb:lS :as Diretori:as, Ressaltou que o 
Termo de Hcfcrlneia 5el:\ eJ ~bor:ldo 

pcl:lS cquipeli ltenk:as da UISEI. e do 
mInc. bem como que o crJital eSI:\ cm 
fase rJe fin:tlil.3ç(lo, 1'(11 fim , concluiu 
que purJer:\ ser realir.:r OO l'fe&~O, 

A r~llUluroçao rJ3 emprcs~ cneunlro·sc 
elllaluoo, 

" 
Os Conselhciru$ rcilnar:u'll pcrJirJu para 
aprcscnl:aç:kl OIllaBuada s~lbrc os 
re~ ull3dn~ obl itltl.~ durllllle os JuSos 
01lmpicos, deslaclIIIdCl o floteocia1 rJc 
neg6<:ins p:u:a a emflrcsa. cnnf~'rme, 
t:unWm. 50IieÍ1ô1Of;l0 rcgim:r.d:a na 2JY 
Heuni!lo Ordin:1lia, 

&er31, os prÓS c C(lnllOl'> em reiaç:lo :10 (\'cnto p:llll a No que 1I1L 1C~::p~ell;~U,~ 1I0;,~: A,h, ar:\ p:ua 
empreSJ, rnstal.3ç;'\O de um I de "cndas no 

I N, ,,,d,,,, "";,,, "" I ::~:~/,. ;"' 1),' 

'''' 



COSSAO 
230' Reuollo 

Ordin'ri. 
(Fc\'crdrol2016) 

pomos dc HllIla 
da e).,m p:ua a Rio 2016. CX/I<'>s preocup~r;~ COm 
Alvará , Os Conselheiros solicitaram :1 adoçlo d,u 
plOvidcoei:1S necessáJi:1S p:ua li liberJç~o </0 Jh'ar~ do 
Palacete. 

S. 235' Rfunilo Ordinl ri . , df 19/07a016: 

Os Con~elheiros reit=am recomcndaç~o ~ f)lCEM par:! 

que os cUSIOS com o paUoclnio dos Josos 2016 fossem 
mapeados, que 0$ bendkios obtidos fOSSem registrados c; 
quc o Idal61io contendo o resulll1uo final, ineluindo 
históricO de "cnu:1S, fos se Jprescnt:uJo ao CONSAI) p:ua 
a,'lIIiaçâo eStlat!!giclI:I esse respçito, 

, , , 
pas;uncnlll tia lõl~a cobrada pela 
I',cfcilur.l ti o Rio tle J:meilO plIllI 
emiss;lo tio AI,'ará tle E,'cnlos 
TemporáJillS, a fim tle ulili/ar o eSpJ,o 
alé3111212016 

N. 238' Rcunrio Ordln'ri., dc 
08l11a016: 

O Direto' da mCEM sol icitou 
plol1og3ço1o do pr.Ll.O de cnllcsa do 
Rc!Jtório finat, até 1211212016 (60 
di:1S). sendo autori1.l1da pelo SI, 
Presidente do CONSAO, 

o pçlns 
Conselheiros fOI apresentado na 240' 
Reunião Ordin:1ria, de I2I01a017, 

Rebtório solicitado 

que o .. 13 DICEM 2410612016: 
Uasa inform:lÇôcs sobrc o numero de ingressos 
adquiridos, li forma de SUJ distribuiç!lo c demais lIç<'kS li 
respdto tios produtos olfmpicos, 

:r.;. m' RtuoiAo Ordin'rill, df 241Osa016: 
Oi Cooselheiros solici13,am que 05 e,itc!1I05 de 
diSllibui~ dos ingressos 3dqui,idos fossem "vistos 
pelo Grupo designJdo, bem como o :1Ssunto rosse: 
djyulgado e tr.ltado com transflaJênda junto aos 
empregados, 

i 
emita relatório scbrc a visita ttcnic3 que: rC3lilar~ no 
eXlaior, 110 pcrlodo de 7 a 18 de m:uço de 2016, 
conrorme ioformado, a empres:1S que utilizam tecnologia 
sc:mclhante á lIdotada pela C:1Sa da Moeda do B,asil no 
SeOKPJOS e no SICOBl:, com objeti\'o de ampli:u lIS 

pnssibilidadtS de: OUIl:1S empresas participarem dos 
processos lititatórios da C"-IIl, ,'isando melho, qualificar 
li prccificaçlo d3.~ I icit:lçr.ks 

-, 
que Ouvidor nlo 

Quanto ao projeto de gerenciameolO dos 
iogressos Rio 2016, os COTl5elheiros 
apro",ar:1Il1 os lIjuslcs reali7ados e 
sugel1larn que seja dada amp13 
publidd:ldc aos crité,iOlõ adotados. Foi 
solicitado pelos Conselheiros para que 
um representante d3 AUIlIT 
acompanh:1Sse o sorteio e demais açôcs 
a esse ,cspeito, 

~1I 235' Rcunilo Ordin'ria, dt 
2910712016: 
Fomllt csc larccid:1S questÕC'S scbll: os 
inglessO'i para li ,,'cnlO 3dquiridn~ pela 
CMB, bem como sobre O sorteio oos 
empregados, Foi informado pelo 
flrc.sidente da C~m que os S (cinco) 
ior;.rcssos par3 3'o<;rt"':1. q"e seliam para 
3 Diretoria, fOlam doados fiara u 
refelido sondo. Na oportuoidade, 
coosiderando que o~ teri3 como 
participar do c;\'eoto, o l'rc5 idcn tc do 
Consclho também doou u SeU ingresso 
para050neio, 

28JO~aOI6: 

Os Conselhc ilus conheceram a 
3prtScnt(IÇ~ ,cali/.ada 00 TeU em 
2010412017 sobre a viagan internacional 
de Brnrhmarlc"'K' real ilada em 
,dcltnda 00 Acórd10 207512006 _ 
PlcnáJio, 

o Diretor d, Selos prestou 
esclarecimentos a 'espei to da viagem, 
,calilad:1. dcslJC:uJdo que os ohjeli\'os 
foram lIlclll1çados, 

Foi levado ao conhecimeoto dos 
Conselheiros o Relatório dc Viagem 
Inltmacional de RcnchttU>rIc"'1-! c 
I\OC.'os, 

12l03a016: 

Foi CIlnhecimellto 
Consclheiros sobre a cooslilUiç~ de 
Comissão, 1"0' meio da f'RT I'RESI o· 
06912016, de 01/0312016, 



CO:-';SAJ) 
lJD' Iteunllo 

Ordla'". 
(FenrdrollO I6) 

tra~ho, IH:m como li wlise de um dcscnho ideal p:U1l li 

." 
o Prcsidenle du CONSAI) pediu que um reprcseoHulle 
d3 AUDlT p;ulicip3.~se dos 1I:lb3lhos do grupo, 

Foi rcilcr.1d;a ;a solicil:1Ç ~o p:u;a inclus30 
fJe um represenlaole l.l:I AUJ)IT na 
Comisslo, rcsullando-se quc com ~ 
p;uticipaçlo d~ COllcgcdurla lia 
Cllmiss30, seria inlere~~;mle a Audiloria 
Inlema l:unbtm p311icip:u, lembrando, 
mais uma , 'C/. sobre a qucsl30 do nu~n 

:li. lJJ' Kcunllo Ordln'rl. , de 
2"/OSIlO I6: 

o Prcsidente da Comiss30 comp:ucccu 
p:u::a ::Ip resenlaç;lo do 5t::llU5 dos 
trabalhos , Os Conselheiros solieit:u::am 
que a Comiss:lo ::Ip~SCrlle propoSt::l de 
Norm::a tb OUVII), 

COII~ lde róll1do 3 c,"eO$~o dos tr::lbalhns 
da AUDIT, n~ Clln~dlrcir"s npt!1JaI11 
que, a principIO, 3 ,\udiIOrl;a Inlerna n~() 
p:r.r1iclp3.~se Ib Comiss30 

N. 23S' Itcunl~o Onlln' r ll, fJc 
29107nOIl' ; 

o PKsldenle da ComisSlo, comp;ucccu 
p:ar.J aprCSCTluç30 c cscl:lrccil11cnlOS 
sobre as :!llCr:lÇÕC5 proJlOSIa.~, Os 
Conselhei ros d~idir;un envi:u sugcshk~ 
~ proposta fJe norma daboflld3 IICb 
Cllmissatl e ::Iprm'aram as melas da 
()u\'idorla, 

QuanlU ~ discun;lo cstr3lé1:ica sobre !1 
\'ineulaç.1n da Ouvidorl;!. os 
conselheiros dec idiram que SCf~ reil:r em 
n;uniatl rutUfll 

:li. 11" RcuniJo ordldril, de 
0611212016: 

Os Conselheiros :lfllOv:uarn a Norma 
OI2G-N()..49, NOllOa de Orgaoit.;açGo da 
Ouvidori:!., e ::a Norma OJJ I·NA·I-O I, 
Norma de Tf':Ilarnallo de l)em:LOd:lS 
Iteeebidas e ~nviadas pela Ouvidori;!. 
l'ruc0:5su n· 11I7S0.00039R12016.J2, 
com os :rjuslcs solicitados peln 
Conselho, sendo emitil.l:l " Kesoluçllo -
KSIOJ412016, nos Lermos du varo 
CONSAD n· 0))12016. I'ur;un 
OOt3Cl\los 05 aju~ld Db;Lixo 
n;lacion:Jd05, com 11m p.:\lido de 
indus!lo de criLétios na dcolh:l do 
Ouvidor, seSundo ~ oorm:rs visenlC5: 
(i) Allcr.JÇllo da subctdin;JÇ30 da 
Ouvitloria 6 Prditltncia da c~m, com 
SUlICnris30 do COnlelhll de 
Administrac;30; e (ii) lÕ5colha do 
Ouvidor em lisL::I ulplice clabofll.d:r. pelo 
Presidente da CMB, dentre eOlprcl;adns 
que lenham idonei,I:ttIe e qU3Iilic;JÇ~o 

Itenica para o dcsemllCnho da runç.1o. 

Quanto :I prcscnç:l da Sccrcl3fia 
Elo:eeuliv~ da Comiss;lo de i:lic::a fJa 
c~m na CSlfUlUfll. da Ouvidaria e 
lIeumll!3ç;1o da rllnr;õSo de Ouvllkir com 
a de I'residenle da Comissall de IlljÇll {oi 
Iklibcrado que a Scclewi::al!.\e<;utiva Ib 
Comism de i':tiC::l d::a C/VI II pennólllCça 
na cstnrlUfll. da OuvirJoria cnqU:&IIl1I ntlo 
fOlcm rC:lli.tad05 os C5tudo, mai~ I1n1plus 
sobre a cSlfUtuflIlb empresa. 

I:oi publiClldo li Inrorme Tempo Iteal n" 
144, fJe 1311212016, conrnrme solrcrbdo 



CO:-';SAn 

231' Rcunllo 
Oro.linhll 

(Mlrfol2016) 

J' Rrunilo 
Eltnordiniril 

(JOJroIlOI6) 

ConsidcrJlldo questiol\Jl11enlO da categoria a resp<:Ílo da 
eláll5ula de abscntclsmo. {oi ressaltado p<:los 
Conselheiros que flJJa o p,ó.\imo e~erdcio seja 
coosiderad:! 3 última recomend;!Ção apro~'a da p<:lo 
CONSAD. com rt1aç30 à I113jornç;lo 0.1:\ Jlenalid.ldc sobre 
o absentclsmo ("cada ,'mp"'gad" ,..,á ucd,,:rJo Jo 
m"nIDnI" qu" lhe c"ubcr. u tir% tk (Illm"puçi1o nus 
/ur;rus. O cqu""U/ml( O 20 \'C=<".< u ohullleut/lo 
IIC1Jmu/oúo du'onlo' O e:urâcw d.' 2nlY). e que a CMII 
envide csforços para evitar OOVõL'i nconcoeias similares 
qUJllto :tO I'rogrJ/Oa de I'I.R c dcm3is dclibcr3çõcs do 
Cnnsc1ho 

Acomplnhlmrntn 0.1 .. drlihc>racllr. o.Ir nnrm.ti~'n. : 
o Conselho desl:.cOU 3 imponãncia da Itcornendaç30 
prettlitu. resistr.lda 03 22S' Reuni:lo Ordin1ria do 
Conselho, em que o e~-I'lts idcnte da CMIl. r31ific.ldn 
p<:los dcm3;S Conselheiros. indicou o DEPAC. 
ioici:llmcnte. para JIl~lise c :lcomplnh.1nlenIO dõL'i 
dclibaaç1lcs ilo CONSAO que ensejMsem em publicaç30 
de norm31i~'os. clJbor.lç~o de Relatórios e demais 
tlcm:vodJ.~ que r~ullJ.~scm em 3dlisc de confomlid3dc. 
a1~rn de OUllOS :lSSunto~ p<:nincnlcs 3qucb áte3 

Foi relcmbf3da a soliti1açJo do Conselho sobre õL'i 
providcnciõlS pcb CMIl p3./a reduç~ tle CUS lOS, 
incialmcnte dcm:vod3do á DIGl'S. solicil.mdO. aindõl, quc 
o Msunto ICtomM1e ~ p3UU do CONSAO. 

Rrmunrrldn dr Olrh:fnlu Ihrillllllf, I marcnllll17 

I'm sn lic ilaç~ do OEST. :l Unitl:sdc de I\uditmi~ Interna 
0.13 CMU emit iu Relatório de A~·aliaç.1o da Remone raçJn 
dos Dirigenles. sohre :I conformid3de do ~'3Ior lCali/.3do 
no perlado :voterior (:\briIr.!OIS a m:uçonOI6). conforme 
aUnea w 3". do 2° JlJJácrafn do Onelo Circul31 n° 

p<:lo Conselho. dcstacando a aplOvaçJo 
o.IM NOmlõL'i 0.13 Ouvidoriõl, conformc 
solicilad O. 1.1nlb<!m. qU:VOlO 11 NA!) da 
,\IlDlT. como e~emplos de melhoria 03 
go~'em:voça da empren. Foi solieit.ldo. 
aiodõl, a iocl~ lle lin#; 3M oorm3ti~·os . 

pJJa faeiliur o accs~o dn~ eml'reg3do~ 
às oormM :lJlIO\'adJ.~. 

A diusula sobre o .mscoldsmo roi 
indulda pel3 CMIl na JlIOJ1OS1õt da PI.R 
2016. em negociaçtlo. 

o Dc:p:u1:t111ellto tomou conhecimento 
da demJllda e õL'i açõcs se eoconUJJl1 em 
3!ldamenlo. 

o Diretor ,Il D1(iE~ prcstou 
dClarCclrnCnlOS aos Conselheiros e. n;J 

oponunid.lde, fel. expl:maçõcs sobre 
estudo que eSl~ sendo rc.:rJil.3do qUJlltO ~ 
tlc~lin3ç30 dos bens inscrvl"eis c sobre 
provid~oeiõl.~ que estlln em :md3.mento 
snbre 00,'3 localizJç!lo do Escritório 
Comercial 0.13 CMIl em Hra~ niõl, 3 fim 
tle min imi/.3./ CUSlOS . 

:-il 234' Rcuoiio Ortlio ' ri l, tle 
24106/2016: 

o Diletor da DlGES. deu eonhccimcnlll 
ao Conselho sobre :I dinJIgaç!lo. por 
me io do Informe n" 23. de 15106120 16. 
dos resull.ldos das ncgociaç1lcs com 
fomecetlolcs de insumos estratégicos 
par3 :I CMIl Aprc.~cntnu planilh3 
contendo 3 relação das econnmiJ.s 
efetivõL'i deconcnlCs 1IõL'i negociaçOcs 
qUlntO ã rC"islln das 31õL'i de regimo de 
preços. cool/atos e plO)lOStõL'i comerciais 
dO!> principais fomctcdorcs de insumns. 
bem cnmo inromlou est3/ C5lUd:votlo 
fenq;oclllt. tamb~m. os preços lIe rtens 
3dminislr.llÍms . dentre oUlros. visJIldo a 
Icduçllo lIe custos. Nesse conte~to. os 
Consclhe,rOlõ sol ic itaram que o Diretor 
de Gestão apresente rela!órin m3;s 
aprofundado sobre o õlSSunto. abordando 
M prinClp3is quest1lcs Itlati~'õIS ao 
processo lle compr.rs n3 emprcsa. 

A equipe de ,'uditoria Intem3 Inou :tO 

Relat6rio da A,'aJiaç30 Fin31 d:. 
RemunClaç~o dos Dirisenles n" 
011112016. de 3110312016. 

For'" .... 'osIo: EJ .. b .... QO pe:a ...... "on:. l ..... codoCONSAD. a P<>f\' ~ c:.ooc ....... a '<:o. c:u Ata, d<:I COHSAD do ~ •• ld",o ~ '0'6 
Sr.!1 



CO:'\iSAn 
2J2' Jl:eullilo 

Ortllnirl l 
<AbrHIl016) 

, :,"'" ~"'!' • I 'pó' , ~";,, do m"",,' 
fKlp DEGEI'. o ]'residcnlc tio Con$Clho apresentou com o tl~ ~~-,d~ -d~ 
qucstiona.mc-nlos sobre :I. plPpas\:! 110 pcrlol,/o de lodos os demais Conselheiros. OI matéria 
abrill2016 õI març0J2017. O I'residem.: do Conselho foi aprovada nos lermos tio VOTO 
solicitou que .... ~ c~plicaçO<:s do CONSAI) n' 00812016. com :I cmissJo 
DEGEP fussem consideradas no Relatório da AUDlT iJall.esoluçJo-II.SIO08l2016. 
sobre a prof105ta p:u:a o pcrlodo rcfClcnciatlo. 

I O~ I i a impon:intia de que as 
oricnlaç,ks dn Ocp:lrtarnCnl0 de COOltlcnaçlll e 
Go\'cm:l11ça tlõlS Empresas I;,tauis • DEST, lia 
Ministério do J'I:I11cjarmnlo , Orç:llm:nlo c Gesllto _ Mi', 
rccchidas por meio üos ondos Circul:uc.s n" J 1112016-
MP 30 31812016·/1.11', c 32012016·MI', lodos de 
1810-1120 16. sejam obsm-adas rnl dcliniç:lo dos assuntos 
c dos vatores de õLlÇ3tl3., IIc con lrollOS a SCftm submelidlr.õ 
:10 CONSAD. de forma a fIX:U :L'i reun iões em queshks 
csllulur.lis t cslral~Sic:L'i p3r.l 3 empresa. em eonson1neb 
com:L'i dis(MIsiç1lcs1csais e fq; imal1,õ1is õ1plid\·eis . 

o I'residente lIu CO:>O:SA[) su lieituu :\ DireçJo dOI eMH a 
criaçâo de um Grupo de Trabalho, formõltlo por 
Icpresenlõll11cs do Dc:p;ut:uncnlo Jurlll ico ' DEJtJR, dOI 
Audilorla Imcmõl AUDlT c do Dcp:utarncnto de 
Controle e Conrurmidallc - nEI'AC, !! fim de f!ll.C! 
cu idalllr.õ3 revisllo 110 ReGimento Inlcmo (RI) do 
Conselho, com b:uc n:u oricntaÇÜQ do m05T, podcnllo 
uti!i/..1f susestâD aplo;$cntada pelo Conselheiro I'dlrim, 
que cl300mu minul3 de novo RI. 

NllJ.I' ReunlAo Urdl",ril, de Z"II)(if2016: 

Os Cunsdhei llr.õ sulicitar.utl que seja aumcnlat.lo () 
escopo dlr.õ trõlbalh llS, incluill'e em Ilhse"';1neia às Leis 
d:u Estatais IRçd;rç40 lill:ll do I'rojelo de tei do Senado 
n" SSS, IIc 20lS - n~ .1,918, de 2016, n~ Cãmara dos 
DcpUI:u.\os). 

Foi constituldo pela I'resi d~ncia da eMB, por meio da 
PRT. I'RESI na 16912016, de 2010312016, o Grupo de 
Trabalho lI:ua rcvi1110 do Estalulo Sociõll da CMII. 

, , 
I~ I ~- que li Cunselhe iro 

RepreKnullltc dos I:mpresados lem autonomia par.! 
divulSllf, pelos canais internos de comuniCllçGo 
disponf\'Cis. :L'i infonn!IÇ1lcs lIe inteICSse lia tategoria,. 
e.lCclu.lrlllo,se 3S cl3SSificall:L'i oomo sigltos3S, 
observad:u ilS normas e proctll imtntlr.õ espcclficlr.õ 
aplid\'e is . nllo necessitando lia lIutorluçllo pltvia 110 
CONSAD. 

Os Cunsclhellos rccolIKnll;uarn que :I CMII alente pa:a 
obr igaç1lcs IIccorrcnles da Lei de ,\cesso â !nforrnaçJo, 
quanto aos pIIXedimentos a selem adotilllos quando lia 
produç~o lIc tJocumCnlOl, a fim lIe allcquallarnente 
elõl.Ssifica: como sillillr.õ:U:U infurm;rçlks quc IIc\'cm leI, 
(MIr lei, JlrOlq;idas c de Il:uanti r a tl1ll'lsparenda c o livre 
õ1CCSSO às infnmlõIÇ1lcs nJo cl:usifica.d:u. 

1'01 fim . 05 Conselheiros rcss~l l :uam que :u inrormaçõcs 
encouninhadõl.~ ao CO:-lSAI) Ilccessiloun CSI;U 
cl:usifica.das, eoofonne o c:un. na t:l1eCOfia apropriallõl 
de sigilo. 

~ \.lu CONSAI) recomenllou paJõI que lodas I\S 

I ~~~~i:~~~ TribUll31 de Cootas da Uniâo sejam 
pelo Cher~ ,~~- Unillade de Aulliloria 

Intema..lendoe';'· i :_::.-:. - . 

N. 2JJ' Rrunlio Ordlnlril, de 
lJ/'OSI2016: 
1'01 eonsliluldo pcl:l l'residencia dOI 
CMa, per meio da I'RT. I'RESI nõl 
16812016, de 20/0512016, o (iJU(MI dt 
Tr.lbõllho para rcvisao du Rcgimemo 
Imemo CONSAI). 

/li. 2J1' Rcunlilo offJln'rl l do 
CO:"õS,\Il, de 03/1012016: 

Sobre os tlõlbalhos d:l Comissllo 
constiluldõl pela I'RT.I'RESI n° 
16912016 c do Grupo de Tr.lbalho ,GT 
dOI PRT.PRESI n' 16812016, amlwõ de 
20/0512016, pu. rn'ido do f:Stltuto 
Sodll di C~IB (priorftl.de) c 
ReGimento Imemo CONSAD, 
rcspectiv:unente, o SI. Chefe dOI AUDlT 
prcsl llU CSl;I.lrecimenlus !!rcspeiw, 

I'oi solicitalla proltogõlç~o do pr.u.u 
pn:.vlsto p:u:l cnccTr.IIT1cnlo 1105 
trabalhos, vtncido em 2010812016. 
I'I00u Dcordõldõl a proltuGaçllo t1t 180 
di:u, com daI!! IctrOõllivõl ao \'cnCimenlo. 

Os Conselheiros ReJlrc.~enl:ll1lc:,; dos 
Empregados valcndo-sc do instiluto da 
IftlnSp.;uência ativa e da aUlorilÃlç~o 
e.,pressa do CaNSAD utilil.;un o canõll 
IIc comun icaç~o inniludonõll 
IIcnominado 'Conselheiros em Aç&:!' 
p:u:l ICpon:u a lI\U3çâo â tarcgoria.. 

fui dalla ~i~nc ia :lUS CUllsclhellus )obre 
o Oncio PRES! 0° I~?~~~~, IIc 
21106120 16, emitido em • ..,pu)l~ aos 

t d llS I' I t lIo 

"" 



Conus d3 Uni:'ln • TCU. em 2010412016, p:ll3 
:'plcse n1aç~0 sobre o SICOIlE (orna IcI:.e ionada no 
Aeóld~o 166 112015. $Obre o SICOBE. e :. OU lra $O ble :. 
"i3gem intemacion31 de HcnchtlU1rktng. leali/.3d3 em 
Idcrtnda 30 Acóld30 207512006 - I'len:lrio): 

Sa l.J.I' ReuniAo Unlin" ri . , de 24/0612016: 

Inn.ora~lo de I'rocuso AdminisLnI!h'o tlc 
Ruponsabililllth. I'AR (C(;U) 

Os Conselhei ros conhecel;;un 3 l'ubliC3ç;'lo no Di1rio 
Oficia l da Uni30· DOU de IOfOS120 16 d31'ur1;ui3 - I'RT 
N" 983, de 06f06r.!0 16. da Secrel3lia ElIecu1i"3 do 
Ministério de Tr.utsp;uência Fisca li zaç:lo e Controle, 
sobre a ConS1i1uiçJo d3 Comis:s!lo Ile l'loo;sso 
Adminim31i,'o de Resl'onsõ1bilil.3ç;'lo· P,\1t 

Os I'residenles do Conselho de AdminiSU::I,:'Io c Fisc31 
erni1imm o Oneio Conjunto nO 0112016, de 1410612016, ti 
]'residência d3 CMB contendo solieit3ç.1o de cvidenci õlS 
que eompro\'Crn õIS providcnci :lS ado13d3S e 3 3dot:u no 
,1mbito d3 Cas3 d3 Moeda do Brasil com \'is!3S ~ !01.:l1 
3puraçâo dos r310S, suas cnnsequi!nciõL~ p;ua os negócins 
dJ empresa c C\'enlu~1 prejul/o c3usado na ellecuç,lu 
does) eontl1l1o(s) 

S.236' Reunilo Orllldrl., de 0210912016: 

Foi solieitad3 a 3p r esen l a~;'Io 110 InfOlrne AUDlT sobre 3 
Opera ,!o Esfinge. eonrorme ent:lnlinh;;unento no 
cm·ms na 514' Reuni~o Orllin:lria. de 01/0712016_ 

()h ~.: Na 237' Reuni;'lo Ordin:lria da CONSAI), de 
03/1 012016, o 3SsunLO roi Ll atOldo diretJlT1entc pe lo Chefe 
da AUOIT com o Sr. l'residenLe do CONSAD. sendo 
adiada p:Lr:lrealizaç;'lo em OU1l3 o]KlnunitbUc. 

Na 237' ReunlAo Ordi",ri. 11 0 COSSA I), de 
0311012016: 
Os Conselhe iros so licit;uam uma 3I11!ise detalh3d3 
ace rca 11 3.~ mtdidõL~ a serem adot.:uJao;. km como dos 
pta;(os previslos conlratualmente para a tOll\3da de 
deeis30 IIc prollog;u, ou 1'130. o atll3l contrato do 
SICOlm, 

I'or fim , 1~nda ~m viSLl :. I'ro~imitbUe do Ltrminn do 
conu a!o a!u31, os Conselheiros, por pMencia. lIunMm 
rccomcnd:mm que a CMB in iciasse di~clJSSlk5 com 3 
empresa eonLra13da. inelusi,'e soble a possibil id<Jdc de 
signi fi caliv3 reduç;'lo do v3101 do cuntra!o, C3.~0 

even1l1011men1e se decida pela suaplOlTog3Ç;'lo. 

CONSAI) c da CONI' IS (Onelll 
Conjunto nO 0112016). Foi so li ci1.:lda 
pelo Presidente dn CONSAI) " ine lu.:to 
de inrormaçôcs adicion3is. cllnfomlc 
tr3lJtil-as na reuni30 que seltlo 
~ncJlT1inhadaç pOl mein de Ofici" 
PItESI complementar. em alendimen10 
ao demandada. 

Na US' Rtunllo Ordln'r!., dt 
29/0712016: 

Em atendimenlO ao Conselho de 
,\dministr.lç;'lo para comp!ement3Ç~o 

lias infhrmaçôcs con L idõL~ no Oficio 
E'RE."I 1'10 10712016, de 21/0612016. 
qll3tllO ::lOS qU0;5t ionJlT1en tos dos 
I'res identes do CONSA]} c do CONFIS. 
a l'resillêneia d3 CMIl emitiu o Oficio 
PRESI n° 11412016, de 0810712016. 
enc;;uninh3do 30 CONSAD, 

Os Conselheiros der.utl conheeimcnln iI 
I'residcne13 d3 CMIl sobre o 
OF.CONSAI) o· 02120 16. de 
0410812016. en\'iado à SCClet;uia 
lillceuti"::1 110 MiniSltrio d3 F:u.cnd3 . 
SEIMF, enc;;uninh3l1110 os anelos 
I'RESI 1'1" 10712016. IIc 21/0""101 6 c 
11~120 1 6. de 0810712016. 

Foi lIado conhecimento 00 Conselho 
sobre o ent:lnlinh;;unenlo do Onel0 
PRESI n~ 119, de 17 de selembro de 
2016, ao Sr. Cnllcgcdor.Ger31 da Uni:to, 
solici!3I1do informaçôcs a respeito 113 
3tual r= do Processo Administr3tivo de 
Responsabi li taç30 - PAR, consillellV1do 
as quctlOcs que podem imp3C1:lf ::lO 
SICOIlE. 

Os Conselheiros !Om;Uam 
conhecimento, aind3. do OF.I'RE.'i1 n" 
12012016, de 28/0912016, contendo o 
posicionamento dJ CMB quanto ao 
OF,CONSAI) n" 03120 16. de 
0llO912016, em resposta 30S 
questionamentos do Sr, Assessor 
Especial de Conllo le Interno do 
Minislcr io lia fvendJ. O Presidenle do 
CONSAO informou que cneaminh:l.tâ 3 
res]lOSt::l da c~m ao Sr. Asscs$Or 
EspeciJ I de Conlrole IntellMl do 
Ministc rio da fa/.enua. 

S. 238' ReuolAo Ordln.tri. . de 
0811112016: 

o.~ Conselheiros lOmamm 
conhecimento do lesullado 110 estudo 
solici1ado pelo CONI'IS GT 
PRT. PRI~ I 23111016, de 19/07120 16, 
sobre a perspectÍ\'a eeonómica da CMB, 

Os Conselheiros eonhecer;;un, ::linda. os 
ccn:lrios para a empresa cm 2017, 
conforme solicitaç.1o registrada na 237' 
Reun i:'lo Ordin:1ria. ene;;un inh3do pelo 
Superintcndente sulmitu!o 110 
IkpM1amen10 de Gest30 ConL1bil, 
Olçarncntâria e Financcira - DECOF, 
SI, Amonio lIenr iques. 

foi d3do conhecimento aos 
Conselheiros qU3l1to 30 
I:nc;;uninharnento do Oficio PRESI n~ 
233, de 14/1 012.016. ã I'roruradoria · 



CONS,\I) 
132' Reunlio 

Ordln'ri .. 
(.\brIlf2016) 

scnRPlflS, 

l'ôa 233' Rel/nllo UrdinAri., de 241OSIl016: 
Os Conselheiros sugcrir:un a formaç;1o de um Grupo de 
Irab:iJho pata dcfin iç:lo conjunla. alUe ~ CMB e a RfB, 
dos "quisiluS de upc!:lç;1o do SCORI'IOS e P;UII o 
esl~bclecimeolo tk C/onog.ram3 e prev"t1o de CUlIOS. 

ApOs os esclllJ"ecimenl05 sobre o assunto, os Consellltiros 
soliciw:un que o O;"tOI I,/c Selos encaminhe o 
crooograma e dcmais infummçOCS sobre o AUditncia 
Pilblic3 do SCORPIOS. 

Gcr:\1 da F:u.cnda Nacional - I'GFN. 
considcnllldo. a Emenda Conslituciooal 
- EC 93. de 08/0912016, c a 
intefllrelaçao adotlda no ~bito da 
SecKlaria do Tesouro N:lCional - STN. 
:mleriur 11 m:mife,u3ç!1o rOlm31 daquela 
Procuradoria. 
Sobre 11 ~r3ç~0 Esfinge, regime·se o 
conlltcimenlo dos Conselheiros a 
respeito 110 ondo I'RESI n' 234. de 
1811012016, cn\';ooo ao Sr. 1)irelor do 
TCIJ/Scce.d:!lIal:Us lU. conlendo 
inrormaÇÔCll n:lacion:uJ3S 110 SICOBE. 
eonsidcrnndo o AcOrda0 2.46212016· 
TCU·I'leniJio, Te 0111.3131201 5·9. 

/li. 7' Rcunlilo Ellraordinbia, tk 
14/1012016: 

Os Conselheiros rcssallar.un a 
imporl.1ncia d3S ações da CMB. bem 
como 3S respostas aos questionamentos 
uriunlkls dos OrGilos de cunlrule. 
Rccomcndar:un. lIinl,/a.. 3v:mçar n3S 
q\l($tiks ,clacionoo3S 30 SleOIJE e 
continuar com os uabalhoi do novo 
Sistema. 

Os Çonselhelros conheceram. ainl,/a.. 3S 
quo;!C')Qó 1c1l1cionatlllS :ls dcm:md3.S da 
C("jU. considcrllfloo a l'Orlali3 o" 9R3. a 
lespcllII do PAR. OS membros do 
Conselhn 1Dm;uam conhecimentu. ainda.. 
do Ollcio PRliSI n" 22812016. de 
07/100016. emilido el1l ICSjKlSla au 
Ollcio 11.362 SE·MF. de 2610912016. 
Sobre o :lSsuntn, u Sr. I'rcsidcule da 
CMR ressaltou o oncio PKESl n" 219. 
de 27/0912016, encaminhado ao Sr. 
Sc:aelõUio E!\eCuli\'o da Cununladm1a' 
Geral da Uni30 • CGU. sulieiHllldu 
informaçOcs 11 respeito dOI IIIU31 fllSe do 
cil.:ldo PAR. 

/li.. 234' Rel/nllo Ordln'rll, de 
24/O61l016: 
O SI. Direlor de Selos deu 
cunhecimcnlo aos Conselheiros sohre a 
Ala de Audi~nei~ Puhlit'a prévia 6 
Iicitaç!lo P;UII prc513çOO de SC",iç05 do 
SCO~I'10S. ocorrida 113 CMII de 31/05 
a 0110612016. e a respeito dos 
qUOil ionarnrntlJS Iccchidos. Fui 
informado petu Diretor . .(Iinl,/a.. sobre a 
divulgaç!lo iotema da Audi~nda 

l'Ublica., por me io do Informe n$ 24. 
datldo 113115p;u~neia \lO (\·ento. 

N.. 235' Rcunlilo Orllin' ri., dc 
2910712016: 
Os membros dI) <:0:0:5,,0 IUmllJ"am 
conhecimento dos pr incipJis ptJn!Us dJ 
minula dn lem10 de refercnda c. 
considw1I1do a alçalia P;UII lIulOrilaçJo 
prt~ia de cOnlr.ua.OCS de S.:mde \·ull ... 
3ulOrilllJ"3111 " rcalil3ç:lu de lici1a,lu 
plIJ"a n nhjeln. dncndo ~c r observados 
05 "quisiloS lc!;ais e :I.~ e\'entua;s 
rccomcndaçõc:s dn Ikp;UlamrnlO 
Jurldico e dos t'lTClu~ de cunlfule 
;nlenlo. 

l'ô. 2311' Rcun/io Orllin'ri. , lIc 
0811112016: 
Os Conselheiros \OmllJ"am eonhccimmlo 

Foo!., mtlOSlq' EW>O'oodO""' ........ OIemO lecn:c:o "" CONSAl). D~' eo e.adoD. C>"'~~Iec.C .. AI.o. COCONSAl)dO~,e<cIcoeo 2016 lI ) ~ 



CO:'\SAD 

CO:'\SAI) 

lJl' Reunilo 
Ordiniria 

(AbriV2016) 

232" Reulli Ao 
Ordiniria 

(AhriIl20Ui) 

~ i de Admioislr:lç.1o S~l i ei tJJ.lrn que :I 

DJCliM :lpfcscnle ao CONSAI) uma Not:l sob re DS 

J'lro\-idências tom:ld:as p:llJ retomadJ da J'lro~uç3n de 
cédulJ.'l c moedas. considerando :I ociosidade ,-criticada 
oa dte3. conforme rq:isllo na Ata da 510' Rcuni~ 
Ordin.1riJ do CO!'-: I'IS, de 19/02120 16. 

com ~ 

empren SiCI'A indumi" de TinIu e 
Sis temas !.td;)., com cUusul" resoluti \'~ 
:I p:tt1ir d:l impl:1lll:lç!lo de no,'o sislem:l 
pelo '-cncedor d:llicit3Ç~o cujo cdital roi 
puhlic"do em 21 de nutuhro de 2016. 

Conse lheiros tomaram 
eonheeimc:nto, "inda. do I'Mecer 
OEJUR n' 01212016, de 19/ 1012016, 
sohre os aspectos j urt~icos que 
eR\'o!\'em a pfOrfOS~Ç!lo do contr"IO de 
I'lcst:lç!lo de sc:rviços do SCOIU'IOS, 
bem como conheccram os termos do 
I';uecer DEJUR sobre o Edit:ll crermo 
de Rcrcr~neiJI, datado de 13/10120 16. 

Reeomcnd= que 1'1 4~ Termn t"lit;m, 
cnn templando :I PIOITOS:lÇ!lo, sej:a 
lambtm JnaliS:loo pelo I)EJlJR. 
Rcssa1t;uam, Jinda. a necessidade de 
:I\':ll iaç!lo quanto li moti":lç;1o sobre :I 

inc.\iSibi lid:lde, a tim de que esta csteja 
bemjustitic:ld3. 

Os Conselheiros conheccrõllll a 
publ it:lçlo do Edit al do f'reJ;!Io 
I'tcsenei:ll Internacional 1'1" 10120 16, no 
l)i1l io Oficial da lJni~ - OOlJ de 
2111012016, p:1f:l licÍlaç:to de l'tcstaç;'lo 
de Serviços do SCORI'IOS. 

SA lJ9' Reunilo Onlinirb, de 
06l12ll016: 
Os COll'lelhei ros tOnl.lram conhecimcntu 
das qucsl1les tr:u.idas pel:a m Sli!. e 
501ieit:lr.lm que o Termo Adili\'o de 
Prorroj;aç;'lo do SCORJ'IOS contcnlu 
5:II\ÇÔCS P;U:l a hi pótese de :I eonlr.J tada 
atu31 atras.lr o l' lano de Dcsmohilil.:lç3D. 

SA 7' Reuni~o .:l lraordin ~ril. de 
14/10120 16: 
O Consclhn reitCfnu a solici taç3D de 
l'alCCl:f Jurldico sobre o Edital r Jra 
J'lrcst:aç;1o de serviços do SCOlU'J05. O 
SuperinlCfldcntc do IlEJIJR :a prcsenHlu 
I'aleca sobre a ,' iahitidJde jurldieJ de 
pIOITOS:aç:to do Cnn traHl de prest:aç!lo de 
~rviços do SCORI'IOS e do SICOBE, 
oonrorme so licit:lÓO pe lo Con~cJho c 
prestou os c:sclJJccimentos ne~cssàrios 
sobre o :assunl0 Os Conselheiros 
~licit ~r:lm infonnJç!lo In ~is neculi"a 
sohre o SCORI'IOS, conforme 
cncJJl1inh:uncn to em oc:as;.1o J'lrcl trita. 
com os prós e contr.lS, bem como 00111 

:as atualilaçt'les pen inentcs . 

d, 

A OiI'ClO!iJ de Cédu las c Moed:r..~ -
DlCliM cnc:uninhou aos Consc lhei ros 
de Administr.Jç30, o Rebtório orCEM. 
de 1710512016. snbre 3S J'lrovid~ncillS 

tnmJd:r..~ p.lr:l rclomad3 d:l pmduç50 de: 
etdulJ.'l e moedas. I'ortm, os 
Conselheiros sol ic it;uam que o Re1Jt6rio 
rosse ajuslJdn. com J alualiZ.Jç:to d:lS 
infonnJçôcs sobre o J.'Isuntn. 

Sa lJ~' ReuniAo ordlnhia, de 
24/061201 6: 
foi sol icitado 00 Sr. 

, I Ii 

on; 



CO:-;S,\I) 
5" Rrunllo 

Ellrsordln'rll 
(28JG.$12016) 

o Sr. I'residenlc do Conselho solicitou cscl:!tceimcntos 
sobre u p~l:amen1U do I'1.R 2014. tendo cm visl~ a 
Iccorncn!laçâu !lo Conselho Fiscal sobre o assunto. 
const.:lllte no I':!tccel do Consclho !'iscal !la <.:MU • 
CONl'IS. de t8l0312016. quc determinou: "Na qu.: ..., 
,..fac uus tnUu;udafl'.J Grúficu (kf(l/ t' l-übrlC<l dc 
.~f~_~ O ('afIM/lia emendc que a rnu"udar uputuUa .: I ~ "':"', tuemifirod" pdu (J\lllsufa" Ju AVDIT. I:.in 

. fi (..'urut"llla cnrmur que a (IO}.'Omemo t1e\~ 
ur ,....,SIO. flbSl!nllndo. 'ambbr., u ",c/usila uo 
abSl!mcumo rntln'rdual ou cdlCll/o do "alor proporc.onal 
(IOXfI u rodu eml'"Xlid'l - Ne$se scntidu. OS C"nselhe i,ns 
dc ,\dminisu:tç!lo rdlerar:ul1 a solicitação do CONFIS c 
reeomend:!tam p:ua que .. 1'l.K 201-1 seja lel'isl:!, 
leS$aIt3lldo, aind:l.. a Informaç.1o Despacho da Unidade 
de ,\uditoriJ lotem:!, de 2.3/0312016. ~bre a maltria. 

1'01 lim. os Comdhcirus. solicil;U:;un que a Un idade de 
Auditoria Inlema \"crific,lSS<; se M. ainda. p.:nd';nci:u :l 

se rem sõUladas em rdaç:'kl ao I'LR ~Ol.t. bem como 
fCSJallou que. p31a os prO.~imos nClckios. n Conselho sO 

I COn!~~~O . I .I 1 das 

I ~~~~~~~.~_c.;:S:, por meio de hi~16ricu 
consolidad.o dOIS nçõçS li esse: respeitu. 

:-.ia US' Reunllo onJlnAria, IIc 
2910712016: 
Os COJ1SdhcirtJ~ [ornaram c"lIhCC'!llcn[u 
lia NOT,\ Clllll;.13 pela Diretoria de 
Cédulas ç Mocd:L5 [)(CliM:lu 
CONS,\() C C()N I:1S. sobre õL' 

prn\' id~nci;LS par" rctumad~ de pruduçJu 
IJc cédula. c mocdll.~. 

lo, 

o Superintendente da lIIea prestou 
estlarc:cimentm sobre a f'LK 2014 c 
inrormou que o Dep:ll1alllcnto de 
Tecnologia da Infnrm3Ç1Io e 
ComuniCOlçâo • DETIC cstá l"1:rilic3IIdo 
a qUe$1l1o no sistcm:.. bem como 
~erilic:!t6 junto 00 l):p:ll1=nto dc 
Gest;30 Cont.1bil, Olç:uncnlllria e 
Fin3llecira • DECOF soble a roona de 
pagamento. O SuperintendCf/te do 
DEJUR tambtm esel:!tcccu :1..1 questOcs 
jUlidic:!S:I esse respeito. I'or solicil3Ç;lo 
do Conselho, o Chefe da AUDlT 
tambtm se m3llifestou. Por lim, após os 
esciarc:cimcntos c discussOcs wbre u 
:lSsunto, o Conselho recomendou qUI: o 
tema fosse levado p:ua avaliaç;30 do 
Conselho FiscaJ, tendo em vista n ei\.:IÚo 
l':llCcerCONFIS, de 1810312016. 

I aUl0~i/.;ltá o I'I.R~~~~~~~''''';'~O~'~O~,;-,,;:;:,...",;;;;r.;;-õ";;;;,,;;;;;--;;;;-f--------j--------+ n .I 1 I Si: " ' ~ I ,. lU .",'10 , lo, 

CO!'iSAD 

2Jl" Reunl'o 
Ordln'rl. 

(:\111012016) 

I ~: I A .irea elaborou Nola T«oll:a DEC01: 

I Chi~:.:::;~~,:"~';':',''':,~õU"am d3boraç:lo de NO!:I Ttcnien n~ OOSI2016lDlGES. de 14/06l2U I6. 
conlcrnlo as a respeito dos in ,'cslimtntos c ~tualil3da A mattria foi apmvad:!, 
v3llt.:lgcns com rel3Ç~ ao sistem:!, c dcm~s prclimin:umente. na 17' KD, de 
e$eI:!tccimallos 3prescnl3dos na n:uni30, bem como 16/0612016 (VOTO IllCiES n" 
Vnt" pelJ mc.ES eom atualiaçâo !IOble o ttma 0I-lr.W(6). ApóS apleeiaç;1o c 
proposto, c 3prOI'aç!!u plelimin:!t cm Keuni30 de esc l:!tecimcntos pcrtirkntes. os 
Dirctoria 1:~ecutil·:I.. Após. o assunto del'crll rctom:!t ao Conselheiros deliberaram peb 
CONSAO. p:!t3 dcliberaç30 com as atuali/.3çOcs aprovJçlo da prnpost3, nllS termos du 
pçrtincntes. VOTO.CNCMOIOI-I12016. semln 

• (:nnl,.,1I02017: 

:-;.233" Reunlb Ordln'ria, de 2410512016: 

QU3II10 âs IKgociaÇÔts 3 respeito de rornecimento p:!ta o 
ellCl"clciu de 2017, o Conselho I(comendou discutir com 
o ll:Jl\eo CenllaJ com a maior brcvidade possh·cl. 

• (:nnl,..,lIIn 2016: 

N. 2JS" Reunllo ordln'rI~. de 29111712016: 

emit ida a ResoJuç;lo CONSAI> -
RSIOISI2016. 

lo, 

Foi dada eitneia ao Conselho sobre a 
emissllo do Olici" I'HESI n° 20312016. 
dc 24f08l20l6. solicit3lldo ao IlCB 
aprescnlllÇão dos rUnd3ll1enlOS rclatil"llS 
30 I';u-cccr da Procuradori3 dOlqucla 
Aut:!tqu ia Federal sobre n Conll:Jto de 
2015 

:0;. lJ7' Reunl'o Ordin'ri., de 
0311012016: 

o Conselho destacou a necessidade de pl:ltlcj:uncnlo Os ConselheilOS lom:!tam conhecimento 
estratésico com rclaç;l,o âs compras a serem rcali/ad:lS c do Oncio n- 17997-2016 nCllfl\.1ccir. de 
m:ltlutcnç30 das màquinu. bem como reilerou 11 1610912016. recebido Clll re~posta DO 

Iccorncndaç3u p;u~ CSIOOOS ~obfe" .c.>li~.lIçl1o!lc cont.alo Oncio 1'lUiSt n~ 20312016. de 
pluriõ\l1ual com o !leu. I'oi rcssaltada a imponância!le 24/0812016. e delcrmin;u:;ull que J 
apoio do Ixp:li1amcnlo de Conllol, e Conformi~3Úe _ Diretoria analisasse a resposta do B3IICo 
OI:I',\C sobre J idemilicaç;ln e mapeamento dos riscos Centl:J.l e adot;usc :lS providências 
o",.~",,"i, , lo, ",,,,,,i, lo, .. m ."h.h" ""'O ."".. ~'m"'M, ,",o, , Di",,,,, ~ 

EM!' • mt'9Sl9: Elaw800 P"" " .. , .len:~ ll!cn·oo dO CONSAO • • ~,eo cac.o. ~>"lra1<:". c... AIat d" CONSAO dO a.erclc" <lo roleI 



COSSAO 
llJ' RcuniJo 

Ordlnbil 
(M.10I2016) 

sobrc o assunto. 

• (:nn!raln 2nUi (SO~89n0l5 t SO~89n015): 

;\'a 234' RcuniAo ordidril, de 24/0612016: 
Os membros du CONSAD solicir= que ~ Dire tor;:I 
anal i~se e tnmassc :a.~ decisOcs nccessàrias. 
considerando o Ollcio n· 1033 11201 6 - IICllIMccir. de 
27f0512016. em face do oneio PRESLI24312015. de 
18IllI201S, nnde aque le UCIl inrOOlla n~o possuir 
pend~n eias junlo ;\ CMn. O Conselho recnmendou p:ua 
que a cmprcS.l se resguardasse ~ csse respeito. 

o Presidente do CONSAD. pediu explieaçÔC5 p:llõl o 
Diretor da DlCEM robre as r.u.ÔC5 que mOli,':u:un o 
Oneio DItEM n· 65. de 3 de :lgosto de 2016, que 
relaciona plobtem:lS com cquip3l1lentos do PECliD. A 
Conselheir:l Vânia destacou que mat~ri~ deU:I rclc\'ânei3 
estr.Ll~Sie;r. p:llõl a empres:l dC"cria ter sido disrutida em 
Reun i~o de Pirttor;:I e recomendou uma :uràlisc rob re 
aspecto'l de gO"cmança da emp~01 com vi'll:lS 01 
:lSsegurar que as'luntos estrattgicos sejalll 1r:lt:!dos n:a.~ 
Jlç~d3.~ competentcs. 

O J>rcsideotc do CONSA]) solicitou que o Diretor da 
DItEM f0nT13Ii/-:l.~sc. ror meio de um:l not:l t~oita ao 
Conselhn de Administr3Çâo. as aç1lcs relacinn:ld:lS no 
Oneio DICEM o" 7212016. li5lJJldo. :lindl.:IS cvid~nd:lS 
d:lS providtncias administr.lIÍ\·:IS c nperacioo:IÍs :ldot3das. 
bem como :ltu:lli/ando o quc ror preciro. 

as medidas adol3das. 

Snbre ;r. produçao re!~ ljv;r. 1>0 Conlrõllu 
dc 2016. os Conselheiros res5Dltnrnm u 
tr~b:1lho reDli/ado pela Unidadc de 
Auditnfia Interna· AUDlT fIO DECED 
(Memorando i\UOIT à DlCI:M n· 662. 
de 19/09120 16 - Solicit;tçoo de 
Audiloria . SA n" 2016/009-4 c 
20! 61009·S. dc 19f09120 16 c Informe 
sobre :I l.i nha de I'r04uçllo do DECEP. 
elogiJl1do os rcsultados Oblid05 mt o 
momento, bem como enratizarnrn o 
objeti\'o do Conselho cm mi!ignr os 
riscos oper;ldon~is. Ncs.sc sentido, 
solicil:lr.lm que a i\UPIT d~ 

oontinuid:lde ;lO trabalho rtalil:lllo 11:1 

:uea de ctdulas e mocdas. bem como 
pfoced~ a "erificDç;lo quanlO 00 

5up rimenlo dos insumos. 

NI 2)11' Reunllo nrdin ' ri l. de 
0811112016: 

Os Conse lheiros tomaram conhecimento 
das disrussllcs com o Ilanco Centr~1 c o 
histórico de oegoci:.çilc:s eom ;r.qUclD 
ins!itu iç!lo. 

Os Consclhdr05 tomaram 
conhecimento. :linda. das lorOOllaçlks 
sobre Snlieitaç.:ln de Auditmia. 
relacinnadas :I sq;uir: ( i) Informaç!lo 
AUPlT referente á solicitac;:.o conslanle 
00 Mcmor:u1do GAfIlN nO ~9S, de 
1011012016, ;\ ,\UDlT • QueslOes 
OpcrocionDis, rclaeionDllas :lns 
equipnrnentos do [)ep:lfUmtnlO de 
C~dut:lS - DEC"D; (ii) Memorando 
AUDlT n" 662. de 19/0912016 . OSA 
A\JDlT 009l2n16 á 0ICEM; (ii i) 
Memorandn AUDlT o" 683. de 
07110120 16 - OS'\.AUD/T 009120 16 a 
DICEM. 

s. 2J!)' ReuniJo ordln6rll. de 
0611212016: 

Com rebçlkl ;I.s pro~idfneiJS tomDllas 
pel:a CMB aecrc:l do P:r.reecr d:l 
Procuradoria IICB. qU3l11O :10 Contr:lto 
de 2015, li :lS5unHl es tá em anàlisc no 
DE.llJR. 

Na lJ8' ReuniAo unJidri., clt 
0811111016: 

,\ respcilo d01 Medida I'rovisóna· MP n" 
745. de 14/1012016. ns Con! clheiros 
conhc«:r:lnl o Ondo 0° 2106312016· 
BCBIDirc:t, de 0411 11201 6, 
cncaminh:ldo pelo Sr. Di retor de 
Administnlç.1O do B:toeo Ccnlr~1 c 
Conselheiro de Administraçlkl, Sr. luil 
Edson I'chrim. em :llcnç.'lo :lO aneio 
PRES l n· 23212016, de 14/ 1012016. 

o Conselheiro Rep~cnlanlc dos 
Emprcg:ldos de u conhecimento :10'1 

dem:lis Consclhcirus. sobre o Olldo 
SNM n" 162. de 05/1012016. cn" i:ldo ;\ 
CMIl. a respeito d.l MP n" 74512016. t 
do Manori:ll SNM cnvi:!do ;r.o 
COOGICSSO Nacional e fel. c.~planaçilcs 
sobre uestOcs da rCld :"In. ressaltando 

1112 1 



Audllnd. Indtnrndrnlt: 

Os Comclh<:irDS conheceram as \illimas provid~nci.u 
tomadas em relaçao 11 prullogaç.1o do Cuntr.llo n" 01111-1, 
de PrçSlaçâo de Sen,iços de Audilorillo Independente, pel3 
empresa Mõltiel Auditores Independentcs SIS, I'rocaso 
n° 187S0.00003231'2014-90, tflll;u!a na 232' Rcunillo 
OrdilÚlia do CQNSAD. Tendo em vistllo os 
esclaree imenlos finais peh. Sr. Chere da UnidaoJe de 
Auditoria Interna c as ntU3lil.:lÇOCS encaminh:sd.u, os 
Conselhdros decidiram pela prollogaçao do Contr.uo 
rererenciado. pooJendo li eMB dõlr continuidade aos 
trâmites fina is p!1t3:1 eOntr.ll:IÇ~o. 

Os Conselheiros rccomcndaram que a CMB le\'ejl1 os 
par.lmctros e I1wlie IIouibi11dlldes lIMa contrlllaçôcs, no 
rUluro. de emprcsõLS de Auditoria Independente de gr.mde 
pone, conronnc sclidtado em lCuniao pretérita. 

rrngrpm. de Comnli'",t t gUllo de rloco, 

Os Con$Clheiros $C ffi:lllife5tõlr.lm ra\'0/3\'elmeotc pela 
elabor.IÇ:lo do l'rosr:un:l de Comp/'ann' e Anlicorrupçllo 
e ~uGcriram. cntao, prossegui r ,!uanro aos trâmites par:l 
eontr:ll3Çlo de empresa e!dema )'Iara m~)'Ie:unen!o dos 
prOCe$SOI, cum foco no dimenliun3IRento dc JlÇSso.1l e 
anillise de risco estr.ltégico, no intuito de melhorar 11 

geSl.1o de ri scrn; na CMIJ. Dcuacou, ainda. que apoiar1l 
nu que rur posslnl. lendo em vista 11 CSC:1S$C1, de pessoal 
no I)J;I'AC. I'orém. ressaltou :I ncce$5irbde de 
intemalilareunhccimcnto.cJ.f.C ... sc.p;J.f.ll. continu id~e 
dos lIabalhrn; após :I prC$l~çao dos serviços da emprcsu ~ 
se r eonlf~t3da. Os Conselheiros rcforç:uwn apoiar tOll3$ 
as mcdirJJ.'! que \'enhJffi:l nlinhar [I.~ açOts rJa cmplC:S~ às 
melhoreJ priltiClS de GOVClR3I1Ça. 

~:dl1ll slr I'rnmo(ln 1016 

I'residente do Conselho rCS5altou sobre a nccCS5idade de 
tel, primciramcnrc, um3 vislo gcr.1l do processo, par:l 
entendc-Io. N.:ssc sentido. solicitou 11 aplC5ent:r.ç~ da 
Politie3 de Pessoal d:l CMA. O l'rçSidrnte do CONSAl) 
solicitou, ainda. o apoio e particip;1Çôlo do Constlheilo 
Ileprcscntootc dos Empregados, p=> " al'rcscnt:IÇao dos 
pontos considerados ICle\':r.ntes sobre o (cma. bem tomo 
tr.lga questôcs do SindicJto NacionJ.1 dos Mocdeiros -
SNM. 

:I necçSsid~dc de monilor.urn:nto n fim 
de nrastõlr riscos ncnlUais. 

N. 237' Reuniao Urdln'rI., de 
OJIIOflOI6: 

Quanto à Rcsoluçllo CGI'AR n" 6. 
regime-se ° Tenno Aditi\'O aprovado 
pelo CONSAD. enl vigor, põlra 
proltogaçâo do contr.lto por dois 3IlOS. 

alé 2017, conronne Ata da 133' Rcunillo 
Ordin1ltia do CONSAI>. Os 
Coruclhtiros reitcrurnnt re<:omend:r.çllo 
p:lr.l que a CMB 3v.1lic, no ruturo, os 
par:!.metros p!1t3 eonlfl1l:1çüe5. de 
empn::sa de Auditoria Independente de 
CJlInde pone. 

Os Coruclheiros apreciMlltll :I propost:l 
de "Revisao da 1'011lic:I de (icslao 
Integrada de Riscos, :tplovad:l 
preliminarmente na li· Reon iao de 
Uiretoria 1 .~ec ut i v:a - RI). de 
29/0412016, nos tennos do Voto I'RESI 
n" 00912016. 0$ Conselheiros 
deliberaram pe13 apruv:r.çlo da matáia. 
conrorme VOTO.CNCMBI01312016, 
sendo emitida :I Resoluç~1I CONSAO -
RS101412016. 

N. D7' Rcunlilo Ordlnjrll, de 
O)JIOflOI6: 

05 Conselheiros conheceram 11 pruposr3 
da I'olltiea de CompllUnc.: 
(Conronnldade). confunnc N01a Térnic3 
Ot:I'AC n· OI12016JDI;['AC. de 
Il!IOIf2016, ~preciadJ pela Dirct0113 
E:\ecuti\'a d:l CMB n:I. 12' RD, de 
06lOS12016, ~ partir do VOTO I'RESI N" 
01112016 e avaliaçao, também, do 
DcpJl1a",ento Jurldico • DEJUR, dutad.l 
de 2310812016. Aprovaram :I pro[l<lSta. 
na fonna do VOTQ.CNCMIl/02612UI6, 
sendo emitida :I RS/027f2016. Os 
Conselheiros rcitellllam, ainda. o apoio 
para recstrulUr~çllo c rnna!ecimenrn do 
l)epJl1umento de Conrrolc e 
Conformidade - DEPile 

QU:II1to aos trumita para conltal:1çl1o de 
empren e:\lCma Jlar.I mapeamento dos 
processos. após pesqoi:s;! realilõld.l 
qU3l1to :I posstveis prcst:ldotcS do 
se",iço, o assunto .:stá sendu avaliadu 
1"'13 wea (1lt:I'AC) juntamenrc com :I 
Pres idcnci3. 

N. Doi' Rcunllll Orslidrll. de 
2.fI'D6fl016, 

O SopeTintrndcnle do Dt:GEr 
apresenluu 00 Cunselhu, inicialOlcnte, li 
Relatório de Gt:irlla d~ l'e$Stlas e 
cscl:ucceu os pomos principais 
relacionados 11 qucstl1n de I'.:ssuJ.1. fni 
inronnaslo. ainda. pelo SUperintendente, 
que 3 Me3 de pc:ssoal n30 tem sistema 
Jutomalil.:r.do O Conselho detennino\! 
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CO:"lSAD 
mo Rfunllo 

Ordln'ri. 
(1'ohlnllOI6) 

N. llS' Rfunllo ordln'rll, de 1?/O712016: 

Os Rcprc~cntal1!cs dos Trabalhadores aprnentaranl uma 
erltic3 3ccrca dos çrl tério~ Ii:<~dos no edital de 
prosn:ss30 c promoç~o salaual. rcssah3mJo que o 
insuumeoto n30 del'cria ser ~cswd" dc f"'ma I,mi131<'31 . 
ICcomend;mdo que U 011:30 de rel"esent~li" id:rde dos 
emrrcsados ral1icipa..~s e COmO ascnte de conmuç30 
cole1Íl'a O Presidente tia CMII 31'alial:\ a pussibilidadc 
de inlc.locuç30 com a Diretona de GesI30 sub., o 
õL'iSUmO, e so licitllu ólpena~ um pr;uo paiOl ambicntaçâo 
acerca ua mat~ria. tendo em \"i sta sua recenle nomcaç~o. 

:-';.236' ReunlAo Ordio' ril, de 01lO?12016: 

0\ COMclheiros re3fillnalam 3 lIetcrmlll3çlo da 234' 
Reuniao Ordin:iria do CONS,\D rala que o DECj!:!' 
tomasse. ursentemente. :IS prOl' id,;ncias cabh'cis no 
intuito de 3dquirir n sistema de automati/aç~ dns 
trabalhos de pesSO.lI que aICnd3 as necessidades da área. 

Rr~nlus:l',u n" 9. IR d. C:nml~dn Intrrminhtrri l l de 
(;nl'rrnlnt! (:nrP9r1lin r ti. "dmlnl~trldn de 
l'artlripl clIH Sndrt'rlu di IInllo _ (:C;PAR, de 
I n!O!\I2n t 6 : 

Sobrc J Resoluçlo CGPAR n° 1012016, a respe ilo do 
I'rogr.lm:t de Integridade de que tral:l o Oc:creto nO 8,420. 
de 18103120t5, os Conselheiros solicit:u:un o 
acomr;mhõlll1cnto dOI AUDlT quanto á aplicaç.1o da 
Resoluç.1o. «rnforme rege o ~n . 5". 

Consider:urdo a.s questOCli tr.uida.s na Rcsoluç30 CCiPAR 
n" 111"2016. sobre M prátic:ru: de (jol'em;mç:l de TI. os 
Conselheiros solicit<lr.Ul1 apfCsentaçlo da Mea 
respons.á\"el sobre o Msunro. esrcçialmenle em relaçlo:t~ 
açlics em curso pata a adelcnciõl da CMB aos quesit05 
(onst:lntes n3 fCfcrid:r. Rcsoluç:1o. O Conselho Icssnltou, 
ainrb, que a Auditoria Interna del'ertl incluir em seu 
escopn, no que couber, a ~plic~ç30 dessa Resolllçlo, 
conlilmre dispo."'Ic u art . 6". 

foi destacada. ainda.. a Resoluç.1fJ CGI'AR n" 1612016. 
coosidcr:lTldo as attibuiçOCli do CONSAO relacionadas . 
Nesse sentido, o Conselho solicilOu que fosse dadl 
prioridade ~ quc:st!\o da ldeq~ân do Estatuto Social dOI 
CM!), resSllh;mdo o pr.110 de 12 meses, o partir da 
publicaç!lo da referida Resoluç.1o. p:ua [ooclllSIIo dos 
ltabJlhos. A Auditoria Interna dcl'(rá incluir em seu 
escopo, no que couber. a aplicaçâD dessa Rcsoluç:lo, 
conforme 3rt . 3". 

:-';a 237' Rfunllo Ordinbil , de 0311012016: 

Os Conselbeiros solicil:u;m, prioridade na ad0ç.3n das 
medidas ncccss:iri.l.'i :I() dcvidn cumprimento das 
"esoluçOCS, em especial r't Ruolução CGI'AR n" 16. que 
\laia das auibuiçilcs do Coruclho de Adminislraç30. e r't 
Resoluç30 CGI'A" n" 18, que traIa da polltiea de 
oonfonnidade e gercndõlll1ento de riscos. 

Os Conselheiros dctcrminar:un que a AUDlT au~ili;wc: a 
Administtaçlio da emplCS:l na iden tificaç30 e no 
mape:r.mcnto dos principais ri scos operacionais. bem 
como inicie. com primidade. a :UC:I de p.l.'isaportc:s, 
junlMnente com um lepre5ent;mte do rlEPAC, eonfonne 
sugerido pelo Sr. Presidente d:l CMB. foi publicado um 
Informe Tempo Real sobre ess::a determinação. 

que o IlEGI:P toma~se. urgentemente. 
as providtnci:r.~ cabll'eis rIO intuito Ile 
adquiri. siSlen,a de aUl<lrn31iLaçlo dos 
trabalhos de pessoal que atenda OIS 

necessidades dJ :irea. Os Constlheirus 
solicit<lr.Ul1 retomo das questões 
refefentes :lO di01J orSõUlilJCional e 
des:l fios, bem eomo o remanejõlll1ento de 
emplegados emre árl:as. I'CCS e s::airde 
do trabalho, denlle OUIIOS, p3ra que 
sejalll aprofundadas . 

,\~ J~ÕU para aUlomatiu(io da Arra 
nt~ em lIndlmrnto. 

0\ ConsclhcilOs tkliberarilm pc:la 
Jprovaç;lo da Polltic:l de Gesl~ 

Integrada de Riscos, em cumrlimento :\ 
RfSllluçlo (:C;I',\R n' 1812016. 
confonne VOTO.CNCMB/01312016. 
sendo emitida :I Resolução CaNSAI) _ 
RSlOI-l12016. 

A :irea de TI (1)E1'IC) pICpalOU 
JprCSCnluç!lo <!lJ CONSAD. confonne 
solicitado. sobfe li el'oluç!lo dos riscos c 
GO\'cm:lnÇ::I da ruC::l de TccnolQgi:i d::! 
Infonnaçllo na CMB, sob a perspcetivõl, 
ainda., da RC!IOluçlo CGI',\R n" 
1112016. Pmtm. O Conselbo (lOS1c1Sou 
a apfesC"f1ll1ç30 pJr1l reunillQ em data 
fUlura. considerando pr.110 previsto na 
Rcsoluçllo CGPAR. 

NI 237' Reunllo Orllinbil , de 
0311012016: 

Os Conselheiros aplOI'aJõlII1 a propusta 
da I'ollt;ca Ile CfJml'liunu 
(Confonnirbde), em cumprimento :\ 
Rcsoluflo C(;PAR n" 1612016. 
confunne NotJ Técruca DEI'AC n" 
01f20161D!iI'AC, de 1810 112016. na 
forn\3 do VOTO.CNCMBI02Iif.!Ot6. 
sendo emitidl õ1RSl02712016 

o AnesSDr d:l I'rcsidtncia par.t :lSSUnlOS 
pfevidenci.1ri05, Sr. W;mnius Ardengh)" 
N:Ilario. compareceu p:U:l aprcscnlaç;'\o 
das quCSllics cfJmplcment:ues acerca da 
FundJç.1fJ de Previdtncia da CMB -
Cif.ão, eonsidcr:urdo :IS elapas Ilo 
Temro de Ajusl:uncnto de COndUIll _ 
T AC e dmnninaçõcs dispost:r.~ na 
Ruoluflo CGPAR n" 9. de 10 de m:rio 
de 2016. 

0\ Cnnse lheiros mmJf:lm conheeirncnln 
e oricntaJõlII1 paJa um:l Il;5[>Osta simrlcs 
à Resolução CGI'AR nl;5se pr imeiro 
mnmenlo. indicando as medidas j!i 
adotadas. bem como a necessidade de 
aprnfund:r.mento dos C5ludos. 
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CONSAD 

134' Rcunilo 
Ordlr:!'r;_ 

(JunhollOI6) 

rum de (invernlntl TI 2016. Inrnemldn ~Qhrc n 

O Conselho solicitou que:l Are:l n:spons:lI'c1 3rllcscllle ao 
CONSAD 11 Cl"oluçllo OOS liscos e (iol'emança da :Ire:! de 
1"ccnologi3 da Inrormação na ct-m. desde o primeiro 
Ciclo dos QuestionArios. sob a pcrspccti,'lI. aind;t., da 
Resoluç~ CGI'AR n' 1112016. 

(lr(!me:nrn dr Inv~rlmsnr", OllAI7; 

Os Conselheiros solicit:l1:llTl inrormaçÕC"S adicionais 
sobre: os In"çStimentos, a e:l1lcir3 de inl'eslimenlOS 
ulilil;Wa como b.lSe pata 3 propos iç!io 1.10 Orç3/llenro de 
[nl'cst ilTl1:nto pata 2017. os princ ip;lÍs projetos, com 
m~ior dcblhamc:nlo das :lÇÜCS, c llS reõlis necessidada da 
C/l.UI, com õI definiçilo dOIS prioridoldc:s , 

rrfll!llIml de: Ill'(ltndln. (:ln",102n17: 

Os Cnnsclheiros sol icitat3lll ajustes na rece ita plojelad3. 
conlempl:llldo rel.luç~o pata 40~ ó do ralUr3ll1ento atual 
com li scrviço de sclo~ ra:;tre,hcis, em funç:lo do ri.cu 
3Ssnc:iatlo ao SICOIll ' . QU:l11to ao disptndio com pessoal, 
registrado n::l pl:tnilha wllistrimin::lÇ:Io de Apl icaçJo de 
Recursos· I)ICAR". o CCn!elho solicitou que li CMIl 
Jdcquc li munt:mIC rercII:nlc ;\ <!:Ip3citDIô"lu ç aprcsente 
despesas mais dcblhatlOlS. 

1'0'1 238' Rcunllo ordin'ril. de 
0811112016: 

Os Conselheiros conheceram :I 

aprçSent:IÇâo real i/..3d3 pelo i\ssçSsor da 
I'n:sid~nci:r., Sr. Wànnius N:v.ário 
Ardcnghy. :I rçSpcito do Relatório 
claoor:ldo em cumprimento li Rcsoluçtlo 
nO 9 CCiI'AR. 

o material roi enviado li SEST e :\ 
.'REVIC em 0711212016 em 
cumprimcn1o:\ R~oluçâo. 

Qu:.nto ao MPlogr:un3 de Inlegr idadc" da 
CMB. Ruoluflo CerAR n" 1012016, 
f objelO tIc Comiss:1o conslituh!3 par.! 

tal finalidade. PelD OUVID. intq;l:.ndo 
o IlSSUn10. h:l novo projeto de Códigu de 
Conduta e Integridade. que visa 31ender 
:lOS lequis iloS d3 I.ei 13.303/16 c do 
I)o;c"to 8420115. Atu31menle o rcr"ido 
Código cstd n:l OUVII), apOs !II1i1lise 
junto DO DEJUR e DEPAC. O IlSsunlo 
scd submetido fi !)iletoli3 Exeeuliva e 
posteriormente !lO CaNSAI), 

Ixm:lis :lÇÔCS cm :IIldamento. 
consider:1l1do :I publicação do Uccrcto 
8.94S , de que regulamenta a Lei 13.303. 
de 3010612016. 

o Conselho posterguu a aprC"Senl:.çãu 
p:l1a reunillo em data ruluta. 
cOllsider:Llldo p~o daltaoluç40, 

NI 6' Reunlln t:Jtlllurtllnlrfl. J0JG6 I 
06lO7120Ui: 

os Conselheiros rctom:lr.llTl a mJI~lia. 
3preselll:w.la nos lennos da Nnlõl HeniC:l 
IJEEMP n" 00612016. tIc 21110612016 c 
do vO'ro I'RESUOI 6l2016, de 
IS106l2016. 

Tendo em yistll o eenir,o de 'nccrlel.'" 
nllS principais receitOlS. o CaNSAI) 
detenninou quc a I)jrctori3 atlote 
mcdidOlS na dire~~o de redul.ir cUStoS c 
busque nl)\"OIS oporlunid:sdcs tIc neGócios 
para ;I CMO, li fim de Sat3lltir a 
sustentabil idade fin3llcc1r.1 da empresa. 

Os Conselheiros dcliber:lr.llTl pela 
aplll"aç!lo ,13 plllposta. nO$ tcnnos do 
VOTO.cNCM11I01712016, de 
30/06/2016, sendo emitida a Resolução 
CaNSA0 • RS/018l2016, de 
0610712016. 

NI 6' Rcunllo t:ul'llordln'rfl. JOf06 • 
0610712016: 

roi proposta a reduçâo de despc$as com 
Treinwnenro, Cursos e Scmin;\rios, 
E:cposiç!io e OUI/OS. bem eomo li 

rcduç~o dc previslo de despes:!.' com 
Seguro de Vida em (irupo. roi 
tlesl3C3do o acrfseimo n3 previs:lo de 
lIonor;\rios·. em conscquêncl3 das 
disllOsiCÜCl csl~belceidas na I.ei nO 



COSSAO 
136' RculIllCI 

Ordl"",". 
IA$:0, I(I/'].OI6) 

().(!menIO .:m]!uud.' Glo".12017; 

Os Cnnselheirns solieiL:lr.lm que rclnrrn: CCllO 3., 
IIdcqllllÇOes pcrtiflmtes, em eOflsonineia 00 solicitado 
qll:llllo 30 POG 2017. SolicilMiIITI. :lind3., a di'"lIlg:lç.1o 
:lOS empregados. por meio do Inrormc Tempo Real, 
qll:llllo a delermill3Çlo do CONSAI) para que a CMII 
adole mcdid.u para reduzir antos c bUJque nov;u 
oporlunidades de negócios a fim de casantir a 
SIISlenl:lbilid3de fil\3ll«ir:l da cmpteS:l.. eonsidctlllldo :as 
ine(rteLaS atU3is soble o SICOBE. 

Os Cunscllleiros solicitJram que" Ill iGEI' aprcsente 
esc l:uccimmtO$ adicionais sobre 11. ~R,gul:uilaç30 dos 
pag:uncntos em CJI«SSO constantes da Nota T~cn ic:t do 
DEST. inclus ive aqueles Jpont3dos peb Unidade de 
AuditoriJ Inlcma". conforme relacionado no Me.\o 30 
Oficio 11 .049/SE·MF. de 28/0712016. 

({)figem: NT J)1:ST n· S973120 16·MI', dc 271OS12016. 
tl'Icaminh:Jda ~ CM" JIOI meio do Oficio 25711 SE_MP) 

13 ]0]12016. qllC 1r.!.!3., wnbtm. da:; 
;a]ler.IÇlks n:l Go"ml;m", da:; Emprcsas 
EsI:JI:US. com im~los na esltUIU"" du 
CONSAD, pa:;s3ndo :I ler um mlnimo de 
07 (seIC) membros. bc:m como :I 
impl:Ull.açlo do Comilc de Audilo,i:l 
EstatlllfLrio. com no mlnimo 3 (lrd) e 
m.1~imo de 5 (cinco) membros. 
conrorme :..n. lJ . I. dJ Lei 13.303120]6. 

lim obscrdncia ;\.§ ddibc:.:!çÕ<;S fin:\i~ 

do CONSAD. roi aprestl'llada nov:! NOI:! 
"!"tenie:l DIiCOI' n" 0 13120161D1üES. 
dc 06/01120 16. I.al;mdfl da no,':I 
pmptUla 

O, Consc lhciflls ddibc:rõll~ . en130. 
pela apfllv~ç30 d:i proposta ap resenl:1I1a. 
nos termos do VQTO.CNCMIl n" 
01ll12016. de 3010612016. sendo emitida 
:! Resoluçâo CONSAI) - RS10 1912Oló, 
de 06/0712016. 

S. 6' Reunllo E11N1ordln'ri., JOt06. 
06J071l016: 

o Conselho lCiterou li modifitôlç;\(J no 
prcÇ() do NOVO SICORE. proposta na 
234' Reuni~ OrdinfLria. de pJ.'is:u !I 
ICpracnl:U ~~. do \":lIOf !ltullmcntc 
p""lic::sdo. Foi requerida. t;unbtm. :r 
IIItcraç30 dJ pre" islla dJ Receita de 
C~du l!l'l c Moedas. consIderando J 
manutenç30 do , 'alor conlr.ludo cm 
2016. acrescido dJ pmjeçlo da innaçlo. 
bem como o csl~bclccimcnto de ",leta 
Orç:urn:nl.1ria de IIrospeq-lo de "end!l'l 
de C~dul!l'l JW!I E.lpol1:JÇ;lo. com RC .. 
11r,. ESS3S mcdidl.~ dcr~ origem li 

oo,'a Noca Técfllca IlI,COI' n· 
01412016lJ)IGI:S. de 06107120 16. 
\'en:1t1do :! 00\"3 propaslÇ!lo Os 
Consdhei,os dclibc:rõlr.llTl, cnI.&J. pel:a 
~proy:!ç30 da propost!l. nos lennos t10 
VOTO.CNCM"'O I912016. de 
3010612016, sendo emitidJ J. Re.'IOluç~n 
- RS/020120 16, de 06107120 16 

Na 137' Reunilo Ordinirla, de 
031100016: 

Os Conselheiros conhcccr.1lTl o Informe 
emitido pelo Superinteodente do 
[)cpan~rnto .se: G~tâo de Pcsso:as -
DeGIiP. de 08/09120 16, aprcci3do pela 
Diretor;a Q;ccllti"a d.a CMIJ II!I 31' RI>. 
de 2710912016. sobrc o ( .,cedente fia 
Rcmunc:nÇjo d05 Dirigcflles no 
(.\crelcio tl'IU( J.briV20lS!I m:uçol2016, 
aponl3dos n!l Not:I Técnia DIGliS n· 
5 112016·()EG"I' e :u1Jl is:Jdos pela 
Sctre t:uia dc Coordcnaç30 e 
GO"em;mç!l d.ls EmprCS!l'l f...slõlt.:r ts -
SEST (:1t1tigo D1:ST). 

o IlliGEP destaeou que J ScclCl:uia dc 
Coordenaç:lo c Gm'ml:1t1ç!l d:u 
limpresas Esutais - SE5T acatou a:; 
CJlplicaçlks aprcstl'lbd:as. Rest:! J 
pcndtnciJ relali"a a Assistcneia Mtdica 
e Odontológica. que foi enCôlminh:llil 
para ;m.ilisc da Unidade de Auditor;:! 
Interna - AUOlT. 

Os Conselheiros solicit.:u;un que !I 
AUIl IT encaminhe um I'arctcr soblc :I 
maltr;:l. p!Ir.I citncia c manifesu lia do 
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137' Reunila 
Ordlnirll 

(Sc1embrollOI6) 

SUUlt~n eenn{,mkl c prOlJullva di C\1II em 2016 c 

Sobre o OI' SNM/140116. de IO/OmOI6. ene.lminhõldo 
aos Consclhcims Rcprescnt:1l1tes dos Emprcg.:sdos . o 
I'residen te do Conselho solici tou elaboraç;l.o de minuta de 
r«post ~ li ser dirigida :10 Sindicato Nacional d:lS 
InduSllias Mo<:dei",s . SNM eOln a indic.1Ç;l() de que a 
Dirctoria bccutiva eSlà elaborando 1'1:11111 de Negócios a 
ser apresent.:sdo :10 CONSAI>. nos termos da Lei n° 
!l.303 (M. 23). 

Pllnllhl referente lO trallmrnlo dado b 
Reeomtnd l t/lu d. ,\l tlU"I": 

Os Coosclhciros pediram destaque pal'a as priocipais 
recomend;JÇOcs T:unbtm so!ici= monil<lr.uncnlo 
especial nas rccomtndaçOcs rel aeionad:lS :\. miligaçl1u IIc 
riscos corporalivos. 

Rdnrmull tln dn Programl de nhpindlo~ (jJnh.l, -
rnCj 2011\ 

Os Cnnsdheiros $olicilar:un a aprcscnla,ao de 
e~pl icaçõcs com n;luçllo li l:.bclu tle Necessidade de 
I'inanei:unenta Uquido lias Empre$as Estalais (NEFII.). 
especialmente na linha dc MAjtr:ite Critfrio 
CompetCntialCai~aM 

Os Conselheiros rccumendarlll1l a melhuria lIlI e.\ccuç;1o 
d:lS dC$pc5:lS com scn'iços de manutençlo. com \·in:!.'; a 
mitigar ri scos uptrodonais . Solicitaram, ainda. uma 
apresenla,ao aluali/:WõI sobre os (en.ir ias par.! a empr~ 
em 2017. 

Refllrmutadll do (lUlmtnl" t:mprroull12ntl\ 

Os Conselheiros rccomcndar.lm a melhoria na e~ccuçQo 
tI:IS despesas com serviços de manutcnç30. com vistas a 
miligar riscos Qpcr.lcionais. Solieitaram. ainda. uma 
aplescolaç30 alualil.311a. sobre 0$ c(oálios para a empresa 
em 2017. 

rllnn F:~tnlb:ic'n di plAj 

QU3/110 00 acompanhamento d:lS met:!.'; cmprcs;uiais, 
considcrõll1do dctennin:.ç30 disposta na Rcsoluçllo 
CGI'AR o· 17, IIc 10105120 16, os Conselheiros lomal'am 
conhecimento 110 ~Qulrdra de acomplll1b.lmento dos 
indie3dores cslral~sicos 2015·2016M. apresentado e 
elaborado pelo DliliMI'. 

Em virtude lia I.ei n" 13.)03. de )0J()612016. o m , EM!' 
~prcsenla1':\. uma reformulaçJo do 1'1:1./10 C51r:utgico da 
empresa. 

:-i . 238" ReuniA!> O"llninl, de 01111112016: 

ConselllO qu:mta l'l rellulal'id.:sde dos 
Il3g.lmcntos. 

:-il 2J9' ReunlAo onlln'rll, de 
0611211016: 

Os Constllleiros tom:lJ1!ffi eonllccimenl0 
dos encaminhamentos e delermin:u;un 
que as duvidIU K'm:mesecntes :tpÓS os 
esclarecimentos do DEGEI', scjam 
direcionada.s ao I>EJUR p;ua o 
encc:munenlO da mattrill.. 

0'111 237' Reunlto Ordln'rll, de 
OJJ1012016: 

QU:1l1IO " rCSp051a do 
OI'.SNMII40116. de 

CaNSAI) ~ 
1010812016 

cncaminh.:sdo oos Conselheiros 
Representantes dos Empregados, o Sr. 
Presillenlç 110 CONSAI) inromlOu 'lu.: 
ainda ~ roi envillda. pois Ilcpendc dos 
estudos sobre o 1'1:1./10 ~lfatégico. 

A AUmT procedeu ao ajuste solicil:llkl 
e ma.nt~m açôcs de monitoramento por 
meio de e~ames previstos no I'AINr. 

lXl 138' Reunllo ordlnjrl. do 
CONSAD, de 08l11n016: 

Os Conselheiros conheceranl os 
cenàrios p;1fll a empresa em 2017. 
enc:uninhado pelo Superintendente 
sub~ti1U\o do Dcpl1rt:llllento de ('.estllo 
Cont.i\bil. Orçanlenwia e Financeiro -
DI:COf. Sr. Antonio lIenriques. 
presente na reupiao. 

Os Conscllleiros conheceram. ainda. a 
Justifiçativa do DECaI' qUMto 00$ 

ajustes realizados na 1'00 lIe 2016. 
eonforme 5alicjtaç~0 registroda na 237' 
Reunilo Ordin.1ria do CONSAD. 

Na 2J80 Reunllo ordln'rll do 
CONSAD, de 08I11n016: 

Os Conselheiros eonlleeel:lfl1 os 
cenários para a empresa em 2017. 
enc.lminhado pelo SupçriOlcndcolc 
substitulo do Dcparurncnto de Gcstao 
Coot.i\bil. Orç.lmcnwia c financeiro -
DECOf, Sr. Anton io I1cmiqucs. 
presenle oareuni30. 

N. 23!J' Reunilo Ordln'rll, de 
0611212016: 

Os Comclhdros conheceram a proposta 
de levis:lo do rllno .~Irltfulco d. 
CMB pUlO pcrlodo de 2017 I 2022. 
com anMise de riscos e oportunidades. 
nos termos da NOl:l Ttcnica OEEMr n' 
01212016, lk 24 de no~mblO lIe 2016, 
em eonsonllncia DO disposto no 1Ifl. 2). 

§I ', inciso 11, da lei n' 13.303, de)O de 
junllo de 2016 e aprOYlII'am a mattria. na 
form3 do Voto CONSAI)/02812016. 
senllo emitida a Resoluç:lo -
RSI029f2016. Com vistas aO 
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Os I i 
ti 

pl:1lln de negócin~ 
oponunid:ldcs, como 
]3.303120]6. 

. • . d"m i,,,., 
c que l;unbtm fossç Ic;\lil.l1do um !~i:mo. o CorutlheilO Repn:sen!:lIlle dos 
e um3 ôlIlâlisc de risco~ e Emprcg:ldns registrou :I nccessid:ldc de 

determinado no Art . 2) d.l Lei consider:Ll' o capilal humano na 
discu~~1I dlls din:l:Ílln;wllrcs 
estratcgicos da emprcsa 

I'or fim, os Conselheiros acolI1Jr.lm com 
a publicaç.1n de um Infllrme Tempo Real 
(11Ifr}fmc n° 135. de 07/1212016) snbrc a 
aprovaçilo d.l matéria dcsl:lCando os 
ajustes rcali/;Jdos por mcin da nou 
led3ç.10 ,,13 Mi~ e da Visão d3 
cmpfesn. bem como a ;ldiçJo do v;l lor 
" Inte~raç.1n d;\S Equipes" e:l inc\us.1o do 
ubjeti\'O ewatégico "Di\"mificaç;lo de 
produtos e serviçoÇ no M;lpa 
E5tr.Utgico. alinhados fi nova Icalid;lde 
da CMI'- Foi dcslaClldo, ainda. o 
acomp:mharnento do l'I:mo Estratégico 
pelo I>EEMI', cujo c:a1cndàrio par.! 2017 
$Crá divulg:ldo. 

QUõllltO;lO P]lno de .... q::õelos di C!\lIl 
plra o petlodo de 2017, os 
Conselhei ros conheccr;un a pfOpostll nos 
termos da NO!:1 Téenic:a 
DEEMI'/01312016, de 24 de novembro 
de 20 16, em consonâncill ao disposto no 
ar\. 23. §I". incisn I, da Lei 
13.30312016. Com Ic!;lçtio às moedas 
comemorativas. item 3.1.3 do Plano de 
Negócios, os Conselheiros rcgistr.lr;rrn a 
necessid3de de 3 Cmpres3 explorar ;\S 
potcncialid:u.h:s de c~p:mdn de receit:t.~ 
nesse mercado. 

I'or fim, os Conselheiros ;lpIOV;u:un :I 

proposta. n:l forma do VOtO 
CONSAO/029120 16, desta data. sendo 
emitida n Resolução - RSl03012016. 

~ 1 ",1,r",m, 

I I . t ~::;'crintemknlle d:n~~ 
Após sugcstllo do Conselllciro Rtpltstn!antc dos de mens~gcm eletróniea. que há uma 
limprcg;ldos, suplente, os Conselheiros proposição dc I'olltóc:l de Gest30 da 
nind:l, que li Oirc!ori3 Exeeuti\·a envide esforços pm Inovaç30 quc e5t.1 cm :m:'llise por p;utc 
:lpIOV:U a Política de Gc;st.1o da Ino\"nç30. d:lqueb Superintendente, Icss:lltandu. 

os Con$C]heiIOS solidtar.lrll e~plic3ÇÕCS accrc~ do 
Processo no CARF eit3do na Ata da 51S" Reuni.1o 
Ordin:\Jia do CONFIS. de 2910712016. 

lIindn. que após :I dcvidn conclu~o d;l 
supT3eit3da :m;\.lisc. a 1'0Utica em 
refercncia será submetida :lO Stnhor 
DilelOr de Gcst30. 

I N. 238' ",,'" 
08/1112016: 

o Conselho snl icilllu que :I mattri:l 
leferenle :)s eMplicaçõcs 3eerea do 
I'fOecsso no CARI'. seja trabda 
posteriormente e o Geren!e Executivo da 
Oivis!\o dc Contabilidade (OVCO) -
M:ueos I'aulo M:utins dos Santos e o 
Gerente d:l CooldenõldOlia de 
Rccupcraç30 Ile Crfdito (CORECI _ 
IMmulo lIenrique! lessa. devc~ es tar 
prcStnlcs p;!la os cscl:uecimcnto5 
neccssárins , 

Os udlreclmenl05 ulAo sendo 
rtarjados pelo Jurldico e pdl nvco 
juntlmente com o fech lmcnto das 
eontas de 2016. 

fgnt. , ""uo<2O: Elat>coOdO P"!' ...... >leMe l&tnco co CONSAO . • p.a<t. <lo eaoc. utt.lC<l. eo.l<U. co CONSAO do .'",*0 00 1016 f . 17121 



CO:-;SAD 
m" RunlJo 

Ordln'tla 
(01l1Ilbr0l2016) 

os Conscllitilos aplllv;uan1 a minulil do i:lonosr=a de 
IcuniÜd aplo;$cnt;ub c rcilclõII;un a Iccomendaçi\o quanto 
ao p~G;uncnto m!nimo de dividendos. com vislM ~ 
prcscr .. ;u o cai~a da cmpro;$a.. lo;$Gu.lrd:ulos os cliltrios 
leSais. confonne IcgiSllo cm Ala da 237" Ri:unillo 
Ordin~i~. 

Norml dr AdmlnhlrlClIo Pro.·i<flril _ NAP de 
~:n(rr[!mçnlo do t:1Crtlcio Flnlnedrn 2016; 

os Con$Clheiros conhecelatn a minu1a da Nonna de 
Adminimaçllo ''1oviSÓfi~ de cneel"/amCnlO do t:.\eri:lcio 
financeiro 2016. bem como a plUpos1.õl do cronograma de 
lCunioo. apro;$entooo p:lla a.·~liaç;lo do COIUClbo. 

Os Consclhehos tomaram conhecimeoto do Rellllório 
ALJOIT n° 0212016 - Processo tle AvalinçAo da 
I:frtivill:!de da Produç:!o de Impressos. Irlelcnte 11 
l'roduç;1o tle I'assapotles -1'RT/AUD1TI01212016. 

Os Conselheiros Iheram considcloçÜd c pediram 
esclarecimentos sobre :L'l eoruUllilç1lcs e concll,ls1ks tio 
Relatório, bem como questionaram soble o 
enc:IITlinhamento:l. ser dotlo:.o documentu. 

Os Consclheiro$ pcdir.l/ll Plioridade no o1cno.limcnl0 4s 
leccmcndaç1lcs c~lUadas no I'Df~CI tia AUllIT de 
3J1'C,rciÇO:llTlenlO do processo de aquisiçdo de insumus 
para:l. produçâo de pass3pones. 

"or fim. o I'residenli: do CONS,'D so licilOU inronnaçlks 
da D1GES qUõ\l1to às nllcmal;';:r.s possl\·cis pasu a 
aquisiç30 do insumo. 

I ~"''''L!!!l",-''>..!l "fi'" (consldcnndo dividi 

AJ1Ó' a rercli~a lIplcsentaçllo c esclarecimentos 
pcninrntes. o Presidente do Conselho recomendou que 
I Casa. Morda rnenre I enlrrs:a de puuporlrl Plrl 
o DI'F. caso "lo seJ. pro.·ldcndldl I d,,·lda 
cobcrlun orçamcnl'rll que de sc,:unnçl lO s:ulor 
pln uslnar o (Onlrllo. 

os Con$Clhcilos aprov;uam a minul:! do 
crollO&r.UtIa de leuni1lcs aplcscnl:ld1 c 
reil= a Iccomendaç;lo quanto 00 

p:J{lamcnlo mlnimo de dividendos. com 
vislas a pro;$crv;u o eaixa d3 empres:r., 
rcsgullldlldos os cril~rios legais. 
conforme regislro em Ala da 237" 
Rcunillo Ordin!ria (quando das 
1I11131ivas 3 rcspeito tio RVA ç l'tR 
2017). 

1'01 2J!)" Reuolllo onlin'ril, tlc 
06l11ll016: 

os Conselheiros lom;u:un conheeimmto 
da l'ub1i~ao da Norma tle 
Administraçi\o Provisória - NA!' sublC 
ocnccmUT/cnto do exe/Cldo de 2016, 
bem como do encaminhlllllCnto do 
Cronograma ao Cons.clho fiscal e :I 
Audilorialnde cndente. 

o Chefe da AUDIT explicou que a 
pr.l.lica 000t003 pela Autlitoria IOlcm3 da 
CMR t o envio da Inlegro de lodos os 
Rcl:uÓfios 11 CGU 3p6S 3 conclusao dos 
113ba1bos e sua DplCsi:nt:rç;lu 00 

CONSAO. 

Na oponunid:ule. o Chefe da AUDlT 
informou que est;lo em nndamenlo :L'l 
açilcs tle mapeamento dos liscu$ 
(operacionais ç residuais, 11 p:!J1ir da 
mitigaçAo dlI Arca), bem como relOIOU !IS 

etapas previstas c linhas de deres:! 
consii;lCT3l.!as. 

Nesse sentido, roi d3do conhteimalto 
:lOS Conselbeiros sobre a Comiss:!o 
eonstilulda pela Ponlllia - I'RT.PRESl 
n" 338. de 21/1012016, fomul1l por 
membros da Unidade de Auditoria 
In1em:r., coordenados pelo Sr. Chefe tla 
AUIlIT, n fim de lCal~.llIem 
MilJ1CõIIIlento dos Riscos Operoi:ionais 
n:l.~ I.inhas de Ploduç.1u. Jlriuri/ano.lo a 
Arta de hblicaç.1o de: P:L'lSllpones. 

Os Conselheiros tom;uam 
conhecimento, !linda. da malfria soble 
I'nssapones, apresenlada pela Oiretur.l 
da mPIM, Sra. 1..õLI3 C3r.lceiolo 
Amorem. 

Na uportullidotle roi di scutida a tllvil1l 
alual do DPI' com a CMB c a 
prcocul'açâo com rel~ç~o;\ limit3ÇlIo do 
orçlllllCnto daquele Departamento. 

N. 239" Reunlllo ofl.lln6rll, de 
06fllllOI6: 

Os Conselheiros tomarllln tonhecimcnto 
da rmissllo <Ju ando I'RESI n" 23S. tle 
1011112016. ao Diretor Geral da "ollcia 
Fetlcl3l , a respeito da nostneia de 
cobcnur~ tonlr.ltual formal e tlu limite 
orç:unentArio daquele 1)1'1', considellll'ldo 
a posslvel praduçGo IItt 0811212016, bem 
como tio aneio DlI'IM n" ~4f2016. de 
2811112016, ao Sr. Di,etor de 
Atlministraç!lo 
IllOG. 

ç l.oglstica I'olieial _ 
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COSSAD 
m' Reunllo 

Ordidrl. 
(OulubrollOI6) 

Os Cnn~dhciro~ pcdll':lm primid3de nn nleNlimenlo :\.\ 
o;CllmendaçÕl;s exarnd!l..\ no ref~rido Parecer ib AUmT 
fRel ~lório Final n' 0212016 - I'RT,AUI>IT n" 012, de 
21/01n:016 - OSI n° 0212016), csp<:Clalmente com 
rcl3ç~ às falhas no proceno de :.quisiç~, 

s. 9' Rfunllo t:llr10rdin'ri., de 06/1212016: 

Os Conselheiros tomaram conhecimçnlo dos termos da 
Repn:seneaçlo Adminlm;uh'a em raee do Chtre da 
AUIl1T c entenderam que o Rclalório de Aud'loria 
Inlema n° 0212016 leferenee :1(1 Processo de A\'aliaçlo da 
Helividadc da I'roduç:lo de Impressos, inclente :\. 
I'roduÇlo de Passapones - I'RT/AUDlT/0121:2016, n50 
pode sc r conliderado, ainda, conclusivo, pois de,'c k,'ar 
em conla, em sua ~crs~o final, os lelmos da 
Replc::5en\llç!!Q e tambtm de"e oportuniz:ll' a 
matlifestaçâo dos demais inleressados. 

Os ConselheilOS ddibc:rnr.un por delennin:u ao Chefc da 
Audiloria Inlc:rna da CM!] que comunique imediatamenle 
oos órGãos e enees p:ua os quais o documenlo já lenh~ 
sido enc:uninhado que se: tr:Ua de Relatório ainda 
preliminar e que eles ser~o oportunamente comunicados 
sobo; a finalil.:lçlo do RclalÓrio. 

Qualllo é produ~ de passaportes, os COnielheiros 
dmrmin= que a Diretoria da Ernplesa adole as 
medidas nec<:sUrias. COm urGenei:.. par:. o inicio do 
processo de lidlaç!lo do papcllesjn~do de se:suranp com 
micro controlador e anlel'\:l., lkssa forma, dctenninaram 
que a Dircloria de Passaportes c Impressos - DlP1M 
prepare Termo de Reftrcncia, no pr:Llo de at~ 60 dias. e 
envie ao Dep:ut:uncnto de Gcsl30 de ConU:Uaç~ com 
vistoU â abenura 00 processo liei1.nt6l"io. 

Os Conselheiros solieil:uam, tambtm, que o I'residenle 
da eM!] continue bu=do os esclarecimentos 
nceCSI:Uios soblC a qucst30 da palente conjunla e 
ressaltamm que a Uirctoria da empresa de,·c, em 
conjunto com o proccuo licilô11ório destacado 
anteriormente, adotar as medidas neecssál'ioU 11 fim de 
que n:lo haja qualquer wluçâo de continuidade na 
produçân de passapones. 

n~·lnfularln dn Rref!lu ,li Il0iln . nRII: 

foi Jpl"C$enl3do 30S Conselheiros. p<:lo A5sessor da 
Prcsidência., Sr. Rie:lldo Pa~ic, oU quCStôc::ç sobre o l'Iu"o 
de CaiKa e a retcnçjo da Des\'incubçô!o das Reecilas da 
Uni10 - DRIJ. Oc::st.xou a incidéneia do DRU sobre as 
receitas de 2016 e 2017 e os posslvcis impaClOS à CMIl. 

Os Conselheiros tomôll3111 conhccimcnlO das quc:stOcs 
aprcsentadas c solieil<V4m explicaçôc::ç ib Diretor ia acerca 
da obser.·açâo do Conselho Fiscal· CONF1S reGistrada n3 
Ata n° 517, de 30109n:0/6, d:.quele Conselho, sobre os 
imp.actos financeiros da administt:IÇ:Io de caixa e do COSto 
financeiro do cmprtslimo ainda n.1o amorti~.:Ido 
inlcgJalmcnlC. 

Os Con~clheiros tom:uam conhecimento 
das informações relacionadas no Oficio 
AUI)lT n° 036í.!016, de 3111012016. 
encaminhado :\. Conlroladofia·Resional 
da I1niâo no Es tado dn Rin de Janeiro • 
CGU·RIRJ, sobre os exames de 
auditoria "oltados paro avaliaç30 tia 
fabrieaç~ dos passapones p<:la CMIl, 
emitido em atenç!lo 00 o ncio n° 
18JOSf2016JGAIlIRegionalllU.cGU. de 
2111012016 (Processo nO 00218100-\97· 
2016·95 - Ordem de Serviço n" 
20160318)). Conhecel':lm. ainda, o 
Oncio AUIllT n° 03212016. de 
201100016. destinado DO Conselho 
!'iseal - CONI'IS da CMB, conforme 
demandado pelo Sr. I'residente daquele 
Conselho, sobre o Rd.lórlo Final de 
"udllon. Inlcrna o' 0212016. Os 
mcmhros do CONSAI> lambém 
conheceram o Memorando GABlN n· 
590, de 071100016, destinado â 
AUIllT, respondido por meio da 
Infurmaç:loJ/kspõlCho da Uni,Jade de 
Auditoria Interna, de 11/10n016. Os 
documentos relacionados seguiram 
anexos ao Oncio "U[)IT n° 036/2016, 
refelCneiado. 

N. 139' ReuniAo ordin'ri., de 
0611212016: 

Os Consclheilos tomaram conhecimento 
da menSOlgem clelfilnica da AUD1T, de 
21111f2016, §obre a Solieit:lçjo de 
Auditoria da Conlroladoria ReSional da 
Uni~RJ no 201603183/01, bem como 
dos eneaminhmenlo~ que foram feilos 
às Icsp<:eti,'oU Direlorias lesp(lm;hei~ 
em pro,·identi:u as rupost35 refcrcnles 
aos 14 (quator/.C) itens demandlll05. 

o Sr. I'rcsidente do CONSAI) 
tlcterminnu uma atu3ÇtIo inlegrada das 
equipes para oU ICSflOS~ aos 
queslion:unenl0S da CGU. 

N. 139' ReunlAo OrdioAri., de 
0611212016: 

Conselheiros tomaram 
conhecimentos das quesl~ relalivas â 
ORU, considerando os imp.xtos nos 
rcsullados da CMU, f.xe â manifes!açao 
da COfIN-STN, atere:! da intelflrelaçao 
dada â a~lic3bilidade do disposto l1a 
Ememb Constitucional n° 93, de 08 de 
sctembro dc 2016. 

Os Conselheiros wnhcccram. ainda, o 
encaminhamento do Oneio AUDlT n-
03912016. de 3011112016, an Sr. DilCtnr 
de Comp llllnce da Secretaria de Tcso~ro 
Nacional - STN. Consider.llldo a 
relev.1nei:! do :1i5unto, o Chefe da 
AUDlT inrormou que () referido Ondu 
tambtm fui aprcsentado 30 ,\ssessor 
Espeeial de Controlt Intemo _ AECI du 
Ministêrio da l'azenda, em 1° de 
dC"lcmbro de 2016, bem como que scrã 
dado conhecimento 30S ConsclhcilO$ 
fisca is na nr6"ima Reun i:'lo Ordintuia 

19121 



CO;-';S,\D 
239" Reunilo 

Ordln'ri. 
(No"cmbroIlOI6) 

Os Constlheiros IIProV= 3 propostõ! õ!pr~ent:l<l:L 
Cont!Jdo, O Iwilknte do CONSAO recomendou que 
rossem plivilcgi3dos os !feinamentos n3 cilSade do Rio de 
Janeiro no intuito de se evilnf custos 3dicion3is com o 
d~locamento c dcm3is ônus nlr.lS p<;13 CMIJ. 

o Conselhdro RtplCStnlante dos EmprcGados inrurmou 
sobrc :I CTi:l<j'Jo do Comit~ de O1:slllo de Pcssoas. c 
SUgtriu quc cste seja rOml3do por pessoas muis prO.\im:LS 
do corpo de Ir;Jbalho. srndo um Icprcsent:anle de t.lda 
Diretoria, pelo mrnos. :I. Cim de Icv:antllftm as 
ncccssid3dcs de SUM rcspeCliv:LS 4rcJ.S c IeVIlf:IU Comil~ . 

OI 

I ~~12I2016. a scr rC31i/.:ld3 em 

ApOs os Conselheiros IOm:lfem 
conheeimenuI sobre o tem:!.. 
rccomend:lflllR que a l:mprcs3 :ulote J.S 
medidas neccssãrillS na busca de n:\'cneT 
o entendimento d3 STN. 

Os Ireinamentos 3pIOVJ.LIOS 
1C3liudos no e.\Creleio de 
observ3lldo·$e 3 rccomend3ç30 
dcm3is ConselheilOs. 

serJo 
2017. 

dM 

o a'sunln e5h\ senil!) 1131:1<10 pela 
prcsid~neiall:l. CMB. 

I~I ~ ~~insclllciros. 113
11 

237" Reul1~: 
OIdil1~rill, na direção de llpc:rreiçn;J.meoto 

Os Conselheiros dClcrminllf3ll1 IIjustcs nos pc:rccntu3is de d05 indicooOld c do monitorllfllento e 3 
diruibuiç30. redlUindo em 20 pontos pc:rcenlUõlis:I nee~sid3de limit:u o pagamel1to dos 
pllfccl3 lil1ClIf em eontl'3posiç:lo 30 m~mo :lumcnto do dividendos e. consequcnlemenle, d:l 
pereentu:t! da pllfccla proJlOKlonal. f..stabc:le«r:ut1. !'lR e da RVA. au menor percenlu31 
t3ll1htm. :I neccssidôldc de incorporllf rcrr3ll1cnt .... , de pn:visto legalmente. eum visl:IS ... 
avaliação de dCKmflCllho com ViSI3S :I rcrorçM. no proteção do eai~3 dõ! empK:S1I, tendo em 
ruturu. as p;ucclas rclativJ.S :\ prcmi3ç40. Suble os visla os riscos plesel1les n .... ~ princip3is 
indicadores, os Conselheiros dettl1l1inllf:tll1 uma redução rcccilJ.S da empresa 
nu pr;uo mtdiu dc eunlralõIÇ4u pllfll 250 di .... , uleis. 
conrorme 3..5 discunt'lcs sobre 3 RV,\ 2017. 

Conrurme lambtm tt:U:wJo no Processo da RVA 2017. os 
Consellldros delcrmin:lr.ll1l pllf"ll que a condução 
csllõltéGiCJ do I'rogr.una de RVA c Ile I'I.R da CMR seja 
rC:lli/.:ld:l pela Oirctori:l de Gestão - UrGES, Os 
COII$tlheiros reilcr:l.tW1l pllfa que o DEGEI' seja 
n:tpons.i\·cl pela elaboI3~~ da minulD dos progtilmas e 
r(JIi(.Jç~o de reunit'lcs com a Comissllo p;uilãri:r.. qu:urdo 
rur o eJ.So. QuanlO 6 dclin;ç~o dos indicallorcs e metM. 
eonsolidllÇlIo e pcomp3llll:Lmcnlo. que sejllll1 le:l.li'(:Idos 
pelo IlEEMP. Os statllS dos cl1\::l.mil1lw!1entos de\'crão 
scr !cv;KIos ~ Diletorill, em conjunto. por ambos os 
l>ep3ll3ll1<:nlos. 

Os Conselheiros eonheeeT:l.tl1 a proposta apresentada nos 
lermos da Not3 Hcnica DEm]' n" 10212016. dc 29 de 
1IO\'emblo de 2016. Dctcrmil1:1r.111l a reduç~ 110 PI3:(O 
mtdio de eOllll"at.:lçllo pMa 250 di:l.S ulcis e 11 el(vllção no 
indic:ldor de govemança de 0,611 pllf"ll 0.70. I'tdilllfll. 
:l111dll, nova 3II.1lise das "eas. condwida pelo DEJ:MP. 
soble 05 seguintes indicadores: lelOlno do capital (com 
inrorm:l.çOcs comparalivas 11 outros Kto res industriõlisl. 
Indiee d~ apro\·tit3ll1ento rabril do passapone. Indice de 
SO"cmllflça 0:111 TI e 'ndiee de Ciscali/.llÇ~ das r~br ie:l.S 
rdacionad3.~ ao SCORI'IOS. O~ Cooselhc ilos 
recomel1d:l.tam que a AIJDIT monilorasse o processo de 
r~avalia~ão dos ;ndit.:ldures j~nto à~ ãrc.1S. 

O õL.uUn1u .. lC1Urrlllf~ na pló.\im:l "'lI1illo do CUllsclho. 
patõ! i eonsider.urdo o pralO de 

maltlÍ .... ~It IJ dc j3llCIIO de 2017. 

matéria roi , claboradõ! <m 
consonância :lU disposto 110 Ol1eio 
5197312016-MI'. Ilc 29f0Kl2016, nos 
termos da NOl3 Ttenie:lDEGEP n" 101. 
de 20 de nO\"Cmbro de 2016. rum Indicc 
de 6.25~~ do lucro Ifquillo ob lido pela 
CMB em 2017 e provJ.LIõ! pelos 
Conselheiros de Adminislr:lç~o. 113 
f 011113 do Voto CONSA[) n" 030/2016. 
dcs131l1lla, semJn cmitida :I RcsuJuç;1o -
RS n" 03112016, eom os ajustc.s 
solid t:wJos. 

Sobre os PlIglIIRentos re:l.li/..;:rdos em 
2016, com relaçllo uos:anos :anleriorcs. ° 
Chere d:l AuditolÍ3 Inlemu :l.pll:!'lentou 
informe d:l AlJlJIT sobrc a RVA 2013 e 
:I. RVA 2014. sugerindo que :I. 4n:3 
rcsponshcl revisile :I SI~T p:1r~ US 

csclllfccimentos devidos . Soble :I RVA 
2015. o Chere da AU[)]1" inrormou que 
h:l.via solie'l:wJo, concomÍl3lllcmente, :10 

DEEMI' e às ireM rcsponsáveis. pllfa 
que env;Mscm ps inrorm3çOo::s lill:l.u. õ! 
Cim de que 11 equi])C de audiloria interna 
yalidasse a rc3li/:lç~ das mCI:I..'I dos 
indic:l<lorcs, scmJo que, dos 18 
indicadolcs. reSl:Im pc:ndel1lcs de 
Iin:l.li/aç.1o a 3va!iaç.1n de metas lk 4 
(ql/;l!foj il1dit:l.dolCS. 

For", .... '040: E~""""""""'''''I, .. '''''a lknoo .",CON$AO. ,,-' , da <IlIOO"I artr.lroo. dnA' .. da CON$I<D "" .,.,deo da 201B ~ 20121 



Cunrorme IltlcrminJ.do sobre I'I.K 20 17, 11 conduçlo 
cs'ral~;iea do r'Dg.:una de rtVA ".á .cali,ada pcla 
Dircto,ia IIc Gcst.30 - DIG!:S e o DC<i!!!' scrá 
,csponsá\'cl pela e13bo,Jç;'k) d3 minU'3 do' p.og,am:1S e 
rc:..lilJÇ~O de reunillcs com n Comissão plUi,áti:t qu:tndo 
fnr 1'1 c.J..\O. A definiç.1o dDS indicJ.dorcs c mCI:1S, 
consolitl.:Jçâo e Jcompllnb;omcnlD. set;'k) r~li/ados pela 
OEEMI'. Os UalllS dos cnc:uninhamenlos de\'c,óIo ser 
lev:.dos á Oiretoria, cm coojunlo, ror :unbos os 
Ocp:u1amcntos. 

Snrm. de .\dmini\! r![ln - NAn ,,. Al l ])1T ~ 

Cnm õI fin31id.lde de ,cgul!1l :1.\ J . ivid.:ldes dOI Unid.llJe ,Jc 
Aullitn,ia Inlema, em JdClênciJ 30 dispoiln nJ 311n(;l ~c~ 
do!1lt. 1- 113 Resoluç.1o CGI'AR n· 2, lIe 31 IIc de/emblO 
de 20 10. o assun.o roi aprcciJdo pclo ConselhD. 

Os Con~lhdros tom!1l:lm conheeimentD, tambfm, 110 
I'KOCL:I)IMENTO IrRO) paIOl e.~eeução d~ cumes de 
Auditor ia Intem3.. Sobre I> OIS~untl>, IIcsuc:uam as 
orienl:tt;Oes que diz respcilD 6 dClermin:lçâo di sposta llO 
M . 12 UpUl c p.u.1gr3ra Unico da IN n· 24 da eGU, de 
17 de 1lO\'embro de 20 1S. e recomend:u:un que õI Unid3de 
de Audito,i3 Intem3 eumpr.l o Id<:ri,jo dispos ili\"O em 
sua IntcU" 

Os Conselheiros soriciw:un que (OS$C puhlicado um 
informe Tempo Rem. dando conhecimento li c:llcgoli:l. da 
ap,ov:l.ç:lo da NAI) da AU()IT, bem como, n:& 

oflOrlunid;Wc, seja disponibili/~do Imk para õlCCSSO 6 
norm3 ahe rild:t 

l'l.nn "nu.! !Ir r\!!lIltnrl _ !nlH Il! . I'r\li"'"[ lO" 

Qu3r1'0 :10 numero de c\:unes OI SClem leali,J!!", no 
1" 0.\;1110 c.\Clckio. t~ Comc!hclllK ICcornenÜ!1l:un foc!1l 
nu átCOlS rnJis impOtlanle$, cnmo o :l.tu:l.1 aflOlo til 
AIJI)!T nu queslõcs de ,isco. bem como eSI:U prep.ll3lb 
p:ar.o" ca~o de surgimcnlo de IIcn,:Ill1tas eS ptei:l.i~ . como 
as solici.:.oJ:os pe la Prcsio1ÇncI:. lla eMII nu anU c""cnle 

Sobre :I.~ :l.çÕ/;s de Clpac.Llç:'\o c Ilcsen.-o l,'imento. os 
CDnsc lhcims Ic<:omcnllar:un 1',iv,legia, '" lreinamentos 
n" Rio de JaneirnllU. a r.m de Ç\' it:u cuS10S lIe 
IIcslocJmcnlo. cum C\ccç:ln 110 co~nlt,'1. ~p lO\'"do 
para 3 partic,panles. lendo em \'l\ll n~ h3\'CJ ICKal 
deflmdo IIlt o mnmcnln. (JU:llltl> JOS " 'cnIOS 
mternaclonais. os ConsclbcII'" cuncOIdar:om cnm 3 
partICi pantes no Consn:nu l..ltlOn:uncr ic:mo (ilem 12) e 
2partieip3ntes n:l. Conrcrcne l3 1nlcm:ICion31 litem !.\I 

() Conscll'1clfo Rcp' CSml:lnlc OOS l:mp,eJ>~lIos ,cg,mou 
nl'lsc"'aç;'k) ":lr0l que. no p"~~lnn' PAINT. o plõLllo lIe 
Cõll"'CU;IÇ''\c~ ~eja submClillo p,e\ümenle p:lrOl õU\alise lIe 
pcllmàKb. lem.ilin. e~linIJli,':1S lIe in"cscimcnto e 
pouibilid.we de ,e:..lit,aç.1o 'in ~nmpõU\)"", lIentlO do 
planD lIe cõlp.1c"açJD da educaç~D co'po,al" ·3.. lendD em 
vista cntcnllc. c cDncn.d!1l que 3 equipe IIc Judiw.es 
fIOS~ ui ~·J'''''c . mullidisc iplinJ' 

A m.llrl. relDrnou na 2·m' ReunllD 
(ltdldtll, de IlJOlflOl7, nndD 
aprov.da pdD ContdhD 1'1 1'11 l(rI1lD, 
do VOTO CaSSA0 n' 00112011, fJc 
IlJOlflOl7, c cml"ID d. RCJ(\luflo 
COSSAn - RSlOOI12017, com .Jus.u 
solldl.dol 1'11 nunllo. 

A mllt,ia foi aprov.ld3 nos Icnnos 
VOTO CONSAO n· 032120 16 e 
3provado medi3r11C n emisslo da 
RSIODI20 16. lIe 0611212016. I'OfllJO 

puh1ie~dos os Inrorme Tempo R(;II n° 
136, lIe 01112120 16. e o· 144. de 
13/1212016. 

A Unid:lde de AuditoriJ Intcm3 tomou 
conhecimento do demand3do pclo 
Conselllo p.ua que scjJ cumpridJ a 
dctCJmin3Ç~o d ispast3 nO!1l1. 12 carU1 c 
p3J1gr;t{D único d.:I lN n- 2.\ dOI CGU. de 
17 de nD\'Cmb,o de 20lS em sua Integra. 

A fim de .cllu~ ir .~ C\õU\'CS in icialmeote 
p.ens'os 1"":1. 2017. 1'15 Conselheiros 
ConCOltl:u3ltl que o e.~:une referente :10 

-l'lOces50 de A\·:l.liaçao da H"i\i d.ldc 
do SislCm~ InlC(:r:Wo de Gesl::lo 
I-j,,..,f'''s..' N f!JfU" U 1'''uur",~ . ERr' . 
11 0 ei,\o de ~lu3çãn AudilO,i~ de 
ComplIlJtlc." (l"cenolngi~ e Segu'õU\çõl da 
!nrom,aç~o • TI) fosse ICJli,ado eOl 
QUtll) c.~ercklO 

Os Con5elheuos IIdihC ' :1I:lOl flC la 
apro\'aç~o 11:1. \·e ' $.1o plclimlo!1l do Plano 
Anal de Audilolia IntcmJ • t'AINT 
2017. conr<Hme VOT(}.C,VCl'olll n-
027120 t6, com os 3JUStes leõlli/JOOS. 
sendo emillda 3 I~ csol uç~o -
RSI02Sf.!0Ili. neSl3 lIalõl RegiStre·se. 
ainda. quc 3 \crs~ final 110 I'AINT 
2017 ft'O/I1!1I3 par:l. lpltl\':IÇ~ d .. 
CONSAI>. ~té I> ullimo dia u.il de 
Ir3balho de de/emb,o lIe 20 16. após 
:I.I1á!ise 1101 CGU. conrnmle lIisfll'lc os 
artigDS 7' e S' da I n5lru ç~0 Nom'lliv3 • 
IN n" 24. de 17 lIe no\'cmhm tle 2015. 
lia CÜU Af'ÓS. a Auditmia Intema lerá 
que f3ltr O!õ ~ju5tc~ ncecs~:U ios. se ro, o 
c:oso. e enc:un inh:1l à CGU e ao 
Conselho flsu1. atf ul umo di:l. u.i l de 
re\'c,ei,o de 2017. 

21f.!: 1 
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ANEXOV-B 

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FISCAL DA CMB 
0""0 Origem do Rceorncndaçüo Atendimento 

Rccorncndndor Recomendado 
CONFIS 50S' Rcuni(lo I·A INT 20 16 : A Audi toria [ntcma - AU OIT 

DClcmbro120 15 cllln:gou ao Conselho Fiscal. o 
Que a Audi toria Interna· AUD IT CIl- !'AINT de 10 16, infonllando que 
ç;lI11i l1 hc. pa,,1 conhecimento o Plano o mesmo foi aprovado na reuniilo 
Anual de Auditoria Intcma - I'AINT do CONSAD. em 15/0 1/20 16. 
20 16. 

CONFIS 50S' Reuni.lo COM I' LlAN CE: O Dcpan:llncll to confi rmou " Dezembro/lO 15 panicipaçil0 na rcu nülo do d ia 
Q ue o Dcpan:ll11cnlo do COnlrolc o 19/02/20 16. Diante da solicitação 
Conformidade - DEPAC realize apfo':- do Presidem!.! da eM n. a panici-
sem.lçi1o sobre COMPLlANCE. na pação Cai rcali .. .ada na 5 1 PRO. 
rcuniilo do IIlCS de fevereiro . dia 18/03/20 16. 

CONFIS 509" Reuniilo l' lanejamento Estra tégico: A 'Ipreserltnçào fo i real izada "O 
Janc iro120 16 dia 19/02/2016. na 510' RO. 

Que o Dcpnr1nmento de Análise Eco-
nõ mica e Empre5.1rial - DEEMP. rea li-
ze uma nova IIpresentaçilo do 1'llI lleja-
mento ESlríltcgko. devido a nova COIl1-

posiçilo do CONF IS 

CO NF IS 509" Reuniilo O fi cio-Ci rcular A recomendação fo i atendida pela 
Janciro120 16 II~OJI201 5/AECIIGM F-DF: SEAT/DV AT/AUD IT. com " atuali .... 1ç;10 da plani lha da AECI. 

Que o DETlC - Depllrt.lJlIento de Tec-
nologia da Inform;tçào e Com unicação 
e a Auditoria Intema - AUD IT. in forme 
110 Conselho qual O at ual C'stâgio da 
demanda. referente ao item n023 (Ofi-
cio-Circu lar nC03120IS/AECIIGMF -
DF. de 02/4110 15 - Recomendações do 
Tribunal de Contas da Un iilo - TCU. 
confon ne tabela da AEC I. apresentada 
ao CONF IS. 

CONFIS 509' Reuniào O ficio-Circuhlr A recomendação foi atendida pela 
J.me iro/2016 nOI61201.t/AEC I/GM F-DF: DVAT/AUD IT. com " atualiza-

Oficio-Ci rcular çào da planilha da AECI. 
1I ~0 1 1201 5/AECIIGM fI M F-I> f : 

Que o DEEM I' e a AUDI T. infonnc ao 
CONFIS qua l o atual estágio da de-
manda. referente aos itens n'" 20 (Ofi-
cio-Circuhlr nO 16/20 14/AECIIGMF-
DF, de 03/09110 14 - l'rest;lção de Con-
las - Auditorias Anuais do Contas. 
Ges!;lo 2014) o 22 (Ofic io-Circular 
nOO 1110 15/AECIIGM F/M F-DF, do 
OS/0 1/20 15 - Prestaçilo de Contas -
Auditorias Anuais de Contas, Gestilo 
20 14). conforme t:lbela da AECI. apre-
sentada ao CON FI S. 

, 



, .0 
Jmu:irol20 16 

511' ,;. 
Março/lO J6 

511· 
Março/20 [6 

5 li' 
M[lrçof2016 

Recomendaçuo Atendimento 

, ., , I A , fo; na 
rial, de janeiro/20 lS 11 
bro12015: 

lIo\'cm- 513" RO CONFIS. 

Que o Dcp:m:ll1lcnlo de Gcslão Contá· 
bil. Orçamcmftria c Financeira • 
DECOF. aprcscnlc os motivos que 
jusliliquclIl o crescimento das despesas 
administrnli vas (pessoal. serviços. 
mmcriais c tribulÍlTia) em novembro de 
2015. relativamente ao mesmo periodo 
em 1014, constante no Relatório de 
Desempenho Empresarial. de j:mci
ro/20 15 a novcIllbro/20 15. 

t~c l~css~:tI ,da . eM B. com? I apresentou o , 
classific:uii'lo dctalh,u.la de cmflrc~a· de Pesso.,! ndcquado :'t solicil:lçilo 
dos por ()cparlamento: do CON fl S. 

Que o Dcpanamcnto de Gcslilo de 
I)CSSOilS - DEGEP <lprcscnlc o Quadro 
de Pessoal da CMI3. com classilicaçilo 
detalhada de empregndos por Depnrtn
mento. 

. .0 FI" ... , CU;'" A . , ro; , p'.'''" 
Anual Projcl:ldo: InUDespncho DECOF. ... 

15fQ4f20 [6. 
Que o Departamento de Gestilo Conlá
bit, Orçament:írin e Financeiro -
DECOF encaminhe ao Conselho Fisc:11 
o Demonstrotivo do Fluxo de Caixa 
Anual Projetndo. e nllo somente do 
renli7 .. 1do. reiterondo o pedido de aten
dimento da Atu da 4c)9'!tO CONFIS. 

: 1 1 

Que u DECOF reenvie a An:ilise do 4" 
Trimestre de 2015. do Bn[anço Pmri-
1lI0nÍõ1[ Comparotivo. bem como li 

Amilisc de I" Trimestre de 2016. am
bns com cxplicnçíles. paro ;1 próximn 
reuni;lo. 

I O '" 
recomendaç:lo devido iI migraç;lo 
do Sistema SIAFI. 11I0dnlidade 
TOTAL par.! a modalidade 
['A!tCIAL O DECOF encami
nhou. arquivo em Exccl. comendo 
o rechamento do I ~ trimestre de 
20 [6. dns Delllonstraçíles Contá
beis. com a rererida Anãlise. 
Em 25/0612016. o Conselho des
lacou a relcv;incia de ser apresen
tado. no lõpico ANÁLISES e 
COMENTÁR IOS. um compar.!ti
vo com o mesmo trimcstre do ano 
anterior (20 15). 
Foi encaminhada nova planilha 
rcrerente ao reclmmento do I" 
Trimestre/la 16. comendo corre
ção nas f6nnulas de c:'llculo das 
amUises vertical e horizontal. 
argumentando que a pressa na 
conelusllo repercutiu em crro 
material dc construção das colll

"'" ., , . "'O 



O.-g., 
Rccomcndador 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

Origcm~dn' 
IRccorncndaçilo 

511' Reunião 
Março/2016 

511" Reuni30 
Março/lO 16 

511' Rcuniilo 
Mnrço/2016 

511' Reunião 
Março/2016 

511" Rcunião 
Março12016 

Rccorncnuoçllo 

Relatório Mensal de Desempenho 
Emprcsarilll- nMI>E: 

Que o DECOr- encaminhe o Relatório 
Mensal de Desempenho Empresarial -
RMDE, alUalii'..:tdo, em todas ns Reoni
ões Ordinúrias do CONflS. 

10 princillais fornecedores : 

Que o Depnnamento de Gcstão dc 
Contratos - DEGEC encaminhe um 
Relatório com os 10 (dez) principais 
fomccedores. conforme os contratos dn 
eMB. 
OS maiores :lpolll:lIl1entos rcl:II;ldos 
:M201.&: 

Atendimento 

a verba "Serviços à Faturar", 
Poslcriomlcnlc. o Supcrintcndcn!c 
do DECOF registrou que restou 
prcjudic<lda a comparabilidadc 
entre o JO Trimestre de 2015 c o 
1" Trimestre de 2016: 
O Gerente Executivo da DVCO. 
representando o DECOF, encami
nhou. planilha com o comparativo 
do ]" Trimcslr..: de 2016 com o 4" 
Trimestre de 2015. bem como 
destacou que os csclnrccimcntos 
do Superintendellte do DECOF. 
de 01 /0712016. seriam de suma 
importãncia para o entendimento 
das variações apresentadas. 

o DECOF inrormou que, com a 
migração do Sistema SIAFI. 1110-

dillidadc TOTAL pilra a modali
dade PARCIAL, a previsão rum o 
I " Ualnncete Mensal. rclerente a 
jnneirol2016. serin pni.! ate final 
de abrilde 20106 
Em 26/08/2016. o RMDE referen
te ao 2u Trimestre 2016. com 
I'DG e NEFIL anexos roram 
enc<lminhadus. 

o DEGEC encaminhou o respec
tivo rclmório. 

o D[PAC enviou seus pareceres 
referentes {IS an;\lises dos 05 (cin
co) maiores Processos de contra

Que o Dep;lrlamento de Confonllidade taç;lo vigentes em 2014. 
- DEPAC encaminhe os OS (cinco) 
maiores apontamcntos relat lulos ate 
2014. cOllfomle monitoramento. rele
rente ;i Inexigibilidade e Dispensa de 
Licilm;ões. 

Relatórios tia AECI, TCU c CGU: 

Que a AUDlT, ao encaminhar os Rela
tórios da AECI, TCU e CGU. apresente 
apenas rnovimcntaçào dos Processos 
não conclusos. ou com alguma altera
çào. retirando os itcnsjú concluidos. 

Principais pontos elo nAINT/20IS: 

Que a AUDlT realizc uma apresenta
ção com os principais pontos elo 
RAINTlOI5. 

Os Relatórios passaram a iltender 
a dctenninação do CONFIS. n 
partir da 512-11.0 CONFIS. 

A AU!JIT fez a apresent:lçào na 
513- no CONFIS. 



Urgilo Origem dai 
RecomendaçiJO Atendimento RceomendíHlor IRceornendllç.llio 

CONFIS 5 11' Reunii10 Apresentação Insti tucional da CMR: O Assessor d, Presidcncia. SL 
Março/20 16 Ricardo Pavie. fez uma apresema-

Que a Presidência da CMB real ize urna ç:l0 na 5 15" RO CON Fl S. em 
apresemaçi10 inslilUciona l da empresa 29/07116. O Conselho fez algu-

m:'!s consider.1çÕes , agua rdou 
nova ;'presentaç,lo na 5 16' 1<0 
CONFIS, em 26/Q!U20 16 - Por 
connito de agenda. o Presidente 
da CMIl ",lo pM1icipou d, 516' 
1<0 CONFlS. A Demand:l foi 
refdta. conforme Memo CONFIS 
n0060/ 20 16. 

CONFIS 5 12' Reunii10 Tolal de Cuslos de I'n lrodnio: /\ PRESI encaminhou o Processo 
Abri l120 16 n" 18750.000928/20 16-42. em 

Que a Pn:sidcncia da eMB apresente o 23/06/2016. apresentando os 
Total d, Custos d, Patrocínio. com autos com o atendimento solicita-
rni10 de obra e material inclusos. do. 

CONFIS 5 12' Reunii10 Quadro de 1'''550al: A rccomcndólção foi atendida na 
I\bri lDOl6 514' RO CONFlS. Postcriormcn-

Que sejam :lprcsenlad'ls pelo DEGE[l. le. fico u acertado o recebimento 
semcslr.1lmcnle. nos mcscs de junho e nos meses dc janeiro e julho de 
dezembro de cada .mo. as infonnações cada ano. 
sobre o Ouadro de Pessoal. 

CONF IS 512' Reuniilo Ilemonstralh'os de Conlm: li ncceher: O atendimento l"oi reali""ldo , 
Abril/20 16 partir d:'! 5 13' RO. 

Que sejam apresentados pelo DECOF. 
mcnsahncl1[e. a p;trtir d;t pnhima reu-
111ilo. 0 5 DCl11onstr.1tivos de Conlas a 
Receber. sendo dis[lCnsada a modal ida-
de mmlitica. 

CONFIS 512' Reu l1 iilo nelnlúrio dos Inst ru mentos Contra- O DEGEC, em cumprindo a rc-
Abril/2016 luais Firmmlos: comendaçilo. encaminhou o mate-

ria l referente ao mês vigente. em 
Oue seja aprescntado pelo DEGEC, 07/06/20 16. 
mensa lmcnle. o Re latôrio dos Instru-
menlos Conlraluais Fimwdos. desta-
cando. cm vcnnelho. a siluaçilo em que 
houver Oispensa por Inexigihilidade. 
bem como aprescntada cópia do res-
pcclivo E.'l: lml0 de Inexigibilidade de 
Licitação e Pí1reccr do DEJUR. 

CONFIS 512' Rcuni.lo In rormaçõcs I'roccssuais .' udici:lis Em 13/0611016. recebemos as 
/\hril12016 Ch'eis e Fisc'lis: plan ilhas do OEJUR. con forme 

solicitaçilo. Poslerion11enlc. ficou 
Que as Informaçõcs Processuais 10di- acertado o recebimento nos meses 
c iais - Civeis e Fiscais. sejam aprcsen- de janeiro e julho de cada ano. 
tadas pelo DEJUR. semcstr.1 lmcnlc. 
nos meses dc junho , dezembro d, 
cada ano. 

CONFIS 5 11' Reunii10 Inrormll,õcs I'roccss ull is Tmlllllh is- Em 14106/20 16. recebemos "' I\bril120 16 I:IS de Gr:lI1 dc VuUo: planilhas do DEJUR. conlorme 
solidtaçi1o. I'ostcrionnente. ficou 

Que "s Informações Processuais Tmba- accnado o recebimento nos meses 
Ihist;ts de Grande Vuho. sejam í1prc- de j:meiro e julho de cí1da ano. 
sentadas pelo DEJUR. scmeslm lmcnte. 
nos meses de junho , dezembro d, 
c"d,1 ano. 

~ 
I , 



~ ~;U'OI 6 
R«omcndaçuo Atendimento 

, sobre " ( d, A AUDlT. qUI! deu ciéncia d, 
Controle Externo - MI'F: informação . 

Que as Informaçôcs sobre os Órgilos de 
Controle Extcmo - MPF. sejam apre-
sentadas pela AUDIT. quando forem 
ncccss.írias. 

513' I ; I O Ch,r, d, . , 
Maio/20 16 o Processo ,," 18750,00 10771 

Que a Prcsidcncia - PRESl apresente o 20 16-55. em 22/06/2016. com os 
Planejamento ESlr.llégico da Casa da autos contendo , ,lIcndimcn!o 
Moeu:l do Brasil - CM il na rróxima solicitado. 
Rcun iilo Ordinúria do Conselho Fiscal 
- CONFIS. 

513' , Dez ; ~ I': que I U U,,"o,d, U"EL . 
M<lio/2016 tiveram seus preços colados em dólll- em 08/06' 20 16. seu posiciona· 

res, 110 :1110 de 2015 - DISEL: mento referente <lO assunto. 

Que a Diretoria de Selos - DlSEL. 
informe quais foram os dez maiores 
insumos e produtos que livcr.Ull seus 
preços cotados em dólares. no ano de 
20 15. deta lhando o quantitativo d, 
cada insumo/produto , o seu cus-
to/ratumnlcnto. 

CONFIS 513'.' . o,z "qu, ~u~\~ir~\~~~~O I 6. o le l~~J~~~~:: M:Lio/20 16 tiveram seus preços cotndos em dólll-
res, TI O :1110 de 2015 - OICEM: nhalllell to do informe do DEGEC. 

eom o deta lhamento. 
Que .1 Diretoria de Ccdulas e Mocd.LS -
DICEM, informc quais foram os dez 
11I.liores insumos e produtos quc tivc-
ram seus preços cotados em dólares, no 
ano de 20 15. detalhnndo o qunnlital ivo 
de cada insumo/produto e o seu cus· 
to/fatur.ulIento. 

~ :. da I , becu-CON FI S 5 13' ; Dcz maiores insumos c produlos q ue 
Ma io120 16 tiVCJ"'.llll seus preços eOI:l<los em dóla- tiv:l encaminhou, em 2 1/0612016, 

res, no ano de 211 15 - I>II' IM: as respostas:LO solic itado. 

Que a Diretoria de l'assapones e I JIl. 

pressos - DIPI M, informe quais foram 
os dez mUlores insumos e prodUlos (jUC 

liveram seus preços eot:ldos cm dóla-
res. nu anu d, 2015. detalhando o 
(IU:1nli lill ivo de eada insulIlo/produto e 
o seu cuslo/tatummcnto. 

5 13' , , , da I A , ; . , '" 
Maio/20 16 presença na 514'> RO CONFIS. 

Que a Presidcncia da CMB faça uma 
aprescJ1laçào :10 Conselho Fiscal na 
514[ RI' CI'NFlS, tendo em visla a 
inexistcncia de ba lancetes na última 
reuni;]u. reiterando o pedidu realiz:ulo 



LU" ,. " 

CONFIS 

I'eriodo entre a 
Reuniilo Maio/20 I 6 e 

a 5 143 Reuni,lo 
Junho/20 16 

; '" 513' 
Reuniflo Maio/2016 e 

a 51-1' Reuniflo 
JUllho/20 16 

RceorncndnçAo 

I I ,de , i I de :u·ompa· 
nllllmento do Conselho Fise:ll: 

Qut.' seja t.'nlrt.'gue p:lra :I próxima n.:u· 
niflo. vis:lndo cI:lboraçflo de relatório 
de :lcomp:lllh:lmenlo do conselho fis
cal, C:lSO nflo esteja no rnateri:ll jú pre
visto: 
I) NE FlL - Necessidade de Finan
ci:llllCI110 Líquido - rcali7~ldo ate o 1° 
trimestre de 2016 e previsto no eneer
r.lIllento de 2016, par.! acomp:lnh:llnen-
10 do resultado prim:lrio estabelecido 
no Decreto 8.63212015, com 110t:l o:x
plieativ;!: 
2) Inronnaçues ;1 respeito do divi
dendos de\·ido. dnta de p:lgamellto c 
previsflo pam o próximo exercido: 
3) Execuçflo Orçamentúria - I'DG 
(previslo e pen.:t.'utu,,1 dt.' realii'~lçflo) 

e Investimento por produto: e 
4) Evoluç;lo mensal dn ralums a rect.'
bcr por cliente. 

, , 
Tendo el11 vista eventual renexo para a 
empresa dil opt.'raçflo ··Esfinge·· da 
Policia Federal e o que consta dos 
noticiários. solicito. para a próxima 
reuniflo do CONFIS, que a Auditoria 
Intema: 
i) Verifi<lue a existéncia de relaç:lo 

comercial da Casa da Moeda do I3rasil 
com a empresa Enigma: 
ii) Se afirmativa a resposta ao item 
anterior. sol icito auditoria no(s) cont,,\
t0(5) em todos os seus aspectos: 
iii) Verificaçflo da existéncia de rela
çflo comercial enl re a Casa da Moeda 
do I3rasil e :llgulIl:l outra clllprcS:l el1l 
que constem eOl11o súe ios as l11esmas 
pcSSOõlS responsáveis pela empresa 
Enignla: 
iv) Se afirmativa a resposla ao item 

:lI1terior. solicito auditoria no(s) eontTi.L
to(s) em todos os seus aspectos, 

I entre a 513' Opcraç;10 "Esfingc"; 
Reuni.lo Maio/2016 e 

:1 5 14~ Reunii'lo Tendo em visla c\'entual renexo para a 
Junho/20 16 empresa da opcr.lçilo "Esfinge" da 

I'olicia Federa l e o que consta dos 
notici:lrios 
(.,,) Solicit:1r Ú Sra. Presidente que: 
i) Ellcl/minlu: rdf/filri,. dl'lulllm//} 
crmll'lIdo Im/lIs o.~ ,·(lI1lrrllrJ.~ (lfin).~ 

r,:o/i=lIC/II.f pllr ill<'xi}.!ihilil/mA·. illclrl.,·i
\'L' ,"/111/ a.~ justificalh·a.l' flllrll /I cO/llrll-

i la",)" ""'" ,'.'.<a . '. " . . 

Atendimenlo 

I O ao 
em 21106/2016, 

o C!':f:,"" .':'u," , ,; I 
el11 23/0612016. os esclarecimen
tos pertinentes ú solicitaçflo, Em 
2411112016. a AUDIT acrescen
tou dados relevantes õlO Bloco 
Documental. 

A IJIGES , ; 1 , 
com todos os alivos re:1li71ldos por 
inexigibilidade. com as respecti
vas justificativas. no dia 
01/07/2016. na 5 14'!tO CONFIS. 
O Conselho considerou a deman
da atendida, por pane da DIGES 
e selecionou alguns eontr.uos pam 
avaliaç:lo da Auditoria. Foi abena 
outra demanda por meio do Me
mo CONf lS n005<l12016. de 

com 02 



0,&0. Origcm~dll IRcc:omcndaçilo ,Atendimento 
Recomcndndor IRccomcndnçüo 

da IIl1dilol'ill illlt'l'Iw: ii) Se tlfirlllll- selecionados pelo Conselho. 
r;"/llI n'.VIfIXftl fi 11111 '/0.\" ir.:J/.\" da soliâ-
tm;cjo ti Auditoria III/allll (itell,I' i t! iii), 

" CIICllllliI'/"/lIIl'lI(rl cllI PrIlCI.!.I",\'(} de 
t'llIIlralllr,io rlt'S.Wlf.I') <!II/I'rt·.w(.~) . .. 

CONFIS Periodo entre a 5 13' Despesas com har:1 extra: " ÁSScssor.J. da Dirclori<1 Exccu-
Rcuniilo Maio/20 16 c t iva d" DIGES encaminhou, em 

a 5143 Rcuniilo So lic itar , ilrca competente. plan ilha 23 /06120 16. informações pcni-
Junho/20 16 cdm as despesas com horas extras. por ncnh:s. 

Illcs. nos anos de ::1:0 14, 20 15 c 20 16. 

CONFIS Período entre a 513' Estud o CO III s im ulll\,uo dos negóc ios. O Gabinete cnc;uninhou. em 
Reun ião Maio/20 16 c nú meros < es trutura d .. em presa 21107/20 16, e-mail informa ndo 

a 514> Rcuniilo tcndo como premissa o cnccrr:lll1cn- que foi constituido um Grupo de 
Junhol20 16 lo do SICORE: Trabalho p:lra aprcsclllar proposta 

de estudo no prilZO de 30 dias. Foi 
Que " Din:lOria d" Casa da Moeda. so lici tado. po, e-ma il. em 
com o objetivo de fomentar o planeja- 24 /08/2016. um posicioll<lIllCnlO 
menta do IOIl!;o prazo, apresente. na ao GABlN. Por cOllnito de agcn-
próxima rcuniilo do Conselho Fiscal. da. o Presidente d" CM13 nilo 
dia 01 de julho. estudo com simulaçi'lo p:micipou da 5 16> RO CONFI$. 
dos negócios. numeros c estrutura da Em 15/09120 16. o GABlN I!nca-
empresa lendo como premissa li enceT- minhulI Processo TIo 18750. 
r.llllcnto do SICOBE. 0012161 20 16-4 1 que tratou • 

assunto. O Conselho Fisca l solici· 
tou. ":111 !WOIJI::W 16. que o 
CONSAD tornasse conhecirnemo 
sobre o lema. 

CONFIS Pcríodo cntre a 5 ! )~ Itcsolução CGI'AR IIH 05: O Chelc da AUDIT encaminhou. 
Reunião Maio120 16 e em 23 /06/2016. o Processo 

a 5 14' Reuniilo Que , AUDIT upresenle infonnaç;lo n" 18750.00 125 1/20 16-60. que 
Junho/20 16 pertinente ;'\ implementação da Resolu- tratou o assunto. 

çilo CGPAR n"05. no âmbito da Casa 
ua Moeda do Bmsil - CMB. 

CONFIS J>eriouo entre a 51)' n esolução CGI'AU n" 06: O Chcre ua AUDIT encaminhou. 
Reuniilo Maio/2016 e em 23/06/20 16. o Processo 

a 5 14' Reuniilo Que " AUD IT ll llresente informação n018750.00 1246120 16-57, que 
Junho/20 16 pertinente ;I implelllentuçilo ua Resolu- tronou o assunto . 

ç;lo Ca PAR n~Oú. no âmbito ua Casa 
ua Moeua uo Brasil - CMB. 

CONF1S Período entre a 5 13' Resolução CGI'AR n· 07: O Chefe ua AUDIT encaminhou. 
Reunião Muio/20 16 e em 23/06/20 16. o Processo 

a 5 14' Reuniilo Que " AUDIT apresente informaçilo n° 18750.00 1247/20 16·00, que 
Junho/2016 pertinente ú implementaçilo da Re501u- trmou o :15sunto. 

çilo CaPAR n"07. no :imbito da Casa 
da Moeda do Brasi l - CMB. 

CONFIS 514' Reunião Pontos de Auditoria com os Prazos O Supcrintenuenle do DECOF, 
Junho120 16 Expir:ldfls: S,_ JOS!! Luiz Gil, o o Gerente 

Executivo da DVCO. Sr. MOIrcos 
Que o Departamento ue Geslilo Contá- Pau lo M:lrtins pn.:staram esclarc-
bi l. Orçulllentoiria o Financeira - cimentos na 5 15" no CONFIS. 
DECOF :lpresente explicações quanto dia 29/07/17. quanto ". nilo-
aos pontos de aud itorkl qUI: estão com atendimenlo nesta rcun i;10. e se 
os pmzos expimuos ou não :ltenuidos. comprometeram em apresentar 
conforme status apresentado na p[ani- uma pos ição atua li ;r .. aúa na próxi-
11 m de Tratamento úas [{ecomend:lções ma reunião (5 16" ItO CONFIS). 
fei tas pel i! Auditorii! In \l.:rna - 20 15- Em 23/08/20 [6. o DECOF enca-
20 14 minhou e-mail, d:lndo seu posici-



Org.o 
RccomcntJador 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

Origem da 
RccomcndB:çll() 

514' Rcuniilo 
111nho/20 16 

514' Reuniilo 
1unho/2016 

5 14' Reunião 
Junhof::!0 16 

Rccorncndaçilo 

DClllonslmçclcs ContlÍhcis: 

Que ° Depan:unento de Gest:'o Corll(r
bil, Orç:llllcntária e Financeirn -
DECOF apresente ao Conselho Fiscal 
as J)emonstrnções Contábeis peninen
tes :1(1 Dalancete dos mescs de abril e 
lIIaio de 2016. 

Auditoria sobre :1 melotll)lo~ia ado
tada nos I'roccssos LicitaMrios: 

Que:l AUDIT avalie :l possibilidade de 
abrir uma auditoria sobre a metodolo
gia adot:ltl:l nos Processos Licitatórios 
da CM!). 

ESludo sobre o no\'o conlnlto COIII o 
lJanto Ccntnll: 

Que a Presidência apresente um estudo 
sobre () novo contrnto com o Banco 
Cel1lrnl do Brnsil • BeB .. inclusive com 
IOdos os custos envolvidos c :l\'aliaçào 
d:l lucr:llivid"de dessa produçilo. 

A:tcndlmcnto 

onamento. restando o aval da 
DIGES a respeito. O Superinten
dente do DECOF prestou esclare
cimentos na 51(," n.Q. O Conse
lho sol icitou no DECOF que for
malize com um relatório pcnincn
te nos atendimentos rcali7.ados. 
inclusive. ois demandas da Audito
ria Independente. O DECar 
infonllou. por c-mail. em 
28/09/2016. que o assumo já 
havia s ido esclarecido pelo 
DECOF. <[IIC não havia 1I1<1is 

pcndcncia de resposta bem como 
as explicações já estariam sendo 
dirccion:lI.hls ;i I\UDlT, para veri
fic:lr a confomlidadc das respos
tas apresentadas. 

o DECOF lonnalizotl o cncmni
nhamcnla do referido balanceie. 
por meio da Informaç;lolDcspa
cho DVCO, de 20/07/2016. 

° Gerente Executivo da UVA TI 
AUDIT. Sr. Iv'lII Siqueira. este\'e 
na 515" RO CONFI$. represen
tando a AUDIT, para dirimir 
dúvitlas e confinllar o atendimen
to. Em 23 /08/2016. a AUDIT 
encaminhou pOSlclOn:lIllento .1 
respeito. que foi aceito pelo Con
sellro. n:l 516" RO CONFIS. 

o Superintendente du DECOr:. 
Sr. Josc Luiz Gil. e o Gerente 
Executivo da DVCO. Sr. Marcos 
I'aulo Manins presl:lrn11l esclare
cimentos durnnt!: a 5 I 5' RO 
CONFIS. porcm n:'o alendcrnl11 
aintl:l a demanda s() licitad:l. F()i 
cobrndo posicionamento do 
DECQF no dia 23 /08/2016. que 
se comprometeu em encaminhar:) 
SU:l dirc1Oria. Por conflito de 
agenda. o I'residcnte da CM13 nilo 
participou da 516' RO CONFlS . 
O Chefe de Gabinete informou. 
e111 22/09/2016. pur c-mail. quc ;r 

demanda foi distribufda :) D1GES. 
No dia 19/ 10/2016. o Superimen· 
dent!: do DECOF informou (Iue () 
Processo n"18750.00 1442/20 I 6· 
1 .. 1. 'lu!: traia do assumo. encon
trnva·se na DIGES. parn :lprccia

I cilo orévia. e cncaminhou. por c· 



o"". 
Rccomcndador 

CONFIS 

CONFIS 

Origem daI 
Rccomcndacilo 

Periodo entre a 514' 
Reunião Junho12016 

e a 515~ Reuniào 
Julho/20 16 

Periodo el1lre:l 514' 
Reunião Junho/20 16 

ea 51Y Reunii1.o 
Julho/2016 

Rccorncndnçi1o 

Processo IId 10166.72298012014-70 110 

CAltF: 

Questionar a ftrea responsá"el sobre os 
impactos no resultado da empresa 110 

que se refere :10 julgamento do Proces
so 10!66.7:!2980f2014-70 no CARF. 

Financiamento de aprosim:ldulllentc 
ItS2UO milhões: 

Que as areas competentes (via presi
dencia) prestem informaçues acerca do 
financiamento de aproximaúamentc RS 
200 lIlilhues COIII. peJo menos. as se
guintcs abordagens: 
a) "Motiv;Lçào": 
b) "/\ valiaçào tinanceira" : 
c) "V;lIltal!em/desvant,lI,:elll Ilil manu-

Atendimento 

mai!. arquivo com o estudo c 
planilhas clabor.ubs peto 
DECOF. Foi solicitado :10 Sr. 
Tcreio par;! cumprimcn!o da (lI!
m:mda do CONFIS. Con forme 
infonnaçíics do Assessor Tcreio, 
em 1811112016, o I}roccsso foi 
'Iprccindo na RD deste dia c os 
diretores concordamm que ele 
fosse encaminhado ao CONFIS. 
Conlormc informações do Asses
sor Tcreio. em 2311112016. o 
Processo seria libcr.ldo 1010 logo 
fosse emitido o extraio da 3S~ RO. 
que recomenda a distribuição ao 
CONFIS. O Conselho dctcnninoll 
que a dcrmmda fosse distribuida :r 
AUDIT por meio de côpia das 
informações disponíveis. Em 
28111/2016. o Processo 
nOI8750.001442120 16-21 foi 
entregue ao Assistente do 
CON FtS. Tendo em vist<l :lv:llia
çi1.o de custos indirt:!tos <lpresellla
dos. conforme resposta do 
DECOF. ao Melllo CONFIS 
n005 1120 16. de 11 /07120 16. <lue 
trata do Estudo sobre o no\'o 
contrato com o 13CB - 2016. p<lr
tindo do contexto da OSA.AUD1T 
n"0712016. o Processo 
nODO 1442/20! 6-21 foi encami
nhado;l AUDIT para an.Hise. em 
2811112016. c posterior retomo." 

o Superintendente do DECOF. 
Sr. Jose Luiz Gil. prestou esclare
cimentos durante ;J 5 15~ RO 
CONFIS. Em 23108/20 16. o 
DEJUR encaminhou e·mail com 
informaçõcs a respeito e prestou 
esclarecimentos IHI 516~ RO 
CONFIS. Conforme registro n:l 
Ata da 516" ItO CONFIS. o 
Conselho manifestou preoeupa
ç:io em rclm;ão aos créditos 
IIti"IIÚOS c li reperellssào de uma 
e"entu:I! baixa desses ,·:lIores. 

o Superintendente do DEcor. 
Sr. José Luiz Gil. prestou ;llgUIll 
escl:lrecimelllo dUTilllh! a 5 15' RO 
CONFIS. Foi so licit:uJo. por c
mail. em 24 /08120 16. um posiciu
namento:lo GABIN. Por connito 
de agenda. o I'res idente da CMB 
nilo p:U1icipou da 516~ RO 
CONFlS. O Chere de G;Lbinete 
informou. em 23/09/2016. por e
m;!iJ. que a demanda roi distribui-



'Orgilo 
Recomendndor 

CONFIS 

CONFJS 

Origemldn 
IRecomendnçilo 

I'criodo entre il 51 Y 
Reunino Julho/20 16 e 

a 5 16' Rcuniilo 
Agosto/20 16 

Periodo entre a 5 1 Y 
I{ellnião Julho/20 16 c 

a 5 16~ I{euni:lu 
Agosto/20 16 

Recomendaçilo 

tcnç;lo": 
d) "Custos mensais e aClllllulado": 
e) "Montante nccessürio disrJOnivcl em 
caixa (COIII justificativa)": 
t) "Outras informaçi'!cs que acharem 
relevante." 

A\'ali:lçilo de ContraiaS por Inexigi
bilid:uJe de LlcilUÇilo - AUDlT: 

Que a AUOIT avalie os seguintes con
tratos celebrados pela CMB. por inexi
gibilidade de licitaçi'lo. a saber: 

:I) Colllru/II /I'r)()/.'f/201fí -"rol'l'.UO 

1/"/87jO.{)022fíJI20/j-21 Elllflre
.\'11: Do/l,,/, l/O Bra.Ü//.ltla. - Ef'f'. 
Ollje/ll: , lcIIIÜip;11 (It, ,~IIh.~/ra/(/ 

fi.' flo/h'.I'/l!r alf/tlw/e.fÍl'fl, 

li) G m/ralo lI'rJl9fí12015- f'ran'.uo 
1/"1.'{7 jO.002j 7/12fJ/.f- 75 Emprl'
.w: MR tio Briw" Imhhrri/l MI!
cúnica /.lIIa, Vlifeto: "/'t!,I'Wrl;O 
do: St!n';rO.f dI! '\/tll1l1fl!lInio tio.\' 
cOIIIII/mhJrt!.I· TA 'JS, 

E);plicaçúcs sohrc Conlralos: 

Que o [}EGEC apresente explicações 
detallmdas subre os contmtos 
11"02 1120 16. 011 110 14. 09111014. 
11711015, 046/2016, 107/10 [6, 
073 /2016, 074/2016. 075/2016. 
134/2015. 022/2016. 13111015. 
109/1015. 120/1011. 071/2016. 
19811013 e 08011016, relacionados no 
Relatório de Instntmentos Contratuais 
Firmados cm Jllnho de 2016, pertinen
tes ao objeto do contmto. ú escolha da 
emprcsa contratada e ao in~lnllllen[O 

contratual adotado. 

Atendimento 

da n DIGES. A dcmandn ficou 
parci:lllllcnte respondida, CIII 
27/09r.WI6. por lIIeio do Processo 
18750.001 556/2016-71. que foi 
restituido ;'. DIGES, a partir da 
InronJmçilo/Oespacho CONFIS. 
CIl1 14110/2016. solicitnndo escla
recimentos pcrtincntcs aos scguin
tes itens: 
d) CII.~to.~ /lII.:IISa;S t' (/("/llIl/I/m/ll: 

e) II/rmtmUl' IIl'ct!sscirio dispIIII;I'''' 
,'/li ,'/1;:1:11 (COIII jll.~riJiclllil'II): 

Confonlle infoTmnçõcs do Asses
sor uo Gabinete, Sr, Têrcio, at': 
2311 1/2016. a DlGES. ainda nilo 
Imvia se pronunciado. A docu· 
II1clltaçi'lo ni'lo foi apresentada na 
519" RO CONFIS, Desde 
19110/2016, o Proccsso encontra
va-sc no DECOF, Em 
09/ 12/2016. o Sr. Tércio pediu 
dilação de prazo p;lra atendimento 
at': o dia 16/ 12/2016. O Assunto 
encontra-se aguardando pronunci
amento conclusivo da DIGES. 

Foi cncarninlmdo posicionamento. 
por despacho AUOIT, em 
23108/20[6, O Conselho concor
dou com a proposta da AUO[T de 
abrir auditoria somente no e,'\crci
cio de 2017. Em 24111 /2016. a 
AUDIT acrescentou dilUOS rele
v;mtcs .. partir do Processo 
n"18750.0017871 2016-85 - Pa
péis de Trabalho do Processo da 
OSI.AUDIT 0"54/2016 • Exame 
de Inspeção Intenla - Auditoria de 
Comfl/imlce - Processo de Análise 
das Dispensas c Ine.'\ igibilid:ldes 
de Licitações. inerente à análisc 
dos Processos do DEPIM e 
OELOG, 

o OEGEC encaminhou, por c
mail. em 21 /09/2016, planilha 
Excc1 com escl[lreeimentos sobre 
us contrmos, 



O<g'. Origem da Rcco rncndnçl1o Atendimento 
Recomcndador RccomcndaçAo 

CONFIS Pcriotlo entre a 5 15' n.cl:llório de Desempenho ElIlprcsll~ Atend imento rcali ... .ado. confomlc 
Reunião Julho/20 16 c ria I: c-m>!il de 17/08/2016. O Supcrin-

a 5 1 6~ Reuniilo tendente do DEEMP lez a apre-
AgosI0120 16 Que o Departamento de Análise Eco- seRiação TIa 5 16" RO CONFIS. 

n6mica c Empresaria l - DEEM!' en-
caminhe 'o CONflS • RclOllório de 
Desempenho Emprcs<lriOlI . relativo 'o 
10 semestre de 20 16; 

CONFIS I'criodo entre a 5 1 Y Ind cni7 .. ação a empregados: Em 19109/2016 foi recebido Des-
Reunião Julho/10 16 c racho 0:1 DIG ES contendo cscl .. -

a 5 16' Rcunii'lo Que a DIGES apresente csclílrccimcn- n:cimcntos. 
AgoslO110 16 los sobre o pagamento de imlclli'lA1Ção a 

empregados po' suprcssi'lo de horas 
c ... tras. conforme item 3 da Ata d,\ 20" 
HD, de 08/07/2016. 

CONFIS Pcriado entre a 515' Inexigibilidade de licila\,ão - curso: Em 15/09/2016 foi receb ido Dcs-
Rcun iilo 1ulllo/2016 c p<lcho da DIGES contendo escla-

01516' Rcuniõl0 Solicitar que a D1GES CScl<lrcÇ;l, se a rcc imcntos. 
Agosto/1016 inc:dgibilidadc de licitaçi'lo pai.\ contra-

laçilo de curso de aprcndi7.agc l11 COIll-
plement,lr loi por conta do valor. 

CONFIS I'criudo entre a 51 Y Conlr:llo II ~04212016. C0Il111 SICI)A: Em 21 /09/20 16 foi rcccbicJo Dcs-
Rcuniilo Ju[ho/20 16 c pacho da DIGES contendo cscla-

• \ 5 16" Rcuniilo Solicitar que , DlGES justifique • rccilllcntos . 
Agoslo/20 16 preço rdativo ao Contrato n"042/20 16, 

com a SICPA, de COITCnte do Processo 
n"1305110 14, confonllc apontado no 
PARCERlDEJURlDVCS/COL IC-237-
:W 16. de 13/04/2016. 

CONFIS 516' Reuni:lo Aprcselll~çào Gerencia l 'o O Chere de Gabinete informou. 
Agosto/20 I ú CONFIS: em 23/09/20 16. que a demanda 

ro i distribuída oi DIGES. Na 519-
Que o Presidente da CMIl. realize uma no CONFIS. mediante as dec la-
:lpn:sentaçito gerencial. na 5 17' RO rnçõcs do Diretor de Gestão. o 
CONfIS. em 30/09120 16. contem- Presidente do CONFIS dec larou 
piando o, seguintes temas: que " Aprescntaç;10 Gerencia l. 
11) De.~elllflel1lm dll l!/IIpre.WI 1/0 perimlo mais uma vcz. não foi rc;lli ..... 1da 
Iil' maio a jl//ho d~' 20/(j; da fúnna como o sc esperava. E11I 
b) Fatllrmlll!/llo efll//pw'ado (.'01/1 I/Il'.~- 09/ 12/20 16. o Sr. Tcrcio cllcami-
/110 p(.'r;odo do /Im, !la.umlo e l/I! Je \"~'- nhou. por c-m,ti l. urna versilo cm 
reira IIlIhri/ (/4' 20M; Po\\"cr Poim. dOI ;lprcsen!;lçào <lue 
f.~ 1,1If.·rolpnjlli:o IIJlllrllllo /lO "l!r;lII/o; ser.'1 fdt,1 pelo Presidente . 
lil "O.I·irIIO l/C hllll/i/llph:/Icia: 
t') f'/W/!I de IIl'gúdo.\·; 
j) Dera1l1ll1ll4'11l0 d(/.~ flrilldplli.~ Ik'.IJle-

.\"11.1" c/o "erillllo; 
g) Dl'WlllallJl'l1lo d(l.l" (/plicc/~·Ijl'.~ jil/lll/-
cá,.".\" l' política I/l' im'.'stilllt'IIIO.l" dll 
elll,Wl'.I"a; 
11) {)l'lIIl)/1.1"frat;I'O cllmú"i/ /"t'.wII/Mo do 
Jll'rim/II de IIIlIio (I j ullm 1ft: 201 (j e do 
últilllo lIIê.~ I!l/cerr/llJo: 
i) PCl.~içtiCl d/l.I· n'eO/l/e/IClaçlil's l/e (///(/i-

torta. 



O. gã. Or igcm,da 
Rccomendnçi1o Atend imento Rccomcndador Recomcndadl0 

CONFIS 5 [ 6~ Reunião ['lIga men tos Destin ados ,\ Unii'io - Em 15/0912016 fo i recebido Dcs-
Agoslo/20 16 lJirct rizcs: racho da DIGES contendo escla-

recimentos. 
Que , D1GES informe. "'" que diz 
respeito aos dividendos. qual a diretriz 
adolnda pela CMB para pagamentos 
destinados ,\ Uni.lo. Ctn rclnçilo '0 
lucro de 20 16, lendo em visl:1 ti inci-
dênc ia da corrcçào pe la In .. ", referencial 
do Sistema Especial de Liquidaçilo c de 
Cuslódiil - SEl.IC. hem corno j usliliquc 
a va11lagcIIl em To.!lanlar o pagamento a 
ser fcito posteriormente com este 
acresci lllo; 

CONFIS Pcriodo cnlrc a 5 16' "/lI uill lll ", I'onlos ", Audito ria O DECOF informou. em 
Rcull ii'lo Agoslot::!:O l 6 T'cndclIlCS tle nCSpOSll1 - DECOF: 18/09/1016. , designaçl10. pela 

e a 517' ReunHlo PRESI/GABIN. "0 Assessor 
Setembro/20 16 Que o DECOF infornll' em cada item Especial M(lrcio Pires. paro efetu-

que fo i atendido. o que ente ndem (lue ar acompanlmlllenlo e monitora-
nilo deveri;lI ll ter sido (com justific:1ti- mento do Processo de resposta e 
vas) e a justi fic;uiv;1 dos pontos nilo "0 atendimento '0 relatório ", 
atendidos. Em r:mlo da (]uantidade de :1ponlamentos ", Aud itoria. Em 
itens. infonnar o tempo necess:\rio para [9/ 10/20 [6. , DIGES encmni-
resposta. nhou Bloco Documenta l com , 

manifestaçilo do DECOF. 

CONF IS Período entre a 5 16' Ilesult ado da Com issilo: Foi encaminhado o resu ltado "0 
Reuniilo Agosto/20[6 Ir:lbal ho da COl11issilo ao 

c a 5 17' Ikuniilo Que o resultado do trabalho da COl11is- CONSAD. em 20/0W20 16. p:1Ta 
Setcmbro120 16 silo eonstiturda par.! atcndimcnto da que o OSSUl1l0 fosse tmtado na 

demanda rcgistrndo no Mcmo CONFlS 237' RO CONSAD. 
n~044120 16. fosse encaminhado " CONSAD. para conhecimento. 

CONFIS 517' Reuniilo neco melldllçt1es de IIj usles do nela- A DIGES entregou o Bloco Do-
Setembro/2016 tório I>emonst ral l\'o "0 Contas " cUlllema l com " respostas. O 

Hcceber - Clientes G()\'erno Fedeml: Presidente do CONFIS nilo consi-
dcrou a dcmanda atendida naquc-

Que o DECOI-' apresente e:.:plicaçõcs le momento. O DECOF recomen-
mais ndequadas para o ilem rc lmivo ao dou. por e-mai l. em 19/ 10120 16. 
cliente c:.:cJusi\'o "MF-SRFB". incluldo cncaminhamelllo ,\ 

na planilha de "Demonstrativo Mensa l DISEUDECOS. par:I comple-
do Contas a Ikceber - Clientes Go\'er- l11entar os in ronnaçõcs. Ficou 
no Federal - Agostol10 16 decidiuo na SI8"IlO CONFIS. o 

direcionamento 'o GAB IN. No 
dia 27/ 10/2016. o Memor:lIldo fo i 
encaminhado ao GAB IN. para 
complemcntu das infurmaçucs. de 
forma que , resposta renila • 
posic ionamcnto da CMO. O as-
SU11\O foi encaminhado ,. 
CONFlS antes da 520" 1<0 
CONFIS. 

CONFIS 517' Reuniilo nccomcndnçõcs de nj uslcs ". ({eln- Em 19/ 10/2016. ,\, 16h40min. " Setemb((l/20 16 tório ,\ co IIIpan ha lU eu to Gni fi co "o DIGES cntregou o OIoco Docu-
De monst rolt i\'o do Contlls:1 Receber: menta l com ns respostas. Em 

17/ 11 /20 16. o Presidente "0 
Que " DECOF apresente c:.:plieações CONFIS so licitou UII1 posiciona-



O.-g •• 
Rccomendador 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

Origem da 
Recomendacilo 

517' Reunião 
Setembro/20 16 

517' Reuniilo 
Sete11lbro/20 16 

5 17' Reunião 
Setembro/20 16 

Recomendaçuo 

<IU<lnlo ao item "2 - Clientes SlconE", 
no campo "Nota Explic:uiv,,", consig
n,llJo ao relatório "Acompanhamento 
Gr.ifico do DCl1Ionstr.Jlivo de Contas a 
RCl:c1Jcr - AgosloflOl6 

Amorti7-l1ç':io d:! Opcr:lçilo de Crédi
lo junto:1O !Janco do Ur:lsiJ: 

Que a OIGES encaminhe ao Conheci-
11IelllO do CONFIS as providências 
adotadas para antl!cipaçiio da amoni7.'.
çào de operaçiio de erêdito junto ao 
Banco do Brasil 

Apresentaç:10 sobre o I'rograma de 
()isfl~ndios Globais - I'DG: 

Que o DECOF realize 11:1 próxima 
reuniilo do CONF1S ullla aprcscntaçiio 
sobre o "PrograllKI de Dispêndios Glo
bais - PDG", COIII cxplic:lçõcs sobre as 
vilriaçõcs. bem como uma explanaçll11;1 
respeito da "Necessidildc de FinallCi;\
menta Liquido - NEFIL" 

Re[;lIório Mensal de Desempenho 
Empresarial- RMI>E: 

Que o DECOF apresente o "Relatôrio 
Mellsôll de Desempenho Empresarial -
RMDE", relativo aos meses de julho e 
:1gosto de 2016. bem como tOntilr esse 
relatório rot ineiro. com periodicidade 
mensal da entrega. ou seja. disponibili-
7..ado pílra inclusão na paula de cada 
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: 

Atendimento 

11Ienl0 da empresa com objetivo 
de solucionar o problema rdata
do. Na InfonlwçilolDcspacho 
encaminhada ao GAB IN . elll 
17/ 11 /2016. Pílra tratar o tema. foi 
aberto o Processo n~ I K750. 
00231312016-5 I. 

A documCIlI;Jçilo foi encaminhada 
a partir dos tópicos debatidos na 
517- n.o CONFIS. Por Imlar-se 
de ato de gCS1:1o. moti vo pelo qual 
o Conselho Fisc'll 11;10 fez c nem 
lària nenhuma rccolllcndaçil0 a 
respeito do tema, foi reSlilllida fi 
DIGES o referido 13Ioco Docu
mentaI, conforme solicitaçiio do 
Presidemc do Conselho, por c
mail, em 1711112016. 

A DlGES entregou o Bloco Do
cumemal eom as respostas. Na
quele momento. o Presidente do 
CONFIS nllo havia considerado a 
demanda iIIendida. O DECOF 
recomendou. por e-mai!. em 
19/ 1 0120 16, encaminhalllento ú 
DICEMIDECEM. DECED e 
DEMOM, para complementar as 
informações. Ficou decidido na 
SIS"Il.O CONFIS. ti direciorm
mento ao GAlllN. No dia 
27/(0/2016. o Memo foi cncami
nlmdo ao GABIN. para comple
mento das informações. de larma 
que a resposta renetisse ti posici
onamento da CMB. Foi aberto o 
Processo nO 1 8750.002272/20 16-
O 1. A DlCEM/DECEM expõs as 
suas considerações. encaminhadas 
ao CONFIS pelo GAI31N. em 
11111/2016. O Conselho questio
nou <llmnto fi fall:l de UI1\ posicio
namento sucinto. 

A D1GES entregou o moco Do
cumentai com as respostas. 
Ficou acertado que o RMDE rosse 
entregue mensa lmente. Confonne 
inronnaçlles do Supl!rintendente 
do DECOF. Sr. Jo~ê Gil. em 
18/ 11 /2016, o RMDE estaria 
sendo providenciado. O Material 
não foi apresentado ao CONF1S 
ate a 511)" no CONFIS. Em 
25/11 /2016, 'lpÓS a 511}' RO. o 
Superintendente do DECOF en
caminhou o RMDE do]' Trimcs
tre/2016 à DIGES. eom cópi"l ilO 
Assistente do CONFlS. Na 519' 



0'1('. Oróg,mld" IRc:comcntJiuõuo Atendimento Rec:omentJador. .JRcc:orncntJoçDo 
RO CONF IS ficou atcrtndo que o 
relatório SCri,1 entregue pelo 
DEEMP. O CONFIS nilo recebeu 
oficialmente " demanda pela 
DIGES. Em 09/ 12/2016. o As-
sessor Tcrcio inronllou que devi-
do ". RMDE cl3borndo !!c lo 
DECOF n:'lo estar :l linhado ,i 

Aprcsclllaç:l0 Gerencial que , 
I'rcsidênci'l fa ria "' 520' no 
CONFIS, o presidemc do 
CQNFI S <lulori1,ou a sua suspcn-
s;,10 tcmpor.iria, alê que o mesmo 
seja rcconligur.ldo. 

CONFIS 5 17' Rcuniilo Apresen tação so bre o Ilclalório de Em 1811 0/20 16. o Chero: da 
Setembro/lO 16 ')assaporlcs: AUDIT encaminhou c-mail com 

Ilw\crial que tiara subsidio oi 51W 
Que il AUDIT rC'llizc UIIl,) apresenta- no CONFIS, <lu,lndo loi rcn li :r~1.· 

<;:10 sobre o Rclmório de Passapones na da a apresenlaçi'lo. 
pró:dma reunii'lo do CONFIS 

CONFIS I'criudo emre 11 5 17' Co rrespo ndêndn reccbida pclo O DEJUR encaminhou. em 
Reunii'lo CONFIS: 18/ 10/2016. Bloco Documental 

Setembro120 16 e a com escl;uec imentos. O Presiden-
5 18' Reunião Que o DEJUR preste. " mais hre\'e te do Conse lho solicitou panici-
Outubro/20 16 possh'cl, esclarecimentos sobre a cor- pação do Reprcsemante do Depílr-

respondcncia recebidíl pelo Conselho tamemo Ju ridico na 51S" 110 
Fiscal - CON F1 S. em 06/10/20 16., CONFIS. O Superintendente 

Interino do DEJUR eonJinuou " presença . O CONFIS resti tuiu o 
bloco documentill ao GAl3IN. em 
2811 0120 16. considerando tral:lr-
se de alo de gest:l0, motivo pelo 
{lual el11enderi!m que não devam 
se manifesta r. O recebirl1l:nto no 
SG Duc foi feito em 02/12/20 16. 
A documentação foi :ml.:xada au 
Proccsso 18750,002358/2016-25. 

CONFIS 5 18' Reunii'lo l{ccCllllendaçtics pertinentes ao nel:l- Confonne inlormações do Asses-
Outubro/20 16 tórin dos 10 Maiores Fornecedores sor do Gabinete, S" Tércio, em 

d:tCMU: 11(/11 /2016. foi solicitada urgcn-
da ao DEGEC. Porêm, devido a 

Que o DEGEC, " panir do GAI3IN, abrangcncia do assunto. a resposta 
preste esclarecimentos sobre lodos os não ficou pronta a tempo para a 
itens cujos valores unitítrios llprcsen- 519" 1<0 CONFIS. Fui 'lbeno 
tam v:lriações superiores a 10%. bem Processo n"18750.002288120 16-
eomo explicaçiks {Iuantos :\s dispa ri· 13 par.! tr.uar do assumo. Em 
dades Jus valores unit:írios n'ls Tintas 07/ 11120 16, o Processo fo i entre-
CalcogrMicas. considerando a planilha gue ao Assistente do CONFIS. O 
denominada "FOLlM IV· A Quadro Conselho ni'lo considerou a de-
dos Principais Fomecr..'dores - Compil- manda atendida. Na 52 1" RO 
r.uivo Prcço Unitftrio Detalhado", ;"\s CONFIS. o Consc lho solicitou a 
n,. 15 a 16v, do presente bloco docu- presença do representante do 
mental, apresentado "" 518' Reuniilo DEGEC para maiores esclareci-
Ordin;\ria do CONFIS. em 11110/1016. rnentos na 512' RO CONFIS. O 
filzendo referência ao Melllo DEGEC Processo 18750.002288120 16·1 3 
n" 11 7/20 16, de 14110110 16, que tmtou foi ene:nninhado ao GABIN em 
das inlormações rotineiras ao Conselho 30/01120 17, com Inlonna-
Fisca l - CON Fl S, encaminhando a dlo/Deso:lcho do CONFIS. A 



0'1:'. 
Rccomcnllador 

CONFIS 

CONFIS 

Origem da 
Recomendado 

51 S' Reuniao 
OUlubro120 16 

51 S' Reunião 
Outubro/20 16 

Rcc:omcndaç~o 

relação de inslnuncnlos c ahcraçõcs 
conlralu[lis. ass inados no mês de se
tembro de 2016 (dispcns:ls c incxigibi
li<l'ldes de licitaçilo), <lcompanlmdos 
dos n:spcclivos pareceres do DEJUR c 
extralos de publicaç;lo no DOU. bem 
como o rclmório dos 10 maiores forne
cedores. acumulado até 30 de setembro 
de 20 16: 

Silu:lçilo tI:1 escrituraçiio do LALUn, 
pertinente aos exercícios 201/2013: 

Que a AUDIT informe a :llUal silUaçil0 
da escritumçào do Livro de Apumçao 
do Lucro Re:ll • LALUR. pertinentes 
aos e .... ercícios de 101112013. bem 
como se o DECOF efetivamente im
pletllelllou os ajustes propostos. 

Explicações qumtlo ao Relatório de 
Acompanhamento de Contratos de 
licenciamento de Uso de Marca: 

Atendimento 

resposta foi encaminhada. imcm
pcstivamcnt..:. na 52W !to 
CONFIS. Foi solicit:tda :\ presen
ça de rcprcscll1antc do DEGEC. 
na 522' RO CONFIS. para csd\
n:cimcntos. 

A AUDIT posicionou ao 
CONFIS, em 081\ 112016. por c
mail. O CONFIS solicitou envio:i 
PRESI. so licitando lll<lnifcSlm;;10 
quanto :'I açao a ser lomada. O 
Oloco documental foi encaminha
do. por Infonllação/Despacho. em 
091111.2016. ao Gabinele. Con
forme informações do Assessor 
do Gabincle. Sr. Tcrcio. em 
18/11 /.20 16. o assunto foi anali sa· 
do pelo Assessor da Presidcncia. 
Sr. Ricardo Pavie. Em 
25/1 1/2016. foi solicitado ao Sr. 
Tércio que a resposta do ilelll 6 do 
e-mail da DVATI AUDIT. do dia 
23/1 11.2016. rderente ao Proces
so n018750. 00211312014-36 
(LALUR). fosse incluida nesta 
documcntaç;10 do CONFlS. A 
Auditoria Independente nào viu 
óbice em efetuar o lançamento. 
apesar da fonna de cálculo ser 
diferente da ComabiJidade. o 
resultado é o mesmo. O tellla 
conslou no ih:m 1.4.4.4 da minuta 
da paula da 520' RO CONFIS. 
Representantes do DECOF se 
comprometeram em fazer o lan
çamento. Até a 511' RO CONFIS. 
o lançamento nao havia sido feito 
por conta de problemas opcrnc1o, 
nais como novo Sistem:1 Inte~r.I

do de Administraç;10 Fimmccim • 
SIAFI. Admitiu-se. inclusive. <Iue 
o atraso gera penaliz,lç;10 à CMI3 . 
O Processo foi encaminhado it 
DIGES. pam instntçào das evi
dencias do lançiUllenlo dil escritu
ração que ro.:stou pendente. perti
nentes :lOS e .... ercicios de 
20121201 J. e retomo ú A U D1T. 
p:lm eonhecimetllO c. encami
nhamento ao Conselho Fiscal. 
visando inclusào em linurn Reli
nil100rdimiria. 
Conforme informações do Asses
sor do Gabinelc. Sr. Têrcio. em 
1811 112016. il DECEM foi infor
mada e. de acordo com il Ass is-



Orgilo Origem dOI 
Recomendoçno A:tcndi mcnto 

Rccomendodor: Recomendnçno 
Que o DECEM npresente explicaçues a tente da Diretoria d, Cédulas o 
respeito dos dados inseridos. qUMto a Moedas - DICEM. Sm. Jnqudine 
sua permanênci'l na planilha. bem Dumay. eSlav.) em fase de fillali-
como " periodicidade dessas publica- 7.açilo. Em 2311 1/20 16, foi encn-
çues. minhado o Processo 

11"18750.002289/2016-50. com as 
e ... plicações do Superintendente 
do DECEM. complementadas 
pela I nformaçilo/Despacho do 
Assessor Tércio. 

CONFIS 5 1 8~ Rcuniilo Apresel1 tllç:10 sobre o Relatório d, A providencia estnva sendo torna-
Outubro120 16 Ccdnlas: da pela ;irea da AUDIT responsú-

vel. O assumo far::1 compor:') " Quc a AUDIT rcalize uma apresenta- pauta do reunii10 flltum do 
çi10 sobre o Relatório de CCdulas na CONFIS. 

I oróxima rcuniilo do CONFIS 
CONF IS l)eríodo enlre a 51S· EnCllminl13lllenlo dos balanceies: O DECOF enc;lminhou os balan-

Rcuniílo cetes de jnneiro 11 setembro/20 16. 
Outubro/20 16 c a Que o GA!3IN enc:uninhe os balance- por e-mail. em 17/11 /20 16. bem 

519-' Reuni:l0 les mensais da CMB, desde j;meiro de como a justilicativa de nílo ter 
Novembrol20 16 20 16 até o úhimo mês. encaminhado o de oUlubru/20 16. 

O GA !3I N encaJninhou. em 
17/ 11 /2016, o Processo 
n" l R750.002299120 16-95. que 
trmou do expediente. O Presidente 
do CON FIS recomendou que os 
balanceies fossem apresentados 
em MS Escel. Em 02/ 1212016. os 
balancetes em MS Excel foram 
entregues confonne solicitado. 

I'eriodo entre a 518· Trabalho da Auditori'l Independente Em 17/ 11 12016. o Gerente Exeetl-
Reunii10 na eM" este ano, flue n:10 seja " livo d" DVAT/AUDIT deu um 

Outubro120 16 e a Auditorht dus J)emonslr:t~ões de pronunciótlnemo " respeito. 
519"' Reuniilo 2015: transmitido 'o CONFIS. po, ,-

Novembrof20 16 lIlail. Em IR/ I 112016, o Chdc da 
Que a AUDIT que informe se houve AUDIT inronlloll que prestar:í 
:llgum Ir:lbalho da Audiloria lndepen- esclarecimentos até " 519' no 
dente na CMB este ano. que ni10 seja a CONFI$. Em 24f 11 120 16. " Auditoria das Dernonslmçues de 20 15. AUD IT acre~centou dados rele-
Caso a resposta seja ;llirmativ:l. solici- vantes :m Bloco Documental. 
lar que encaminhe os relatórios com os Cópias d, doculllentaçilo rOr.Ull 
resu ltados encoll1r.tdos. apresentadas aos Conse lhe iros na 

519' no CONFIS. A demanda 
foi encaminhad;l ao CONSAD. 
em 06112/20 16. após aquieSt:C!lcia 
do Presidente do CON F1 S qmll1to 
ao cronogr.tma proposto. 

CONFIS Período entre a 518' Respostlls :lOS i\1emos AUDlT d, Em 1811112016. o Chefe d, 
Reuniílo el1t'aminhamento dos Hellllórios d, AUD IT informou qUI! preslar.i 

Outubro/20 16 e il Audiloria Independente: esclarecimentos até , 519' no 
519' Reunii\o CONFIS. Em 24/ 11 /20 16. " Novembrof20 16 O Conselho Fi st'al encaminha " AUDIT acrescentou dados rele-

AUD IT, " planilha elabornda pela V:Ul les 'o Bloco Doclll11enl;ll. 
DVCO/DECOF, alua!i" .. 1da em Cópias d, documentaç:lo loram 
10110/20 16. para <Iue sejam avaliadas apresentadas aos Conselheiros na 
as respostas peninentes aos Melllos 519' no CONF IS. A demanda 
AUDlT de cncamin hamcnto dos I{ela- fo i retomada Ú AUDIT, em 
tórios da Auditoria Independente e. se 25/ 11 120 16. par.t que fosse dada a 



0'll'. O rigem da 
Recomendaçuo Atendimento 

Rccomcndodor Recome ndado 
fOf o caso. corroboid·las. pam posterior continuidade ao rito ordi nário do 
retomo;lO CONFIS. Processo do implclllcntaç;10 das 

rccolllcndaçucs em it idas pela 
Auditoria Independem..::. A n.::s-
posta da AUDIT foi cnc:uninhada 
uoCONF rS,cm I2!12/20 16. 

CONFIS Período entre" 518' Quanto :10 O Heio Circu la r li AUDIT abriu a Ordem de Ser-
Rcuni;10 11"743120 16-M I' : viço do lnspcçi'lo - OS! 

Outubro/lO 16 c .1 n~015120 1 7, conforme 
519"' Reunião Que ;J Auditoria lntcnm uVillic quanto ;\ PRT.AUDIT "o 03811017. do 

Novcmbro/10 16 existênc ia de impropriedades n.: Jatad3S 10/01/10 17. !mlando o .1ssunto. 
no :lcórdilo TeU. 110 ;ullbito da CM B. 
conforme ill fomlaçucs ancxndas ,. 
MClllo GA13 IN (cópia do Olicio Circu-
lar n'743/20 16-M P). 

CONF1S Pcriodo clllrc a 5 18' Ure\'cs Esclarcci mcntos: De imtcmão, o Assessor da Presi-
Reuniào dência. Sr. Tcrcio. informou que 

Outubro/20 16 e a Que o GAI3IN apresente: providenciaria ;15 respostas para a 
5 19" Reunião "(".J hl'l:\'"x ~·.~d,'n·dlll,·I IIIJ.I· .~obr.:: 520' 110 CONFIS. Em 

Novembro/20 16 a) l'llsirli/J {llllal da l'.C,·çllr,ill c/li 24/1 1120 16. foi abeoo O Processo 
('mUra/o d~' fO/'I/t'dll/l'I1l0 ,lI! o.1(I/lla.l· n0002357110 16-8 1. para tratar do 
CO/ll ti CII.m dll ,I/ot'dll da tI/'~l!lIlil/a. [tem "a". o cm 07/ 12/2016. foi 
.m/Jrt.'/1II/11 .whn' !ll.'lu/àll:ia Jilllllu:i.'ira; dirigido a. Assistente d. 

h) 1't'l/de/lt'Ía da eMIJ jUllfo fi Re- CONF IS. com a resposta. Em 
/':d/a F"("'ral /'cfcrl'l1/c 11 l/,jflll/lJ.~ t/c 241 t 1/20 16. foi aberto o Processo 
ill.w/IIw· /lI ili: mlll.l· 1111 prodl/l,,',io 11l' n0002363110 16-38, para tra tar do 
,·àhd,/.~; Item "h", o em 121\ 2120 16. foi 

c) Quc II/cdi"tI.~ scl'lill ad,,/adas !luro dirigido ,. Assislen!e do 
lIIiligllÇ/io (los ri.~cos tljlrI.'Selllmlll.l· 1/tI CONFIS. com a resposta. Em 
NlllfI T em;clI DEPAe 11"005120 I fi. COIII 09112/20 16, foi pedido dilaçilo de 
I'c/ar,ill ci iIllJlh'lIIl!l/llIr,io illlctJj,1I11 tllI prazo, para até 16112110 16. em 
1'íllllo 11. "11 Ld ,,"/J.l0]/2016: nome da DlGES. para a\endimen-

(I) U flllc .l'i~l/iJk" /I JIIl'f{/ de RS 150 to ao item"c". Em 15/ 12/20 16. o 
II/i/I/(jl.'.~ Im quadro "Sald" "'~:d;/I o rercrido Processo roi apresentado 
FiliO/ d(/.I' Di.11J/J/Iihilillatf~s ,h, Caixa; ao Assistente. Em 24/ 11/2016. foi 

l!) QI/C 1I1l'(1i"1I.~ e.~/,i(l n'l1tlo ",Iow- abeno o Processo 11°00136 1/2016-
(/(/.1' /,:/1111 rell/r,io ti illml illlfllêllda tlo.\· 49, para tr:llnr do item "d". c em 
dWlI/ud'J.\· "Cliel1lc.l· SÍt'ohc .. (l1t1ft/ 09112120 16. fo i pedido dilação de 
l~rplicUI;\'1I 11~2 (lo quadro ";lCOIII/II/- prazo pílm até 16/ 12/20 16, Em 
n/IIIII/eulo Gráfico do IJ"lIIol/Jlral ;1'0 24/1 1110 16. roi abertu o Processo 
de Cmlltl.l· " IlcCchcr": n"002360110 16-49. par.! tr.lIilr do 

j) A.I' "1I:,ie.~ do tll/lltel/lo de' CII.f/O.I· item 'T'. em 09/ 12/20 16. loi pedi-
(de' 66,78% p(//'a i9,71% .~Ir~"'4';If/ li". d. dilaç:l0 do pralO par.! ato.! 
V~I/f/".I'j dI,!IIIOII.WI'mltl 11/1 (lI/Úli.fl' , " 1111- 16/ 11120 16. Qu,mto ao itcm "c". 
Imraúl'(I ,lo r Irill/l'.WI'~' • ,/11,,,11'0 "DI.'- foi abcno • Processo 11°18750. 
IIJlI/ulI'''rtio ,lI! Re.wllw/o.l· 1/0 111.'1111111- 0013 13/10 16-5 1. j{1 ar<luivado. 
Im/o do (//10.(. .. ) ". Foram encaminhados. em 

05/02/ 17. ., despachos do 
DECOR. DIGES o DEJUR, em 
complemento ,. posicionamento 
do DECOF. "O Mento CONFIS 
n006511016. que deu ori~c lll Ú 

dellmnda. 

CONFIS J1criodo entre a 5 18' Esclarecim entos so bre " rccomc n- Na 5 19' H.O CONF IS. a Supcrin-
Rcuniilo daçúes do auditoria com r isco alto tendente do Departamento do 

Outubro/20 16 c :1 não a tend ida : Gestf!o do I'CSSOilS - DEGEP, 
519' Reun iào Adri:JIlil de F:itima Cardoso Ro-



0'1:'0 
Rccomendodor 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

Origem da 
Recomendado 
Novcmbrol20 16 

5 19-' Reunião 
Novembro/lO 16 

520' Reunião 
Dezembro/lO [6 

520> Rcuni;lo 
Dezcmbro/20 16 

Rccomcndaçilo 

Que :l Superintendente do DEGEP 
esteja presente na 519' RO CONFIS, 
para prestar esclarecimentos sobre as 
rccomcndaçôcs de autlilOria classifica
das com risco aho c não .. tendidas. 
Também Coi cncmninlmda a planilha 
que deu origem à n.:fcrida demanda. 

Hel:llbrio sobrc o Desempenho d:l 
CMU: 

Que a Presidcncia apresente um Rela
tório sobre Desempenho da CM B, 
mensa lmente. a panir da 519" RO. 

Com relação:1O DRE: 

Que a Pn:sidcneia: 
Esd;lreça <Iuanto :"IS varillçues nns valo
res do "Fllturamemo Bruto, refereme 
aos Serviços - Mercado Intemo", bem 
como justilique. tllmbém. as variaç\les 
mensais nos campos "Despesas Ad llli· 
Ilistrativas com Pessoal" e "Outras 
Despesas AdminiSIr.ltivas··. no tocante 
;; DClllollstrnç;lo do Resultlldo do Exer
cicio - ORE, peninenle ao aeumulôldo 
de 01llubrof20 16. claborndo pelo 
DECOF. 
"rocessos cl1clIIninhados ;) Correge
dori:,: 

Que o Chefe da AUDIT "presente" 
rdação de I'roeessos enelllninhados ;, 
Corrcgcdorill - CORREG. em 2016. 
pcninentes li apuraç;lo de responsabili
dades 

Alcndimcnlo 

drigucs. prestou csclarccimcllIos a 
rcspci lO de lima das pendências. 
O Presidente do CONFIS pediu 
(IUC melhorasse o !luxo de comu
Ilicaçilo entre a AUDIT c o 
DEGEI'. umn vc~ (IUC os prazos 
venceram c a AUDIT nilo teve o 
devido fi.,<!(/h/u·k. bem como sejam 
tomadas IIIcdidílS par;! cvilílr rein
cidênci:l da Hllha. Em 01112/2016, 
Coi ahcnu o Processo 
11"18750.00241 312016·87 para 
tr.l!ar o assunto. ": 01 1311212016, 
o rderido Processo Coi enviado ao 
Assistente do CON FIS. Foi en
caminhado material peninente ú 
I'LR 2014, no item 104.2.1 da 
minuta da paula da 520"ltO 
CONFIS. e lerá a presença da 
Superintendente do DEGEP, se o 
Conselho assim desejar. A Supe
rintendente substitula do DEGEP, 
Sra. Srlvia I.ança. posic ionou ao 
Conselho qu.mto aos enc,l1l1inha
menlns dados an referido !'roces
'o. 

Em 09/ 12/2016, o Assessor Ter
cio informou que devido ao 
RMDE elaborado pelo DECOF 
não estar alinhado 11 Aprescnlação 
Gerencial que a Presidcncia far.·, 
na 520' RO CONFI S, ele obleve, 
junto ao Presidente do CONFIS, 
:mtori1 .. 1ç;10 par.l suspensão do 
RMDE. até que este seja rcconli 
gurado. 

A resposta. apresentada pelo 
Assessor Especial da PRES I, em 
11 /01117. por e-mail. encaminhou 
posieionamenlO da area técnica 
(DECOF). O Conselho não con
siderou a demanda atendida. Na 
521" no CONFIS. o Presidente 
do CONFIS solicitou que um 
representante do ()EG EC apresen
te e."plicaçues na próxima Reuni
ão OnJinaria do Conselho Fiscal. 

Na 521- RO CONF1S. o Conse
lho solicitou que a AUDIT enca
minhe detalhes <Iuanto aos Pro
cessos pertinentes ao "Ministério 
do Trabalho c Emprego" e ú "RfI
)'/11 Cmwdiml ,I fim". 
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ó,.,. 
Rccorncmlndol'" 

CONFIS 

CONFIS 

Origem dll 
Rcc:omcndnrão 
520" Rcuniilo 

DClcmlJro/20 16 

520' Reuniilo 
Dezembro/20 16 

RccomcndaçilO 

Processo em trâmile 110 CAItF: 

Quanto ao :lgcndado no item 1.4.4.2. 
alusivo aos i11lpaclOs (IUC o Processo 
n"10. 166.722980/2014·70. em Irjmilc 
no CARF. 
( ... ) 
Que o Supcrintcmlcntc imcrino do 
DEJUR. Dr. Ricardo Zacharski. parti
cipe da próxima rcuniilo do CONFIS. 
parn mais c:-;plicaçiks e1l1 tomo dos 
v,llarcs pertinentes :i multa. 110 C'ISO de 
uma dcrrOla da CML3 no julgíllllcnlo. 
Diaruc dos ôlrgulnemos apresentados. o 
CONFIS solicitou que o DEJUIl prepa
re um ArrnZOôldo neninente ao ilSSIHlto. 
Processo em trâmite 110 CAllF: 

Quanto ao agendado no item 1.4.4 .2. 
alusivo aos impactos que o Processo 
n"10.166.722980/2014-70. em t .. imite 
no CAR F ..... 
... que o DECOF esclareça sobre a 
origem dos "Crl!dilo Tribut:írios" rela
tivos ao Imposto de Renda. 

Atcmlimcllto 

Foi aberto o Processo n"OIR750. 
000053 /2017-60. Antes da 521" 
ItO CONFIS, a Superintendente 
substitUlil do DEJUR deu explica
çUcs (\uamo às inlonnaçucs cOIlIi
das 11 0 Processo. 

o Gerente E:-:ecutivo da DVCO. 
Marcos Paulo Martins dos Santos. 
encaminhou c:-:p]iençucs penincn· 
teso por e-mai!. em 2 I 112/20 I 6. 

Fonte c Método: E.lahor:ldo pelo Assistente Técnico do Conselho Fisclll- CONFIS. li partir de d:u.los cxtraidos 
dllS Alas das Ilcuniõcs OrdllmrlllS do CONFIS. 
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RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE - 2016 
-Ú'gão 

Recomendador 

CGU 

CGU 

Origem da 
Recomendado 

Oficio nO 18294120 15/ 
DRCUT/DRlSFC/ 

CGU -PR 
Despacho 

n" I.359/20 15 -
COFPC/CGAAV/ 

SEFlC/MinC 

Oficio 
n"2 I 359/20 15fNAC

I/CGU-Regional/ 
RJ /CGU -PR 

Recomendação 

Providências quanto aos pagamentos 
efetuados ti Rl0PLAN Consultoria c 
Planejamento Lula., em desacordo com 
o disposto no art. 32 da [nslTuçi1o Nor
mativa Mine n° 0 1/2013, no :1mbito do 
Acordo de Cooperação Técnica finna
do entre <I eM B c o Instituto J-Icrbcrt 
Levy. 

Apresentar o desenvolvimento das 
Ati vidades da AUD IT, quanto ao mo
nitoramento da exec ução do Plano 
Anual de Auditoria Interna - PAINT, 
referente aos exercicios de 20 15 e 
2014, com posicionamento atualizado 
dos Relatórios de Auditoria Interna, 
que foram encaminhados ao Conselho 
de Ad mini stração ~ CONSAD. 

ANEXO VI-A - CGU 

Atendimento 

Esta AUD IT encaminhou o Ofi
cio AUDlT n° 005/2016, de 
27101/2016, informando que em 
07/01 /2016 foi realizada uma 
Reunião de Busca c So luções 
Conjuntas - RBSe, entre a 
AUDIT c a área gestora, com a 
participaçiio do Chefe de Gab ine
te da Presidênc ia, referente aos 
fatos levantados no Relatório 
Preliminar de Auditoria Interna 
n"0241201 4, pert inente à Reali" .. " 
ção de Despesas Irregulares na 
Prestação de Serviço. que avalio u 
a execução do Proj eto de restauro 
do Prédio da Praça da Republ iea. 
n" 26 (Palacete his tórico destina
do ao Museu da Casa da Moeda 
do Brasi l ~ CM B). Informou. 
também. que para evidenciar as 
informações apresentadas na 
referida RBSC, o Departamento 
de Gestão do Conhecimento e 
Ensino Corporativo - DECEC. 
por meio do Memorando 
n"003/20 16. de 18/01 /20[6. repor
tou-se ao item 2.3. do Relatório 
Preliminar de Auditoria Interna 
n"024120 14. incluindo o Despa
cho n" 1.359/20 15. de 23/09/20 15, 
da COFPC/CGAAV/ DIC/SEFlCI 
MinC. fl s. 11 . 
O Assunto fo i abordado no item 
2 .3 - Informações re ferentes à 
realiz'lção de despesas irregu lares 
na prestação de serviços, às fl s. 34 
a 39, da versão final do Relatório 
AUDlT n° 24/2014. 

A AUD IT encaminhou o Oficio 
AVDIT n" 007/2016, de 
04/0212016. informando a posição 
atual dos relatórios. conforme 
descrição baseada no Fluxo dos 
E.,<ames de Auditoria Interna. 
recentemente aprovado pela 
COU, por meio do Oficio 
n" 2 1.359/201 5fNAC-I /CGU-Re
giona l/ RJ / COU-PR, que e ncam i
nhou o Re latório de Auditoria 
n"20 1500082. 
Em 30/06/2016, A AUDIT enca
minhou o Oficio AVDlT 



O,g.o 
Rccomendador 

CGU 

CGU 

Origem da 
Rccorncndaçilo 

Instruções Normati
vas da CGU nO 7, de 

29/12/2006 c n° 1. de 
03/0112007. Instrução 

Nonnativa n° 
24/20 15, de 
1711 1/20 15. 

Orientação da 
SFCGSGAB, de 

311 12/2015. 
Instrução Normativa 

n° 24/20 15, de 
17/ 1112015. 

Recomendação 

Apresentação do Plano Anual de Ativi
dades de Auditoria Intema - PAINT, 
da Casa da Moeda do Brasi l - CMB, 
referente ao exercício de 20 16. 

Prossegu imento às providências previs
tas nos artigos 6" c 7° da Instrução 
Nonnativa CGU n" 007/2016. confor
me estabelecido no parágrafo I" do 
anigo 5° da mesma IN. 

Atendimento 

n0021120 16, com novo posicio
namento quanto aos trabalhos 
auditoriais. conforme descrição 
bascada no referido Flu xo dos 
Exames de Auditoria Interna, 
aprovado pe la CGU. 
Em 12/0912016, a AUDIT enca
minhou o Oficio AUDIT 
"°027/2016, de 12/09/2016, com 
o posicionamento atualizado. à 
cpoca, desses trabalhos auditori
ais. 
Os Oficios AUDlT n .... 003/2017, 
de 18/0112017, c 010/2017, de 
09/0212017, encaminhados por 
esta AUDlT. apresentaram os 
últ imos posicionamentos dos 
Relatórios de Auditoria Interna, 
pertinentes ã execução do 
PAINTI20 15. 

A AUOIT encam inhou o Oficio 
AUOIT n° 070/2015, de 
29110/2015, apresentando a pri
meira versão do PAINT/20 16. 
aprovada pelo Conselho de Ad 
rninistraçil0 da CMB - CONSAO. 
na 226" Reunião Ord inária do 
CONSAO, de 22/ 10/20 15. à 
CGU-RjRJ . Considerando a in
formação, por mensage m eletrô
nica, do Chefe da NAC- I, datada 
de I 111 1/201 5, quanto a excepc i
onal impossib ilidade de ava liação 
prévia do PAINTI20 16. por conta 
da capacidade operacional daque
la Regional, I"oi enviado o Oficio 
AUDlT nD 009/2016, de 
25 /0212016, encaminhando a 
versão fina l do PAINT/2016. 
aprovada na referida 226" RO 
CONSAO, de 22110/20 15. 

A AUD IT encaminhou o Oficio 
AUDlT n" 010/2016, de 
29/0212016, apresentando o Rela
tório Anual das Ati vidades de 
Auditoria Interna - RAINT. exer
cicio de 20 15, aprovado na 230"' 
Reunião Ordinária do CONSAD. 
de 26/02/2016. ressa ltando que foi 
observado o disposto na Resolu
ção n° 03/20 1 O. de 3 1/ 12/20 I O, da 
Comissão lnterm in istcrial de 
Govenmnça Corporativa c de 
Admin istração de Panicipaçõcs 
Societárias da Un ião - CG PAR. 
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OrgAo 
Rccorn cndador 

CGU 

Orige m da 
Recomcndaç.ão 

Oficio nO 5.725/NAC
I/CGU

Reg ionaVRJ/CGU
PR, recebido em 

29/01120 16 

RecomendaçAo 

Acompanhamento de gestão. por meio 
do monitoramento do Plano de Provi
dências Pcnnancnlc - PPP. detalhado 
por mensagem eletrônica, de 
29/0 112016. da Analista de Finanças c 
Controle da Controladoria-Gcral da 
União/RJ. 51a. Tathiana Medeiros 
Hcmcrly. 

Atendimento 

No Oficio AUDlT nOOllnO l 6, 
de 23/02120 16. esta Unidade de 
Auditoria Interna identificou que 
a demanda tratava-se do Oficio 
n013 13120 15-DEFAZ IIDElS FCI 
CGU·PR. de 05/06120 15. que 
encaminhou o Re latório de Audi
toria n"20 150 130 I, de 
03/06/2015. Em resposta à COV. 
a e MB enviou o Oficio PRESl 
n0132120 15, de 07/07/2015. ao 
Diretor de Auditoria da Área 
Econômica. da CGU, com o Mo
delo de PPP. elabomdo pe lo enli'io 
Gerente Exec ut ivo da Divisão de 
Contabilidade - DVCO. à época. 
objetivando atender às recomen
dações propostas, bem como 
apresentar o prazo limite para 
implementação dessas ações de 
até 28102/2016. Destaca-se que 
este prazo coincide com o estabe
lecido pelo Departamento de 
Coordenação c Govemança das 
Empresas Estatais - DEST. para 
envio das Demonstrações Finan
ceiras da CMB. referentes ao 
exercicio de 20 15. Em relação a 
essas Demonstrações Financeiras 
de 20 15, cumpre destacar. no 
Parecer desta AUD IT. o Quadro 
3. em que foi feita UTlla avaliação 
das ações implementadas pe la 
:\rea rererente ao assunto em tela. 
Esse Quadro fo i encamin hado ao 
Departamento responsável. para 
adoção das providências cabíveis. 
no sentido de informar as ações 
implementadas, a respeito do 
PPP, bem como instrução das 
respostas. observando os prazos 
de atendimento apresentado à 
CGU. Oportunamente. objetivan
do o auxilio dessa demanda. 
quanto à avaliação das providên
cias adotadas pela CM B, esta 
AUDIT solicitou ao Diretor fazer 
gestão junto ao DECOF, para 
ratificar ou não. Em resposta, às 
ns. 195/ 196, do Processo 
nD 18750.000712120 15-04, o 
DECOF rntificou a avaliação da 
AUD IT, quanto à situação das 
providencias adotadas pela CMB, 
re lativas à imp lantação das reco
mendações n° 1, 2,3 e 4, da cons
tatação 1.1.1.1 - reconhec imento 
indevido do ativo (ativo contin
gente) no natrimôn io da CMB e 
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0,&0. 
Reeomendador 

CGU 

CGU 

Origem da 
RccomendacAo 

Ofic io Circular n088/ 
GSGAB/SFCICGU· 

PR.04/051201 6. 

Instruções Normati· 
vasdaCGU na l.de 

03/0 112007 e 
n"2412015.de 
17/ 11120 15. 

ReeomcndaçAo 

Atender ao Guia sobre implantação de 
Programa de Integridade em empresas 
estatais e auditorias de integridade em 
2016. bem como às diretrizes da Reso· 
[ução nO 18 da Comissão lntenniniste· 
rial de Govemança Corporativa e de 
Adm in istração de Participações Sac ie· 
lárias da Uni.lo - CGPA R, de lO de 
maio de 20 16. 

AprescnUlção do Plano Anual de Ativi· 
dades dc Auditoria Interna - PAINT. 
da Casa da Moeda do Brasil - CMB. 
re ferente ao exercicio de 2017. 

Atendimento 

da recomendação nO I, da consta
tação 1.2. 1, 1 - Inconsistências 
dos valores "Créditos u receber 
por ações Judiciais" do Ativo 
Rcali7..ávcl à Longo Prazo entre os 
balanços Patrimoniais de 2013 c 
20 14 da CMB por reclassifica
ções. não mencionadas nas Notas 
Expl icativas. coostumes no Rela
tório de Auditorül 
11"20 150 130 110 I. dessa CGU. 
No colanl0. segundo o DECOr. 
corroborado por equipe desta 
Unidade. reSlOu prejudicado o 
atendimento à recomendação n" 2. 
da constatação 1.2. [, [, devido a 
CM I3 não ter conseguido avaliar 
efetivamente a rotina a ser im
plementada. por conta da ampli
tude da recomendação. bem como 
a ausência de maior especi ficação 
das rotinas que deveriam ser re· 
vistas. Não obstante. o cumpri. 
mento das demais recomendações 
estão evidenciados no Balanço 
Putrimonial e as Notas Exp licnti· 
vas da CMB do cxcrclcio dc 
20 15. 

Esta AU DIT encaminhou o Ort· 
cio AUDlT n· 02512016. de 
3110812016. informando que em 
face dcssas diretri zes, esta 
CMB instllU1U Com issão. por 
mcio da Portaria PRT.PR ES I 
n"2 1 0120 16. de 24/06/2016. for· 
mada por empregados da Casa da 
Moeda do Brasi l - CMB. com o 
acompanhamento de repn:sentan· 
te da Aud itoria Interna. para ela· 
boração de minuta de Programa 
de Compliance e Anticorrupção 
da CM B. em atendimento :10 
demandado pelo Conselho de 
Administração. 

A AUDIT encaminhou o Oficio 
AUDIT nO 03512016, de 
3111012016, inrormando que a 
primeira versão do PAINT/2017, 
foi submetida, preliminarmente, 
ao Conselho de Administração da 
CMB - CONSA D. na 8' Reunião 
Extraordinária do CONSAD, de 
26/ 10/2016. fi cando agendada sua 
nprovação final , npós as conside· 
rações dessa CGU·RJRJ. para a 
239" Reunião Ordinária do 
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O'1lão 
Rccorncndador 

CGU 

Origem da 
Recomendado 

Oficio n° 
18305/2016/GAB/ RJ/ 

RcgionaIlRJ-CGU , 
sob o Processo n" 

00218.100497/2016-
95, 

Recomendação 

Apresentar os andamentos dos exames 
de auditoria e inspeções executados em 
2016, referentes a Passaportes, pela 
AUDIT, em atendimento il solic itação 
do Sr. Presidente da CMB. 

Atendimento 

CONSAD. prevista para o dia 
06/12/2016. 
Em 08/ 12/2016. por meio do 
Oficio AUDlT nO 043/2016. C1I1 

atendimento ao disposto no art. 08 
da Instrução Normativa da Can
troladoria-Gcral da Uni;10 - CGU
PR nO 24, de 17/ 11 110 15. a 
AUDIT encaminhou o Plano 
Anual de Auditoria Interna -
PA1NT - 2017. aprovado pelo 
CONSAD, conrorrnc registrado 
na Ata 239' Rcuni;10 Ordinária 
desse Conselho, rca li ;r..ada e m 
06/ 12120 16. 
Oportunamente. a AUDIT infor
mou que a cópia do PAINT-2017, 
aprovado pelo CONSAD, fo i 
encaminhado ao CON FIS-CMB. 
por meio do Oficio AUDlT 
0°44/2016, de 08/ 12/2016. 

A AUOlT encaminhou o Ofício 
AUDlT n" 036/2016, de 

3111012016, referenciando ao 
Oficio n" 18305/2016/GAB/ RJ/ 
Regional/ RJ-CGU, sob o Proces
so n° 00218,100497/2016-95, que 
trata dos exames de auditoria, 
voltados para a avaliação do Ma
croprocesso de Fabricação de 
Passaportes pela Casa da Moeda 
do Brasil - CMB, confonne Or
dem de Serviço nO 20 1603 183. 
Considerando as Normas relativas 
ao apoio da Auditoria Interna 
referente ao trabalho do Órgão 
Central do Sistema de Controle 
Interno, dispostas no Capitulo X 
do Manual do S istema de Contro
le Interno do Poder Executivo 
Federa[, publicada, por meio da 
Instrução Normativa SFC n° O I, 
de 06/04/2001, esta Unidade de 
Auditoria Interna subsidiou a 
equipe dessa CGU-R/RJ, disponi
bilizando cópia da Infomla
ção/ Despacho. em atendimento :i 
demanda do Sr. Presidente da 
CMB, constante no Memorando 
do Gabinete da Presidência 
n059012016, de 07.10.20[6, que 
s intetiza o andamento dos exames 
de auditoria e inspeções executa
dos em 20 [6. referentes a Passa
portes, até aquele mOlllento. 
Coube ressaltar que o Re[atório 
AUDIT n° 02/20 16. citado na 
alinea ;'c". às fl s. 2v, da referida 
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0,&00 
Rccomendador 

CGU 

Origem da 
Reeomendllçilo 

Relatório de Audito
ria n020150131, de 

03/06/2015. 

Recomendação 

Constlllaçll0 1.2.1.1 - Inconsistências 
dos vlllorcs "Créditos a rcccbcr por 
Açõcs Judiciais" do Ativo Reali7..ávcl 
a Longo Prazo entre os Balanços 
Patrimoniais de 2013 e 2014 da Casôl 
da Mocda do Brasil )lor rcclassifica
çõcs, não mcncionadas nus notas 
explicativas. 

Rccomcndação nO 2 - Rever as rotinas 
de execução. revi silo e avaliação dos 
proced imentos de elabomçilo das de
mon stmções contàbeis, do conteudo e 
nomenc1atum das notas exp licativas. e 
de informações para atender a deman
das extemas. de modo a minimizar a 
ocorrência de inconsistências tais como 
as constatadas. 

Atendimento 

[nrarrnação/Despacho. de 
11 110120 16,já havia sido encami · 
nhado ao Conselho 
Fiscal - CONFIS. por meio do 
Oficio AUDlT n° 03212016, em 
20.10.20 J 6, consignado na 5 18" 
Reunião desse Conselho, realiza
da no dia 21 / 1 0120 16. 
Oportunamente, foi infonnado 
que os Conselheiros do CONFIS 
tomaram conhecimento do conte
údo do referido Relatório. preli
minarmente, tendo em vista o 
potencial dos achados c1cRcados. 
que poderiam envolver parte da 
Administração da CMB, no senti
do de assessorar c subsidiar o 
Conselho de Administração -
CONSAD. 
Em 09111 /2016. foi enviado o 
Ofício AUDlT n° 03712016. 
encaminhando, anexo. o Relatório 
AUDIT nQ 02/20 [6 , referente 
Avaliaçllo da Efetividade da Pro
duçllo de Impressos, inerente à 
Produçllo de Passaportes 
(PRT/AUDIT/O 12120 16), tendo 
em vista que o referido Re latório 
já havia sido encaminhado à Pre
sidêneia da eMB pam conheci
mento e providências pertinentes. 

A Presidência da CMB estabe le
ceu Comi ssão, por meio da Porta
ria nO 033 , de 26/0112016. para 
normatizar a rom1a de contabili
zaçilo das comingencias ativas e 
passivas para embasar as deci sões 
inst itucionais a serem tomadas 
sobre o tema. que resu ltou na 
Nonna de Administração - NAD 
E2 1 00/00 1, de 06/12/2016, apro
vada na 8' RDE, de 05/12/2016. 
com as diretrizes pam classifica
çilo. contabilizaçilo. divulgação e 
tratamento das Contingências. 

F'onte e Método: Elaborado pelo Assistcntc Técnico, II partir de dlldos extraídos dos Oficios AUDlT. 
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Anexo VI-B 



RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE - 2016 

Ó' gão 
Recomendador 

Teu 

Origem da 
Recomend ac~o 

Te 002.625/20 15-6 

(Teve apensado ao 
TC-O 18.3 13/20 15-9) 

Recomcndaç~o 

o Acórd,10 nO 166 1/20 15 - TeU Plená
rio recomendou: 
9.1. con hecer da presente Representa
çilo, satisfeitos os requisitos de adm is
sibilidade previstos nos arts . 235 c 237. 
inciso V II , do Regimento Interno deste 
Tribunal c/c o art. 113, § 1°, da Le i 
8.666/1993, para, no mérito, considerá
la prej udicada. ante a revogação da 
concorrência internac ional 1/20 14, 
conforme aviso pub licado na página 
155, Seção 3. do Diário Oficial da 
União do dia 11 de ma io de 20 15. reali
zada pela Casa da Moeda do Bras il 
(CMB): 
9.2. considerar prej udicado o requeri
mento de medida caute lar fo nn ulado 
pela cmprcsa Vali d Soluçõcs, antc a 
rcvogação da concorrência internacio
na l 1/20 14; 
9.3. detenninar <'I Casa da Moeda do 
Bras il, com fulc ro no art. 250, inciso 11 , 
do RlrrCU, que: 
9.3.1. cnv ie as in fo rmações relat ivas ao 
planej:une nto da licitaçào, tão logo 
e laborado, para que a Seeex/Estalais, 
com fundamen to no art. 24 1 do Regi
mento Interno do TeU, mon itore, em 
processo especi fi co, a futura licitação 
referente ao SICOBE: 
9.3.2 . encamin he ao Tribunal. no prazo 
de 60 (sessenta dias), cronograma con
tendo o planejamento para a reali zação 
da nova licitação. consideran do a relc
vuncia e materia lidade do assunto e a 
comp lexidade do procedimento. a fi m 
de que haja tempo hábil para a reali
... .ação do certame sem que seja reali
zada a prorrogaç;10 desnecessária do 
contrato vigente; 
9.4. recomendar à CMB, com base no 
inc. 111 do art. 250 do Regimento In
terno do TCU, que, no fu turo edita l do 
certame de contratação dos serviços 
relacionados ao Sistema de Contro le de 
Produçi'io de Bebidas - S[COBE, atente 
para os seguintes pontos: 
9.4.1 . evidencie a possib il idade. ou 
ni'io, da presença de representantes das 
demais licitantes aos lestes práticos das 
demais, just ificando as razões de isso 
ni'io ser possíve l. se for o caso; 
9.4.2. real ize os testes técnicos com 
definiçilO prévia das datas c locais 

ANEXO VI-B - TCU 

Atendimento 

Acompanhamento - [tem 9.3 do 
AC [66 1/20 15 - TCU-Plenário 
TC 002.625120 15-6 (Concorrên
c ia [nternacional nO 1/20 14. da 
Casa da Moeda do Brasil - CM B. 
O Acórdão nO 2462/2016 - TCU 
Plenário recomenda: 
9.1. detenn inar à Sec retaria de 
Controle Externo da Administra
ção Indireta no Rio de Jane iro 
(SecexEstat) que dê continu idade 
ao acompanhamento das ações 
realizadas pela Casa da Moeda do 
Brasi l visando à contrataçilo de 
serviços téc nicos espec ializados 
para implementaçilo do Sistema 
de Contro le de Bebidas - S[COBE 
e, quando çonclu ir a instrução dos 
autos. envie o processo ao gabi
nete do Re lator, via Min istério 
Públ ico; 
9.2. delcnll illar à Secretaria Exe
cutiva do Ministério da Transpa
rencla. Fiscali zaç;10 c Contro le, 
que encam inhe a este Tribunal, no 
prazo de 15 (quinze) d ias. infor
mações quanto à: 
9.2 .1. possíve l instauração de 
Proced imento Admin istrat ivo 
Disç iplinar-PAD no âmbito da 
Casa da Moeda do Brasil-CMB, 
prev isto no ano 143 da Le i 
8. 112/90, bem como de Processo 
Ad min istrativo de Responsab ili
... ..açilo-PAR. nos termos do dis
posto nos arts. 8° a 15° da Le i 
12.846/2013, regulamentada pelo 
Decreto 8.420, de 18/3/20 15. com 
vistas a perq uirir a responsabi li
dade de servidores por in fraçi'io 
praticada no exercicio de suas 
atribui ções e responsabilidade de 
pessoa j urídica, respectivamente, 
em face da detecção de fraudes 
evidenciadas, no bojo da operação 
Esfi nge. realiZt'lda pela Po licia 
Federa l. na contratação da em
presa Sicpa Brasil Indüstrias de 
Ti ntas e Sistemas Ltda. que re
su ltou na prisão preventiva do ex
Coordenador-Oer",1 de FiscaliZt'l 
çi'io da Receita, lambém ex-chefe 
da Divisão de Controles Fisca is 
Especia is; 



Orgão 
Recomendador 

Origem da 
Recomendacão 

Recomendação 

prováve is de realização desses, infor
mando às empresas licitantes sobre 
esses aspectos com antecedência razo
ável; 
9.4.3. negocie a data dos testes com as 
empresas onde serJo instalados os 
equipamentos a serem testados com a 
maior antec ipaçào possível, evitando
se remarcações, ante os custos envolvi 
dos para todos os participantes; 
9.4.4. evidencie o período concedido às 
licitantes para extraçào dos dados cons
tantes do relatório n ser gerado após o 
encerramento dos testes, garantindo 
que o mesmo prazo seja concedido. por 
igual, a todos os licitantes; 
9.5. detemlinar à SecexJEstatais. com 
fundamento no ano 241 do Regimento 
Interno do TCU, que autue processo 
autônomo especifico a fim de monito
rar a futura licitação referente ao 
SICOBE; 
9.6. encam inhnr cópia do presente 
Acórdão, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam, à Casa da 
Moeda do Brasil e ao representante; 
9.7 . apcnsar, nos termos do art. 169, 
inciso I, do Regimento IntemorrCU, os 
presentes autos ao processo de monito
ramento mencionado no item 9.5 relro. 

Atendimento 

9.2.2. possível ce lebração de 
acordo de leniéncia entre a em
presa Sicpa Brasil IndListrias de 
Tintas e Sistemas LIda e o Mi
nistério da Transparência, Fiscali-
7..ação e Controle, nos tennos do 
art. 16da Lei 12.84612013; 
9.3. delenninar à Casa da Moeda 
do Brasil , com fulcro no ano 250, 
inciso lI, do RlrrCU, que enca
minhe a este Tribunal. no prazo 
de 15 (quinze) dias, as segui ntes 
infonnações/documenlos: 
9.3.1. possível const ituição e 
respectivo andamento de nova co
missão com o fito de promover 
atualização de análise econômico
financeira e de conformidade do 
Sistema SICOBE, contemplando. 
em sua composição, além de inte
grantes do Ministério da Fazenda, 
Receita Federa l, dentre outros, dc 
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 Con
trole de Rastreamento de Produ
ção de Cigarros-SCORPIOS. haja 
vista a necess idade de compatibi
lizar o prazo de novas comissões 
com o término da vigência do 
contrato em vigor. em 
3 1/ 1212016, illuz do cumprimento 
do subitem 9.3.2 do Acórdão n° 
1.661 /20 15 - Plenário: 
9.3.2. cronogrdma contendo o 
planejnmento atuali:t..ado e deta
lhado da licitação para contrata
ção do Sistema SICOBE, conside
rando a proximidade do ténnino 
da vigência do contrato com a 
empresa Sicpa Brasil IndListrias 
de Tintas e Sistemas Lida. em 
3 1/ 12/2016. e a observância no 
disposto no subitem 9.3.2 do 
Acórdão n° 1.661 /2015 - Plenário. 
bem como ao item 9.7 do Acór
dão nO 2.075/2006 - Plenário, 
considerando a relevância e mate
rialidade do assunto e a comple
xidade do procedimento, a fim de 
que haja tempo hábil para a reali
?..ação do certame sem que seja 
reali7..ada a prorrogaç:l0 desneces
sária do contraIO vigente: 
9.4. detenninar à Secretaria Exe
cuti va do Ministério da Fazenda. 
com fulcro no art. 250. inciso 11. 
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O'gDo 
Rccomcndador 

Origem da 
Rccomendaçilo 

Rccorncndaçi1.o Alendimento 

do Rlrrcu. que encaminhe a este 
Tribunal. no prazo de 15 (qu inze 
dias). info nnaçõcs/documcnlos 
relat ivos à possível consliluiç:lo c 
respectivo andamento de nova 
comissão com o fi to de promover 
atualizaçiio de anál ise econômico
fi nanceira c de confonn idadc do 
Sistema S ICO BE, contemplando. 
em sua composição, a lém de 
integrantes do Min istério da Fa
zenda, Receita Federal, dentre 
outros, de representantes da Casa 
da Moeda do Bms il . c se o in ício 
de uma nova licitação re ferente ao 
S ICOBE está cond icionado à 
conclusão do certame atualmente 
em curso para o Sistema de Con
trole de Rastreamento de Produ
ção de Cigarros-SCORP10S. haja 
vista li necessidade de compmibi-
1i 7..ar o prazo de novas com issões 
com o ténnino da vigência do 
contrato em vigor, em 
31 / 12/20 16, oi luz do cumprimento 
do sub item 9.3.2 do Acórdão n° 
1.66 1 no 15 - Illenârio: 
9.5 . solicitar ao Juízo da 8~ Vam 
Federal C riminal-Seção J udiciária 
do Rio de Janeiro o envio de 
cópia integral do processo 
0802469-60.2013.4.02.5 10 1 
(2013 .5 1.0 1.802469-9). instau
rado no úmbito dessa Vara Fede
ral, de autoria do Ministério PÚ
blico Federa l no Estado do Rio de 
Janeiro. de que trata a investiga
ção do ex-coordenador-Gern l de 
Fiscalização da Receita. também 
ex-che re da Divis[lo de Controles 
Fiscais Especiais, Sr. Marcelo 
Fisch de Berredo Menezes. inves
tigado em decorrcncia de rraude 
praticada no exercíc io de suas 
atribuições e responsabilidade. 
detectada no bojo da operação 
Esfinge, realizada pela Policia 
Federal, por ocasião da contrnta
ção da empresa Sicpa Brasi l In
dústrias de T intas e Sistemas 
LIda .. com vistas a subsid iar aná
lise técnica acerca de processo 
licitatório a ser rea li 7..ado com 
vistas à operacionalização de 
Sistema de Contro le de Bebida, 
atual mente sob a responsabilidade 
da Casa da Moeda do Brasil ; 
9.6.apensar o presente processo 
ao TC 002.625/20 15-6 . 

3 



0,&'. 
Recomendador 

Teu 

Origem da 
RecomendaçAo 

Te 018.313120 15·9 

ReeomendaçAo Atendimento 

AcompanhamcllIo - Item 9.3 do AC 
166 11201 5 - TeU-Plenário - Te 
002.625120 15-6 (Concorrência Inlema
ciona! nO 1120 14, da Casa da Moeda do 
Brasil - eM B. 
o Acórdão n° 2462120 16 - TeU P1cm\· 
rio recomenda: 
9.1. deternlinar à Secretaria de Con· 
trole Externo da Administração Indi
reta no Rio de Janeiro (SccexEstat) que 
dê continuidade ao acompanhamento 
das ações rCa li 7...1das pela Casa da Mo
eda do Brasil vi sando ;I l:onlTat;tçào de 
serviços técnicos cspccia li i' .. ados para 
implementação do Sistema de Controle 
de Bebidas - SICOBE c, quando con
cluir a instrução dos aulos. envie o 
processo ao gab inete do Relator. via 
Ministério Publico; 
9.2. dClcnninar à Secretaria Executiva 
do Min istério da T ransparênc ia, Fisca
lização e Controle. que encaminhe a 
este Tribunal. no prazo de 15 (quinze) 
dias, informaçõcs quanto à: 
9.2. 1. possível instauração de Procedi
mento Adm inistrat ivo Disciplinar-PAD 
no fimbito da Casa da Moeda do Brasil 
CMB. previsto no art. 143 da Lei 
8. 112190. bem como de Processo Ad
ministrativo de Responsabili7.ação
PAR, nos temlOS do disposto nos arts. 
8° a 15° da Lei 12 .84612013. regu la
mentada pe lo Decreto 8.420. de 
18/3/2015. com vistas a perquirir a 
responsabilidade de servidores por 
infraçào praticada no exercido de suas 
atribu ições e responsabilidade de pes
soa jurídica. respectivamente. em face 
da detecção de fraudes ev idenciadas, 
no bojo da opemção Esfinge. rea1iz.lda 
pcla Polícia Federal. na contratação da 
empresa Sicpa Brasil Indústrias de 
Tintas e Sistemas Lida. que resultou na 
prisão preventiva do ex-Coordenador
Geral de Fiscali7..ação da Receita, tam
bêm ex-chefe da Divisão de COlllrolcs 
Fiscais Especiais: 
9.2.2. posslvc l celebraç:10 de acordo de 
leniência entre a empresa S icpa Brasil 
Indústrias de Tintas e Sistemas Lida e o 
Ministério da Transparência. Fiscaliza
çi10 e Controle. nos termos do art. 16 
da Lei 12.84612013: 
9.3 . detenninar à Casa da Moeda do 
Brasil. com fulero no art. 250. inciso 11 . 
do I{lr rCU, que encaminhe a este Tri
bunal. no prazo de 15 (qui nze) dias. as 
segu intes informações/documentos: 
9.3.1. poss ível constituiçi1o e respectivo 
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Orgã. 
Rccomendador 

Origem da 
Rccomendaçilo 

Recorncndaçi\o 

andamento de nova comissão com o 
fito de promover atualização de análise 
cconõrn ico-linanccirn c de conformi
dade do Sistema SICOBE. contem
plando, em sua composiçl10, a lém de 
integrantes do Ministério da Fazenda, 
Receita Federal, dentre outros, de Te
prc$cntllnlcs da Casa da Moeda do 
Bras il , c se o inicio de uma nova l icita
çilo referente ao $ICOBE está condici
onado à conclusilo do certame mual
mente em curso para o Sistema de 
Controle de Rastreamento de Produção 
de Cigarros-SCORPIOS. haja vista a 
necessidade de compatibili zar o prazo 
de novas comissões com o térm ino da 
vigcncia do contrato em vigor, e m 
311 12/20 16, à luz do cumprimento do 
subitcm 9.3.2 do Acórdll0 n° 
1.66 112015 - Plcnftrio: 9 .3.2. crono
grama contendo o planejamento atuali
zudo e detalhado da lic itação para con
Iralaçl10 do Sistema SICOBE, con
siderando a proximidade do término da 
vigcnda do contrato com a empresa 
Sicpa Brasil Indúst rias de Tintas e 
Sistemas LIda, em 31 / 12/20 16. e a 
observãnda ao d isposto no subitem 
9.3.2 do Acórdão n° 1.66 112015 - Ple
nário, bcm como ao itcm 9.7 do Acór
dão nO 2.075/2006 - Plemirio, conside
rando a relevãnda e materialidade do 
assunto c a complexidade do procedi
mento. a fi m de que haja tempo hábil 
pam a realizução do certame sem que 
seja realizada a prorrogação desneces
sftria do contrato vigente: 9.4. detenni 
rmr à Secretaria Executi va do Ministé
rio da Fazenda, com fulcro no art . 250, 
indso 11 , do Rlr rCU, que encaminhe a 
este Tribunal. no prazo de 15 (qu inze 
d ias), informações/documentos relati
vos ú possíve l const ituição e respect ivo 
andamento de nova com issão com o 
fito de promover atuali7..ação de análise 
econômico-finance ira e de conform i
dade do Sistema SICOBE. contem
plando. em sua composição, além de 
integrantes do Ministério da Fazenda, 
Receita Federal, dentre outros. de re
presentantes da Casa da Moeda do 
I3ras il , e se o inicio de uma nova licita
ção referente ao SICOBE está cond ici
onado ú conclusão do certame atua l
mente em curso para o Sistema de 
Controle de R;lstrearll cnto de Produção 
de Cigarros-SCORPI OS, haja vista a 
necess idade de compatibili7..ar o prazo 
de novas comissões com o térmi no da 
vil!cnc ia do contmto em vigor, em 

Atendimento 
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O.gio 
Rccomcndador 

Teu 

T CU 

Origem da 
Recomendação 

TC 029.421 /2015-2 

TC 008.12712016-6 

Recomendaçiio 

31/12/2016, à luz do cumprimento do 
subitcm 9.3.2 do Acórdilo nO 
1.661120 15 • Plenário; 
9.5. solicitar ao Juízo da 8' Vara Fede
ral Criminal-Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro o envio de cópia integral do 
processo 0802469-60.2013.4.02.510 I 
(2013.51.01.802469-9), instaurado no 
âmbito dessa Vara Federal. de autoria 
do Ministério Público Federal no Es
tado do Rio de Janeiro. de que trata 11 

investigação do cx-coordcllador-Gcral 
de Fiscalizaçilo da Receita, também ex
chefe da Divisi'lo de Controles Fiscais 
Especiais, Sr. Marcelo Fisch de Ber
fedo Menezes, investigado em decor
rência de fraude praticada no exercício 
de suas atribuições c responsab ilidade, 
detectada no bojo da operação Esfinge, 
reali7..ada pela Polícia Federal. por 
ocasião da eontratação da empresa 
Sicpa Brasil Industrias de Tintas e 
Sistemas Ltda" com vistas a subsidiar 
análise técnica acerca de processo 
licitatório a ser realizado com vistas à 
operacionali7..ação de Sistema de Con
trole de Bebida, atualmente sob a res
ponsabilidade da Casa da Moeda do 
Brasil; 
9.6.apcnsar o presente processo ao Te 
002.625/2015-6. 

Prestação de Contas Ordinária da Casa 
da Moeda do Brasil relativa ao Exercí
cio Financeiro de 2014. 

Levantamento de Governança de TI -
Ciclo 20 16 

Atendimento 

Em 04/ 11 /2016, o Processo foi 
sobrestado. Motivo: Sobresta
mento do presenle processo até 
que o Tribunal delibere acerca de 
possíveis irregularidades OCOITI

das na Casa da Moeda do Brasil -
CMB, relacionadas em especial à 
licitação. à contratação e à execu
ção dos contmtos que têm por 
objeto a prestação de serviços 
técnicos espee ializndos para im
plementação dos sistemas de 
controle e mstreamento de bebi
das e de cigarros. que estão sendo 
avaliadas no âmbito do TC 
002.625/20 15-6. Processo so
brestante n0002.625/20 15-6 

Em atendimento ao solicitado, a 
Seção de Auditoria de Sistemas e 
Tecnologia da Informação ~ 

SEAT, se manifestou. após anâ
I ise das respostas apresentadas ao 
Questionário do Levantamento de 
Govemança de '1'[ reali7..ado pelo 
TCU na Administração Pública 
Federal, nos seguintes lennos: 
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Orgio 
Rccomendador 

Origem da 
Recomendado 

Recomendaç~o Atendimento 

I) O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a confonnidadc do 
processo encamin hado pelo 
DEPAC. considerando as res
postas c evidências apresentadas 
no referido Quest ionário com 
base em informações providas 
pe las diversas áreas de GCSli10 da 
eMB, para posterior preench i
mento no endereço eletrônico 
disponivcl pelo TeU. 
2) No dia 03/05120 16, com a 
partic ipação da AUDlT. DEPAC 
c DET1C. foram estabelecidas as 
diretrizes c cronograma para 
atendimento ao Olicio nO 
OlI 3/20 16-TC UlSEFTI, referente 
ao Questionário para acompa
nhamento da situação atual c a 
evo lução da Govcmança de Tec
nologia da In fo rrnaç;lo - cic lo 
2016. conforme ata de rcu ni;10. 
3) Com relação ao crono· 
grama, ressalte-se que o processo 
foi entregue no dia 17/05/20 16 . 
Contudo, confonne corre io ele
trônico de 17/0512016, o DEPAC 
informou que houve consenso 
com a AUD IT, quanto à devolu
ção do processo postcrionncnlc à 
data previamente acordada, de
vido à prorrogaç;lo do prazo pelo 
TeU. 
4) l'louve pendências nas 
respostas do DETIC, OUVID e 
ausências de consensos e evidên
cias para outros itens, cabendo à 
$EAT concluir o processo e pro
eeder sua análise final , restando o 
registro do recebimento das tra
tat ivas solicitadas com as devidas 
evidências e convalidaç;10 das 
in formações prestadas por aque
les departamentos. 
5) Com re lação ú ausência de 
consensos apresentados pelas 
áreas envo lvidas para o níve l de 
adoçilo. coube manifestação da 
SEAT a respe ito da resposta final 
a ser adotada para alguns itens . 
6) Destacou-se que durante a 
final ização dos trabalhos, foi 
identificada a necessidade de 
correçilo em um dos itens, ca
bendo a esta Un idade de Audito
ria Interna contatar o TCU. para 
que fosse habilitada a correção. 
7) Diante do exposto, após 
convalidação das respostas apre
sentadas, foi disoonib ilizada a 
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O.-gAo 
Rccomendador 

Teu 

Origem da 
Recomendação 

Te 034.564/20 16-0 

Reco mendaçi1o 

Pedido de med ida cautelar - suspcnsil0 
do Pregão Prcscnc i<l l lntcmacional 
CMB n00010/ 16, promovido pela Casa 
da Moeda do Brasil .. CM B. 

Atendimento 

versão linal da planilha elaborada 
para subsidiar os trabalhos. 
Nesse sentido. fo i encaminhada a 
versão final do Quest ionário de 
Govcrnança de TI 2016. cujas 
respostas foram inseridas no en
dereço eletrônico disponi bili7 .. .1.do 
pelo TeU. após conval idação da 
a lta administração da CMB, c 
informando que esta AUDIT irá 
armazenar as ev idências docu
mentais que suportam o referido 
processo. onde oportunamente 
scn10 verificadas a sua consistên
cia cm relatório específico da 
Auditoria Interna. 

Foi encam inhada pelo Ministério 
da Fazenda à CMB, por meio do 
Oficio n° 1O.503/SE-M F. de 
20/04/2016. a Nota Técnica - NT 
n"2/20 16/AECIIGMF/ MF-DF, de 
15/04120 16, contendo análise 
elaborada sobre os aspectos pert i
nentes à viagem internaciona l de 
benchmark ing. bem corno possí
ve l repercussão das respostas 
enviadas pelas flreas envolvidas, 
relativas à anà lise econômico
finaneeim e de conformidade do 
S istema de Controle de Produção 
de Bebidas - S ICOBE, conrorme 
firmado no Re latório Fina l da 
Com issão Especial ( Portaria MF 
n° 638/20 I 5). 
Na conclusão da rererida NT 
consta solicitação, à CMB. de 
encam inhmnento de explicações 
relativas ao SICOBE. as qUais 
roram transcritas no Oficio do 
MF, com prazo de atend imento 
até I 1/05/20 16. 
Nesse ínterim. Foi recepc ionado 
pela CMB. 05/05/20 16. o Oficio 
n0020120 16-RFB/Cofis, de 
29/0412016, com indicaçil0 do 
escopo básico para adequação do 
SICOBE, conrorme indicado no 
item "g" da concl usão da Nota 
Técn ica supracitada, ou seja, um 
dos itens a serem explicados pela 
CM B. 
Em resposta ao solicitado no 
Ofic io nO 10.503/SE-M F e na 
Nota Técnica, foi encaminhado, 
ao Secretário Executivo do Mi
nistro da Fazenda, o Oficio 
PRES l nO 70, de 15/05/20 16. 
comas inrormações acerca do 
SICOBE. exceto a Ictra "~", dis-
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O.g'O 
Rccomcndador 

Teu 

Origem da 
Rccorncndacl1o 

Te 0 17.368/20 16-2 

Rccomendaçl1O 

FOC - Ava liação dos Porta is Eletrôn i· 
cos de Transparência dos Poderes Judi
citirio c Legislativo. inc lusive o TeU. 
bem como do M inistério Púb lico c das 
Empresas Estalais vincul adas ao Poder 
Execut ivo Federa l. 

Atendimento 

pensada pelo Oficio do MF. devi
do à necessidade de informações 
adicionais da RFB. 
Em 12/0512016, fo i real izada 
reunião na Secretaria da Receita 
Federal do Bras il . em Brasí lia -
DF, onde a Diretoria de Se los -
DISEL apresentou um resumo da 
especificação téc nica para a audi
ência pública SCORP IOS, mar
cada para o dia 3 1/05 /20 16, bem 
como informação sobre resposta 
às so lic itações encaminhadas pelo 
Assessor da SEfMF, por meio do 
Oficio I0.503/SE/MF, sobre o 
SICOBE. 

Em 19110/20 16, esta AUDlT 
encaminhou o Oficio AUDIT n° 
03 1/20 16, referenciando o Oficio 
de Requ isição nO 12-277/20 16-
Sefti, de 26/09/ 16, que deu cOllti
nu idade à ação de Fiscal ização 
visando aval iar a Transparência 
de sít ios c!etrônicos de organi za
ções, vincu ladas ao Poder Execu
tivo Federal. Va le ressaltar que 
antes dessa demanda, um exame 
especi fi co foi instado. interna
mente, por meio do Ofic io n" 
0668/20 16-TCU/Sefti. de 
24 /08120 16, que se referia :i Au
ditoria de Confonnidade (TC 
0 17.3681201 6-2). enviado ao Pre
sidente da CMB. q ue fez com que 
esta Un idade de Auditoria viesse 
a avaliar também o co r~unto de 
questões. quanto ao cu mprimento 
de requisitos legais de Transpa
rênc ia At iva e Passiva, a lém da 
observação de boas praticas. 
Em decorrência da demanda. em 
epígrafe. foi aproveitada a Ordem 
de Serviço Interna - OS I.AUDIT 
nO 067/20 16, que se encontrava 
em execução, com o escopo 
específico sobre o "Processo de 
Avaliação da TrJIlSparência 
PLibl ica", para subsidiar a resposta 
;1 Auditoria dessa Corte de 
Contas. 
Nesse contexto, por meio de uma 
So lic itação de Inspeção - SI , de 
01 /09/20 16, a área de T I da CMB. 
fo i instada a se man ifestar. para 
cada um dos itens do questionário 
Perfil Transparência do TCU. Em 
resposta, no dia 2 1/09120 16, a 
referida área de T I apresentou sua 
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O'1l'o 
Rccomendador 

TCU 

Origem da 
Recomendacilo 

TC 006.6 15/2016-3 

Recomendaçilo 

Auditoria Operacional nas ações em
preend idas pam promover o consumo 
sustentúvel da administração federal , 
com vistas à redução de consumo pró
prio de papel, energia elétrica e de 
água. principalmente. em comparação à 
situaçào registrada quando da reali7..a
ção de ANOp que deu origem ao Acór
dão 1.752/20 II - P1cmírio. 

Atendimento 

man ifestação para cada item, 
entretanto, sem as devidas 
evidências que comprovassem as 
afirmações retratadas. 
Considerando a [alta das 
evidências na manifestação da 
área de TI, bem como essa 
demanda do Ofic io de Rcquisiçll0 
n° 12-277/2016-Scfii. de 
26/09/2016, esta AUDIT 
so licitou. novamente, em 
06/ 10/20 16. as evidências que 
restaram pendentes das respostas 
para cada item do quest ionário. 
Como a área de TI CMB. em 
14/ 10/20 16, apresentou as 
evidências requeridas. 
prcliminanllcntc, foi encaminhado 
o anexo com o posic ionamento da 
área de T I suprarncncionada. As 
anfl liscs, comentários c evidências 
complementares desta AUD IT. 
referente à avaliaçilo prel iminar 
realizada pe lo TCU, para subsi
diar a e laboração da avaliação 
final da situação da Transparência 
do pOrlal da CMB, em atendi
mento à alínea "a" do Oficio dc 
Requisição supramencionado. se
rão encaminhados no prazo final 
concedido de 24/ 10120 16. 
Quanto às respostas dllS alincas 
" b" a té alínclI "i", fora m envia
dos os Memorandos AUD IT, n'" 
704 /20 16 a 710120 16. cópias ane
xas. às varias áreas destll CMB, 
com vistas a obter evidencias adi
c iona is, bem como novos docu
mentos, para possibi litar com
plementar este Oficio, também até 
24 / 10/20 16. conforme acordado 
Em 19110/2016, aAUDlTen
caminhou o Oficio AUDIT n° 
03 1/2016, ao Coordenador de 
Auditoria da Secretaria-Geral 
de Contro le-Extemo, vi ncu-
lado à SeFTI 

Trata-se de questionário enviado 
pelo Tribunal de Contas da Uniào 
- TCU, referente à pesqui sa de 
auditoria em sustemabilidade, em 
que a CMB foi selecionada como 
respondente. A solic itação foi 
recebida pela CMB. em 
07112 /20 16. e repassada ao De
partamento de Controle e Con
fonnidade - DEPAC pelo Chefe 
de Gabinete da Presidencia, em 
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Org •• 
Rccomendador 

Origem da 
Recomendação Recomendação Atendimento 

08/ 12/20 16:parn que fossem 
tornadas as providencias para a 
resposta ao quest ionário. 
Em razão da matéria tratada, o 
DEPAC sol icitou ao Departamen
to de Meio Ambiente c Qua lida
de, dados pert inentes c respect ivas 
evidências. 
Tendo em vista que o prazo exí
guo estabe lecido pelo TCU. para 
a resposta, o Chefe de Gabinete 
so licitou à Corte de Contas. a 
dilação desse prazo, até 
23/ 12/2016. 
Para controle adequado da docu
mentaçào c das informações dos 
gestores responsáveis. foi neces
sária c conveniente a abertura de 
processo adm inistrativo, com a 
instrução de lodas as respostas c 
ev idências fornecidas pelas áreas 
competentes, podendo ser objeto 
de futura consulta e verificação 
por órgão de controle intemo e 
extemo. principalmente pe la 
equipe de auditoria do TCU. 
Dada a amplitude do questionário 
c a divisão de trabalho na estrutu
ra organi 7..aeional da empresa. 
várias áreas participaram da pes
quisa. cada qual com os dados que 
estão sob seu controle e gestão. 
cabendo aos titulares dos depar
tamentos va lidarem as informa
ções prestadas. 
A avaliação da conformidadc 
levou em consideração a coerên
cia das respostas. com base no 
que foi solicitado pe lo TCU. ca
bendo ao titular da unidade gesto
ra a responsabil idade pelo conte
údo informado. 
As respostas apresentadas. pelas 
áreas tccnicas da CMB, para pre
enchimento do Questionário Ele
trônico, encaminhado pelo TCU. 
sobre levantamento das ações 
empreendidas pelos órgàos e 
instituições federai s com vistas à 
promoção de sustentabilidade e 
consumo racional. foram transmi
tidas àquele Órgão. por esta Uni
dade de Auditoria Interna, em 
13/0 1/2017. conforme soticitaç;1o 
de 12/0112017. 
Cabe destacar que a equipe de 
auditoria do TCU confirmou o 
recebimento, em 19/01 /2017. 
registrando a finalizaç:l0 do en
caminhamento. 
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Org.o 
Rccomendador 

Teu 

Origem da 
RecomendaçAo 

Oficio n° 
11.160/2016-TCU

Sefip, de 1711 1120 16. 

RccomendaçAo 

Atuali7..ação da Agenda da Secretaria 
de Fisca lização de Pessoa l, referente 
aos dados do responsáve l pelo atendi
mento às demandas da Corte de Con· 
tas, relacionados à área de Pessoa l. 

Atendimento 

Rcssaltc·sc que o Chefe de Gabi
nete autorizou esta AUDIT a 
lançar, diretamente no sistema do 
TeU. as respostas que foram 
apresentadas pelas áreas técnicas. 
Contudo, o lançamento no refe
rido sistema somente seria possí
vel por meio de um link. cons
tante em mensagem eletrônica 
enviada, anteriormente. conforme 
informação dada. em 1111112016. 
pela equipe de auditoria do Teu 
responsável pelo questionário, c 
rClmnsmitida, em 12/01 /2017. 
pelo Chefe de Gabinete a esta 
AUDIT. Verificou-se. também, 
que o prazo para participar do 
questionário encerrava-se em 
2511 1/2016. 
Quanto ao lénnino do prazo para 
preenchimento do questionário, 
verificou-se que houve, primei· 
ramente, prorrogação. pela pró· 
pria equipe de auditoria do TCU. 
até 12112/2016. e posterior soli
citação do Chefe de Gabinete, 
com nova 
23/ 12/2016. 

concessão. até 

Por fim, em decorrência de uma 
instrução processual precária, das 
áreas técnicas, principalmente 
pela ausência de evidências que 
sustentassem as respostas. bem 
como por esta Unidade ter enten
dido que as respostas fornecidas. 
pelas áreas técnicas, não estavam 
suficientes, pertinentes e adequa· 
das. conforme consignado em 
Inforn1Ução/Despacho. foi sol ici· 
tada nova dilação de prazo alé 
12/0 lI20 17. Tendo em vista a 
necessidade de retroalimentar o 
Processo, adequando-o. 

Em 05/ 12/2016. esta AUDIT 
enviou o Ofício AUDIT 
n0040120 16, encaminhando um 
anexo, contendo as instruções. 

Fonte e Método: Elaborado pelo Assistente,:1 partir de d:ldos extraidos dos TCs dispostos no site do Tribunal de 
Contas da União· TCU e de encamlnlmmentos Internos. 
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