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1- IDENTIFICAÇÃO 
 

DADOS IDENTIFICADORES DA UNIDADE JURISDICIONADA: 
 

Nome completo da unidade e sigla: Casa da Moeda do Brasil - CMB 
Natureza jurídica: Empresa Pública 
Vinculação ministerial: Ministério da Fazenda 
Normativos de criação, definição de 
Competências e estrutura 
organizacional e respectiva data de 
publicação no Diário Oficial da 
União: 

- O Artigo 2° da Lei n° 5.895, de 19 de junho de 1973, 
abaixo transcrito, define a razão de ser da Casa da 
Moeda do Brasil. 
- “Art. 2° - A Casa da Moeda do Brasil terá por 
finalidade, em caráter de exclusividade, a fabricação de 
papel-moeda, moeda metálica, selos postais, fiscais e 
títulos da dívida pública federal. Parágrafo Único –
“Sem prejuízo do disposto neste artigo a Casa da 
Moeda do Brasil poderá exercer outras atividades 
compatíveis com sua natureza industrial”. 
Como empresa estatal independente, além das 
atribuições legais supra mencionada, a Casa da Moeda 
do Brasil tem a responsabilidade de manter-se com as 
receitas oriundas de sua atividade industrial. 
Para assegurar equilíbrio adequado, e seguindo 
orientação do Conselho de Administração, a CMB 
busca manter um nível suficiente de atividade na 
fabricação de produtos destinados ao mercado 
competitivo, com vistas a preservar a estabilidade 
operacional. Embora se tenha logrado alcançar 
expressivo crescimento ao longo de anos recentes no 
mercado competitivo, ainda prevalece substancial 
preponderância dos produtos exclusivos na formação 
das receitas. 
- Regimento Interno e Estatuto da Casa da Moeda do 
Brasil, publicado no Diário Oficial da União em 
14/01/97, através do Decreto nº 2.122, de 13/01/97. 

CNPJ: 34.164.319/0005-06 
Nome e código no SIAFI: Casa da Moeda do Brasil – Código: 17801 
Código da UJ titular do relatório: 179083 
Códigos das UJ abrangidas: Não consolida outras unidades. 
Endereço completo da sede: Rua Renê Bittencourt, n° 371  CEP: 23.565-200 

Distrito Industrial de Santa Cruz , Rio de Janeiro – R.J.
Tel.: (21) 2414-25-32 ou 2414-23-38 ou 2414-22-22 

Endereço da página institucional www.casadamoeda.gov.br 
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na internet: 

Situação da unidade quanto ao 
funcionamento: 

Em funcionamento. 

Função de governo predominante: Indústria, Comércio e Serviços. 
Tipo de atividade: Gráfica, Metalúrgica e Soluções de Segurança. 
Unidades gestoras utilizadas no 
SIAFI: 

Nome: 
Casa da Moeda do Brasil 

Código:
179083

2- RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 
 
 2.1- PAPEL DA UNIDADE NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
           A Casa da Moeda do Brasil (CMB) é uma empresa pública subordinada ao 
Ministério da Fazenda, criada por lei para atender prioritariamente às necessidades 
do Setor Público e de Serviços Públicos, atuando com responsabilidade social e 
respeito ao meio ambiente. 

A Casa da Moeda tem por objetivo garantir o atendimento pleno das necessidades dos 
órgãos governamentais por cédulas e moedas (ao Banco Central do Brasil), selos 
fiscais (à Secretaria da Receita Federal), selos postais (à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos) e outros documentos de segurança para o setor público, 
aperfeiçoando instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal, melhorando a 
qualidade do gasto público nos Estados e Municípios, contribuindo para o ajuste fiscal 
e possibilitando a racionalização e transparência na sua aplicação, mediante o 
aperfeiçoamento e integração dos sistemas de planejamento, orçamento, finanças, 
controle e avaliação, voltados para resultados da ação governamental.  

Ressaltamos que a sociedade brasileira é a principal beneficiária e usuária dos 
produtos e serviços desenvolvidos pela Casa da Moeda do Brasil, cujo fornecimento 
ocorre indiretamente, mediante demandas contratadas por seus principais clientes, 
públicos e privados. 

Nesse contexto, avançamos também com crescimento do faturamento da Casa da 
Moeda. A produção de cédulas e moedas, ampliada ao longo do exercício pelo Banco 
Central do Brasil, foi atendida em sua totalidade, mostrando a capacidade e a 
determinação dos moedeiros. 

Três novos clientes foram conquistados: o Conselho Federal de Enfermagem e de 
Biologia, para o qual a CMB fabricará carteiras de identificação; a Nokia do Brasil e a 
Motorola Industrial, para o serviço de confecção, personalização e distribuição de 
selos para certificação de baterias de lítio e carregadores. 

Também, em julho/2007, foi obtida a Certificação ISO 9001/2000, após ser a empresa 
auditada pelo Instituto Bureau Veritas Certification - BVQI. Atualmente, está a CMB 
em fase de manutenção desse Certificado, que consiste na constante preparação 
para receber a Auditoria do referido Instituto, de 6 em 6 meses. 

Outrossim ocorreu em 2007 o recebimento do Prêmio Nacional Fernando Pini, pela 
produção do selo Conchas Marítimas e, com grande satisfação, participou a Casa da 
Moeda do Brasil do Projeto “Gols pela Vida”, cunhando as medalhas que representam 
os gols marcados pelo Rei Pelé ao longo de sua carreira. Esse Programa foi 
idealizado por uma parceria do Rei do Futebol com o Complexo Hospitalar Pequeno 
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Príncipe. Foram 1.283 medalhas confeccionadas, cuja receita de venda financiará 
pesquisas científicas para redução da mortalidade infantil. 

Na parte das relações industriais realizadas entre a Casa da Moeda e seus 
empregados, pela primeira vez na história da empresa, foi assinado um Acordo 
Coletivo antes do término de vigência do anterior e válido por dois anos, o que 
significou um ganho para a categoria, principalmente porque integrou ao Plano de 
Saúde os empregados admitidos após o Concurso Público de 2001, cuja grande 
maioria não possuía assistência médica, corrigindo uma situação de há muito motivo 
de preocupação para todos.  

Com respeito à vocação industrial propriamente dita, compete à CMB o cumprimento 
do Programa 0758 - Produção de Moeda e Documentos de Segurança, composto de 
duas (2) ações orçamentárias e cinco (5) ações não orçamentárias. 

Dentre as duas ações orçamentárias, relacionadas a investimentos, “Modernização do 
Parque Industrial” e “Manutenção da Infra-Estrutura Operacional”, a CMB realizou um 
valor total de R$ 23,82 milhões para a primeira ação e um valor total de R$14,18 
milhões para a segunda ação. 

Relativamente às cinco ações não orçamentárias, que tratam, respectivamente, da 
Produção de Cédulas; Produção de Moedas; Produção de Selos Fiscais; Produção de 
Selos Postais e Produção de Documentos de Segurança Diversos, a CMB obteve os 
seguintes desempenhos: 
No atendimento à ação de produção de cédulas no exercício de 2007, destinadas ao 
atendimento de 100% da demanda contratada pelo Banco Central do Brasil, foi 
produzida e entregue a quantidade total de 1.705.000.000 (um bilhão, setecentos e 
cinco milhões) de unidades, obtendo um faturamento bruto de R$ 183.011.823,84 
(cento e oitenta e três milhões, onze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e 
quatro centavos). 
No atendimento à ação de produção de moedas no exercício de 2007, destinadas ao 
atendimento de 98,15% da demanda contratada pelo Banco Central do Brasil, foi 
produzida e entregue a quantidade total de 1.083.760.000 (um bilhão, oitenta e três 
milhões, setecentos e sessenta mil) de unidades, obtendo um faturamento bruto de 
R$ 208.130.169,76 (duzentos e oito milhões, cento e trinta mil, cento e sessenta e 
nove reais e setenta e seis centavos).  
No atendimento à ação de produção de selos fiscais no exercício de 2007, destinadas 
ao atendimento de 82,99% da demanda contratada pela Receita Federal do Brasil, foi 
produzida e entregue a quantidade total de 67.983.000 (sessenta e sete milhões, 
novecentos e oitenta e três mil) milheiros de estampas de selos, obtendo um 
faturamento bruto de R$ 46.935.761,40 (quarenta e seis milhões, novecentos e trinta e 
cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos). 
No atendimento à ação de produção de selos postais no exercício de 2007, destinadas 
ao atendimento de 82,76% da demanda contratada pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, foi produzida e entregue a quantidade total de quantidade de 
16.903.500 (dezesseis milhões, novecentos e três mil e quinhentas) milheiros de 
estampas de selos, obtendo um faturamento bruto de R$ 7.719.529,20 (sete milhões, 
setecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos). 
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No atendimento à ação de produção de documentos de segurança diversos no 
exercício de 2007, destinados ao atendimento de 99,52% das diversas demandas 
contratadas por diversos clientes públicos e privados, sendo produzida e entregue a 
quantidade total de 503.200.815 (quinhentos e três milhões, duzentos mil e oitocentos 
e quinze) unidades de documentos diversos, obtendo um faturamento bruto de R$ 
59.149.498,48 (cinqüenta e nove milhões, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e quarenta e oito centavos). 

Dentre os diversos documentos de segurança, é importante destacar a produção do 
novo passaporte brasileiro, com atendimento a todas as recomendações da 
“International Civil Aviation Organization – ICAO”, implantado no mês de dezembro de 
2006.  No ano de 2007 a Casa da Moeda do Brasil imprimiu 1578 mil passaportes para 
o Departamento da Polícia Federal – DPF e destes, 389 mil passaportes já foram 
entregues personalizados, de acordo com o padrão ICAO.  A quantidade entregue de 
novos passaportes no exercício de 2007 observou a programação do DPF para 
implantação gradual do novo passaporte brasileiro em território nacional.  Além do 
atendimento ao DPF, a CMB também entregou 535 mil passaportes não 
personalizados para o Ministério das Relações Exteriores – MRE.   Fruto do excelente 
desempenho e resultado alcançado, ainda no ano de 2007 a Casa da Moeda do Brasil 
foi convidada pela ICAO para apresentar o caso brasileiro de implantação do novo 
passaporte brasileiro, como caso de referência de sucesso, em conferência sobre o 
assunto, a ser realizada no Canadá no exercício de 2008. 

Para obtenção do desempenho das ações que constituem o cumprimento de seu 
único Programa inserido no Plano Plurianual do Governo Federal, a CMB necessitou 
celebrar diversos contratos de fornecimento de Bens e Serviços no exercício de 2007 
e, dentre eles podemos citar como os mais importantes, os que seguem abaixo: 

- Contratação da empresa ARJO WIGGINS LTDA, para fornecimento de 1.329 
toneladas de Papel Fiduciário com Filigrana Sombreada “Mould-Made”, com valor 
contratual de R$59.409.090,00 (cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e nove mil e 
noventa reais) destinado exclusivamente à impressão de cédulas brasileiras; 
 
- Contratação da empresa ARJO WIGGINS LTDA, para fornecimento de 350.892 
quilogramas de Papel Filigranado com Marca d’água exclusiva “CMB/SRF”, com valor 
contratual de R$3.965.079,60 (três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, 
setenta e nove reais e sessenta centavos) destinado exclusivamente à impressão de 
selos de controle fiscal da Receita Federal do Brasil; 
 
- Contratação da empresa SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS 
LTDA, para fornecimento de até 525.000 quilogramas de Tintas de Calcográficas e Off 
Set com características exclusivas de segurança, com valor contratual de R$ 
30.822.049,75 (trinta milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quarenta e nove reais e 
setenta e cinco centavos) destinado exclusivamente à impressão de cédulas 
brasileiras, selos fiscais, selos postais e documentos de segurança diversos; 
 
- Contratação da empresa TULLIS RUSSEL COATERS, para fornecimento de 700,0 
milheiros de Papel Couche Gomado sem Fosforescência e 260,0 milheiros de Papel 
Couche Gomado com Fosforescência, respectivamente com valores contratuais de 
R$275.099,85 (duzentos e setenta e cinco mil, noventa e nove reais e oitenta e cinco 
centavos) e R$81.731,00 (oitenta e um mil, setecentos e trinta e um reais), ambos 
destinados exclusivamente à impressão de selos postais brasileiros; 
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- Contratação da empresa TRÊS-S FERRAMENTAS DE PRECISÃO LTDA, para 
fornecimento de 3.925.800 quilogramas de discos de aço inoxidável e discos de aço 
com baixo teor de carbono, com valor contratual de R$49.356.124,00 (quarenta e nove 
milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais) destinado 
exclusivamente à cunhagem de moedas brasileiras. 

 
3- ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 

 
A estratégia de atuação da Casa da Moeda do Brasil reflete de forma clara e 
pragmática, o rumo pretendido pela Empresa. Baseado na disponibilidade de recursos 
financeiros e humanos, a CMB estabeleceu em sua estratégia de atuação 5 (cinco) 
objetivos conforme exposto abaixo: 

1º- Aumentar a participação da CMB em suas áreas de negócio; 

2º- Aumentar os índices de satisfação, capacitação e retenção dos empregados; 

3º- Aumentar a lucratividade operacional bruta; 

4º- Intensificar o grau de atuação da CMB, em ações de responsabilidade social e 
preservação do meio ambiente; 

5º- Aumentar a satisfação do cliente. 

Apresentamos a seguir, alguns trabalhos pertinentes ao alcance de nossos objetivos:    

1º OBJETIVO 
 

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA CMB EM SUAS ÁREAS DE NEGÓCIO 
 
Para aumentar a participação em suas áreas de negócio, a Casa da Moeda do Brasil 
vem atuando na modernização e ampliação do ambiente de tecnologia da informação 
(TI), dotando-o de capacidade para atender de forma ágil e segura as demandas de 
processamento de dados das áreas usuárias no desempenho de suas operações e 
atividades administrativas, por meio da Rede Local Corporativa, ampliando a 
disponibilidade de dispositivos de hardware e software; reformando as instalações 
físicas do Data Center; implementando recursos de armazenamento e backup de 
dados centralizado; Implantando recurso de gerenciamento remoto dos dispositivos 
instalados na rede local; aperfeiçoando as soluções de segurança da informação, 
melhorando os serviços de comunicação externa via internet; e implantando serviço 
de impressão centralizada.  
 
Também no exercício de 2007, a CMB implantou a Política da Qualidade, 
estabelecendo compromissos permanentes com a competitividade, qualidade e 
excelência de seus produtos e serviços, tendo como foco principal a satisfação de 
seus clientes, mudando culturalmente a empresa, modernizando a sua gestão e 
integrando ações desenvolvidas para melhoria do desempenho organizacional, 
permitindo e ampliando a atuação comercial no mercado doméstico e internacional, 
dando base para implementação de um modelo de gestão para excelência. 
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Para tanto, a CMB, sob a coordenação do Departamento de Garantia da Qualidade 
(DEPGQ), vem implantando Sistemas de Gestão da Qualidade, segundo o modelo 
NBR ISO, tendo alcançado no exercício de 2007, a Certificação ISO 9001:2000, com 
modernas tecnologias para Controle da Qualidade, utilizadas em seus laboratórios, 
para controle das matérias-primas, materiais e produtos que são empregados na 
produção de bens e serviços. Seus fornecedores e parceiros são qualificados e 
desenvolvidos quanto ao seu desempenho, resultando em estreitamento das relações 
fornecedores/CMB/clientes. 
Adicionalmente, a CMB vem procedendo à modernização de sua área comercial, 
capacitando-a com recursos para expansão da presença da CMB no mercado interno 
e externo. 
 
O resultado esperado para a CMB com a implementação dessas ações, objetiva gerar 
e capacitar o surgimento de novas linhas produtivas bem como aumentar a 
produtividade nas linhas existentes, refletindo baixos índices de perda decorrente do 
emprego de novas tecnologias e modernos conceitos de trabalho, reduzindo 
acidentes, atuando com mais rapidez, segurança, confiabilidade e eficiência na 
confecção de nossos produtos.  
 

2º OBJETIVO 
 

AUMENTAR OS ÍNDICES DE SATISFAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RETENÇÃO DOS 
EMPREGADOS 

 
A Casa da Moeda do Brasil reconhece seus empregados como sendo o principal ativo 
da empresa, por deterem capital intelectual específico, por serem a primeira mola 
propulsora de possibilidade de melhorias e, dessa forma, atuarem diretamente na 
elevação da eficiência e eficácia produtiva, contribuindo para a elevação das taxas de 
lucratividade e rentabilidades esperadas pela empresa. 
 
Nesse sentido, é preponderante à CMB adotar uma postura positiva de 
relacionamento com seus empregados, onde seja efetivamente demonstrada a 
implementação de ações para elevação do seu grau de satisfação dos empregados 
para com a empresa.  Dentre as diversas ações em desenvolvimento pela empresa 
no exercício, podemos citar: 
 

- Desenvolver projeto para criação da Universidade Corporativa – valor CMB; 
- Criar portal de educação; 
- Adquirir e implantar um sistema de gestão de aprendizagem; 
- Disseminar uma nova cultura e identidade organizacional; 
- Desenvolver projeto de criação de um novo sistema de cargos, plano de carreira, e 
plano de sucessão gerencial por competências; 
- Mapear todos os processos e postos de trabalho, para definição das grades de 
competências institucionais, de liderança e técnicas, relacionando com a nova 
estrutura de cargos e salários em projeto de desenvolvimento; 
- Definir os perfis comportamentais dos postos gerenciais e dos perfis dos seus 
ocupantes; 
- Efetuar pesquisa salarial, de forma periódica; 
- Propor revisão da tabela salarial vigente; 
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- Propor novas normas e políticas de remuneração; 
- Propor modelo de gestão de desempenho por resultados e competências; 
- Propor programa de reconhecimento e recompensa; 
- Desenvolver programa de endomarketing; 
- Efetuar pesquisa de clima organizacional. 

 
3º OBJETIVO 

 
AUMENTAR A LUCRATIVIDADE OPERACIONAL BRUTA 

 
O aumento da lucratividade operacional bruta, objetiva incrementar, em termos reais, 
o crescimento da Casa da Moeda do Brasil, remunerar adequadamente os recursos 
financeiros aplicados no processo produtivo, viabilizar a acumulação de recursos 
próprios mantidos em disponibilidades de caixa para financiamento das necessidades 
de investimentos da empresa, bem como garantir a geração de dividendos para futura 
deliberação de recolhimento ao Tesouro Nacional.  Dentre as principais ações 
adotadas pela CMB para atingimento deste objetivo, destacamos: 

- Monitorar e Controlar os gastos com despesas operacionais de apoio, 
administração e outros; 
- Melhorar os processos produtivos, eliminando desperdícios, reduzindo perdas e 
paradas nas linhas produtivas de modo a diminuir os custos dos Produtos e Serviços 
Vendidos; 
- Realizar, sempre que possível processos de licitação pública na modalidade 
PREGÃO, de modo a aumentar a competitividade e reduzir os custos de aquisição 
de bens e serviços;  
- Incrementar o volume de vendas de modo a reduzir a participação dos custos fixos 
estruturais. 

Como exemplo de melhorias introduzidas no processo produtivo e operacional da 
CMB, citamos os seguintes projetos iniciados no exercício: 

- Implantação do gás natural na CMB, com substituição de processos e 
equipamentos de aquecimento (exogás e aquecimento de eletrólito), visando reduzir 
custos operacionais, a dependência com energia elétrica e a redução da poluição 
ambiental; 
- Construção de nova rede de alimentação de gás natural destinada ao 
Restaurante/Cantina/Creche/Ambulatório; 
- Conversão das caldeiras do Restaurante de óleo BPF para gás natural; 
- Conversão (energia elétrica para gás natural) de parte dos boilers elétricos 
instalados na empresa; 
- Desenvolvimento de projeto e construção do sistema de termoacumulação; 
- Conversão (energia elétrica para gás natural) de dois fornos de tratamento térmico 
e de duas caldeiras da área industrial;  
- Instalação e pré-operação de uma estação de captação, tratamento e fornecimento 
de água proveniente do lençol freático, para utilização industrial e redução do custo 
contratado com a prestadora de serviço de fornecimento de água e tratamento de 
esgoto (CEDAE/RJ). 
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4º OBJETIVO 
 

INTENSIFICAR O GRAU DE ATUAÇÃO DA CMB, EM AÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 
Em relação à Responsabilidade Social e em consonância com a legislação vigente, a 
CMB vem desenvolvendo a ampliação dos Programas “Menor Aprendiz” e “Menor 
Assistido”, criando um Banco de Dados para encaminhar os menores treinados na 
CMB a outras empresas, no intuito de criar oportunidade ao 1º emprego.  Outro 
Programa em desenvolvimento pela CMB, “Complementação de Escolaridade”, está 
voltado para os empregado, dependentes e terceirizados, com observância as 
políticas governamentais, facilitando o acesso ao Curso Supletivo 1º e 2º graus e 
inclusão digital.  
 
A Casa da Moeda do Brasil está permanentemente preocupada com o meio ambiente 
e como poderá inserir-se na preservação ambiental. Ciente da sua responsabilidade 
quanto à conservação ambiental, a CMB institui Política Ambiental onde se 
compromete a:  

- Respeitar a legislação ambiental vigente, os padrões estabelecidos pela empresa e 
os demais compromissos ambientais pertinentes; 

- Disseminar informações e estimular a conscientização ambiental dos seus 
colaboradores, clientes, prestadores de serviços e demais partes interessadas, 
visando o uso sustentável dos recursos naturais; 

- Implantar um Sistema de Gestão Ambiental, buscando a melhoria continua do seu 
desempenho ambiental; 

- Incorporar a componente ambiental às etapas de planejamento e projeto de novos 
empreendimentos; 

- Aperfeiçoar os seus processos, produtos e serviços, visando à prevenção à 
poluição e a redução do consumo de água e energia, evitando qualquer forma de 
desperdício. 

Para tanto, em 28/08/2007, com o objetivo de consolidar o comprometimento da 
Empresa, em relação às soluções das questões ambientais e em cumprimento a 
estratégia estabelecida para a área de meio ambiente, foi criado e estruturado o 
Departamento de Avaliação de Riscos Ambientais – DERAM. 
A partir daí, foram discutidas e aprovadas, pela Alta Administração, as novas 
diretrizes ambientais (Política, Missão, Visão e Objetivos Ambientais) para a 
organização, que passaram a nortear a implementação de um Sistema de Gestão 
Ambiental, o qual contemplará a participação de todas as partes envolvidas, de forma 
totalmente integrada com as estratégias corporativas da CMB, evidencia a busca por 
uma produção mais limpa com responsabilidade sócio-ambiental. 
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Como conseqüência, além da adoção das ações destinadas ao cumprimento das 
condicionantes da Obtenção da Licença de Operação – LO n° FE011931, realizamos, 
em 2007, os seguintes Projetos/ Ações ambientais: 

 
- Implantação do Sistema de Controle de Resíduos (SCR) Informatizado, 
desenvolvido pelo Departamento de Sistemas (DESIN), através do qual 
gerenciamos, efetivamente, todos os resíduos gerados pela CMB. Este sistema está 
plenamente integrado ao Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGR), o que 
proporciona rapidez, praticidade e segurança na administração das informações 
relacionadas aos resíduos da empresa;  

- Estabelecimento de indicadores e definição da forma e dos meios de 
monitoramento do consumo de água potável dentro das instalações da CMB. Neste 
sentido, foram instalados hidrômetros em vários pontos da rede de distribuição 
interna de água, necessários para o controle do consumo e combate ao desperdício.  
Os dados fornecidos por esses equipamentos serão utilizados como base para a 
adoção de uma série de ações adicionais que visam ao uso racional desse recurso 
natural e, conseqüentemente, ao aumento da eficiência hídrica da empresa. Além 
disso, também foram adquiridos medidores magnéticos de vazão, para serem 
utilizados no controle dos descartes de efluentes líquidos pelas Estações de 
Tratamento de Efluentes Industriais. 

 
5º OBJETIVO 

 
AUMENTAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 
 

Para atuar em um mercado onde a concorrência é cada vez mais acirrada, a CMB 
vem procurando aperfeiçoar continuamente suas práticas no atendimento a clientes, 
sabendo que a satisfação e confiança destes constituem seu mais valioso ativo.  
Buscando conquistar uma fatia expressiva do mercado de produtos gráficos de 
segurança, a CMB no exercício de 2007 deu início à elaboração de projeto de 
implantação de um centro de relacionamento com o cliente, que possui uma 
estratégia de negócios desenhada para aperfeiçoar e organizar a empresa em torno 
de seus clientes, através de sua segmentação, monitoramento do comportamento e 
satisfação dos mesmos, com o estreitamento dos processos entre clientes e CMB, 
gerando os seguintes benefícios em relação aos clientes: 
  

- Foco no cliente; 
- Eliminação da falta de sintonia com o cliente; 
- Facilidade de diálogo com o cliente; 
- Melhor atendimento ao cliente; 
- Melhoria nas ações de venda; 
- Maior satisfação do cliente; 
- Conquista de novos clientes por indicação; 
- Aumento no volume de vendas.  
 
 

O resultado esperado pela CMB objetiva facilitar e agilizar o contato com os clientes, 
através de adequados canais normativos e registros sistematizados, de forma a gerar 
um banco de dados que permita o diagnóstico mais preciso das reais necessidades 
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demandadas pelos clientes e de como a CMB deverá agir para aumentar a satisfação 
e superar as expectativas dos mesmos. 
 
 
 
 

4- GESTÂO DE PROGRAMAS E AÇÕES 
 
4.1- PROGRAMAS 
 
A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa pública que atua no mercado de 
segurança gráfica e metalúrgica, onde a sua credibilidade e o seu desempenho devem 
sempre decorrer de ações marcadas pela integridade, dignidade e valorização do 
empregado. 
 
O Plano Plurianual - PPA 2004/2007 do Governo Federal, instituído pela Lei 10.933, 
de 11/08/2004, contempla o Programa 0758 - Produção de Moeda e Documentos de 
Segurança, que está vinculado à Casa da Moeda do Brasil. Este programa expressa a 
razão de ser da CMB, e é composto de 2 (duas) ações que envolvem investimentos 
(ações orçamentárias) e por 5 (cinco) ações de características produtivas (ações não 
orçamentárias). 
 
Através de seu único Programa, a Casa da Moeda do Brasil tem por objetivo garantir 
o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas e 
moedas brasileiras para o Banco Central, de selos fiscais para a Receita Federal, e 
selos postais para os Correios, é uma empresa preparada para atender seus clientes, 
dentro do mercado gráfico de segurança, atuando com rapidez, segurança e 
confiabilidade na confecção de outros produtos como passaportes, bilhetes 
magnetizados, selos cartoriais, entre outros. 
 
Vale lembrar, que o financiamento das ações com características produtivas (ações 
não orçamentárias), é realizado com recursos próprios da Casa da Moeda do Brasil, 
oriundos das suas disponibilidades de caixa e receitas advindas das vendas dos seus 
produtos, ou seja, recursos não previstos no orçamento da União, enquanto as ações 
de investimentos (ações orçamentárias) são financiadas com valores que integram o 
Orçamento de Investimentos das Estatais, portanto, está inserido no Orçamento da 
União, que deve estar consistente com as ações do programa pertinente ao PPA. 
 
4.1.1- PROGRAMA: 758 - NOME: Produção de Moeda e Documentos de Segurança 
 
4.1.1.1- DADOS GERAIS 
 

TABELA 1 – DADOS GERAIS DO PROGRAMA 
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4.1.1.2- PRINCIPAIS AÇÕES DO PROGRAMA 
 
Ações orçamentárias: 
- Ação 3274 - Modernização do Parque Industrial; 
- Ação 4105 - Manutenção e Adequação da Infra-estrutura Operacional. 
 
Ações não orçamentárias: 
- Ação 9438 - Produção de Cédulas; 
- Ação 9439 - Produção de Moedas; 
- Ação 9443 - Produção de Selos Fiscais; 
- Ação 9440 - Produção de Selos Postais; 
- Ação 9441 - Produção de Documentos de Segurança Diversos. 
 
 
4.1.1.3- GESTÃO DAS AÇÕES 
 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

 
No Programa estão contidas duas Ações relacionadas a investimentos, 
“Modernização do Parque Industrial” e “Manutenção da Infra-Estrutura 
Operacional”.  
 
 
Para o exercício de 2007, a previsão inicial do orçamento de investimentos para as 2 
(duas) ações orçamentárias, prenunciava um valor de R$118.164.027 (cento e 
dezoito milhões, cento e sessenta e quatro mil e vinte e sete reais), porém, devido a 
algumas dificuldades ocorridas, principalmente em função de recursos interpostos por 
licitantes que atrasaram a conclusão do certame e realizações de investimentos com 
valores inferiores aos valores previstos inicialmente, o referido orçamento foi 
reformulado para R$52.608.031 (cinqüenta e dois milhões, seiscentos e oito mil e 
trinta e um reais), sendo objeto de formalização ao Ministério da Fazenda mediante 
Oficio PRESI nº 252/2007 da Casa da Moeda do Brasil, encaminhado em 14/09/2007, 
ao Sr. Laerte Dorneles Meliga, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e 
Administração do Ministério da Fazenda. 

Tipo de programa Serviços ao Estado 

Objetivo geral Garantir o atendimento pleno das 
necessidades dos órgãos governamentais 
por cédulas, moedas, selos fiscais, selos 
postais e outros documentos de segurança 
para o setor público. 

Gerente do programa José dos Santos Barbosa 

Gerente executivo José Luiz Gil Costa  

Indicadores ou parâmetros utilizados Taxa acumulada de atendimento da 
demanda anual. 

Público-alvo (beneficiários) Órgãos governamentais e empresas 
prestadoras de serviços públicos. 
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Considerando as metas previstas relacionadas aos investimentos, a CMB investiu 
no exercício de 2007 um valor total de R$ 37.996.082 (trinta e sete milhões, 
novecentos e noventa e seis mil e oitenta e dois reais) significando um alcance de 
72,22% em relação aos R$ 52.608.031 (cinqüenta e dois milhões, seiscentos e oito 
mil e trinta e um reais) orçados para as duas (2) ações orçamentárias pertencentes 
ao Programa. 
 
Apresentamos, a seguir, as referidas Ações com seus dados gerais e os 
respectivos resultados obtidos no exercício de 2007, com o comparativo entre o 
previsto e o realizado no período, bem como, o comparativo do realizado no período 
com o realizado no exercício anterior. 
 

 
 
4.1.1.3.1- AÇÃO: 3274 – NOME: Modernização do Parque Industrial; 
 
4.1.1.3.1.1- DADOS GERAIS 
 

TABELA 2 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 
 
Tipo Ação Orçamentária  

Finalidade Substituir equipamentos obsoletos e implementar 
novas tecnologias industriais compatíveis com as 
necessidades dos clientes. 

Descrição Introdução de novos processos ou melhorar os 
existentes, referentes às atividades industriais, de 
apoio, e as administrativas, com objetivos de 
produzir novos produtos, agregar valor aos produtos 
atuais, ou ganhar produtividade. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Unidades executoras CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

ASPLA - Assessoria de Planejamento e Controle 
Orçamentário  

Coordenador nacional da 
ação 

Flávio Luiz de Carvalho 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

José Luiz Gil Costa 
 

 
 
4.1.1.3.1.2- RESULTADOS 
 
a) Principais despesas (em vulto financeiro e/ou relevância para o atingimento 
da meta) vinculadas à ação; A ação de Modernização do Parque Industrial 
contempla apenas aplicações de recursos em investimentos. 
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b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância; Informamos que no exercício de 2007, para 
financiamento das necessidades aplicadas na ação de modernização, a estrutura de 
fontes de financiamento utilizada pela CMB, considerou: 1º) Aplicação de recursos 
próprios da empresa em 100% das contratações efetivadas no mercado nacional; 2º) 
Contratações efetivadas no mercado externo foram estruturadas composição de 
financiamento com utilização de até 30% de capital próprio da CMB e 
complementação da diferença mediante capital de terceiros, usualmente obtida 
através de contratação junto ao Banco do Brasil, agência Londres, de cartas de crédito 
financiadas para liquidação até 360 (Trezentos e sessenta dias) a contar do 
desembolso em favor do beneficiário externo (fornecedor dos equipamentos). 
 
 
 
 
c) Adequação dos valores dos gastos; Os gastos efetuados com esta ação foram 
predominantemente com investimentos, tendo sido observado comportamento de 
realizações a menor frente aos valores inicialmente orçados, sendo essas variações 
resultantes, primordialmente, de 02 (dois) fatores; o primeiro deles relacionado à 
valorização cambial do Real, frente às demais moedas internacionais, e o segundo 
relacionado à observação de uma maior disputa competitiva pelas empresas que 
participaram dos processos licitatórios realizados pela CMB no exercício de 2007.  
Sobre a disputa entre licitantes, convém destacar que várias licitações tiveram seus 
prazos de conclusão atrasados face ao cumprimento legal das diversas interposições 
de recursos movidas pelos licitantes que, conseqüentemente, também causaram 
atrasos nas adjudicações/homologações e contratações, prejudicando dessa forma o 
alcance das metas estabelecidas. 
 
d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos; Capital próprio + Capital 
de terceiros, objetivando a composição de uma estrutura adequada para 
financiamento dos investimentos previstos para esta ação. 
 
e) Eventuais insucessos, e os erros de avaliação e de conduta, em suma, os 
problemas principais que foram detectados por seus controles internos, pelas 
contribuições da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, 
incluída eventualmente a mídia. Destacar, quanto aos insucessos, às 
providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis pelas 
providências; Não houve registro. 
 
f) Comentários detalhados sobre a importância das contratações e parcerias 
realizadas no exercício para viabilizar a ação e o alcance dos resultados; A ação 
de “Modernização do Parque Industrial da CMB” no exercício de 2007 foi realizada 
mediante contratação de diversas empresas fornecedoras de equipamentos modernos 
e/ou novas tecnologias, dentre os quais, podemos citar como principais; Aquisição de 
numeradores randômicos; Aquisição de barretes elétricos; Aquisição de quatro 
empilhadeiras elétricas de 2,5 t.; Aquisição de célula automatizada; Aquisição de 
máquina automática para contagem e embalagem de moedas; Up-Grade de prensas 
MRV e MRH destinadas à cunhagem de moedas; Aquisição de novas prensas para 
cunhagem de moedas (entrega do 1º lote); Aquisição de guilhotina para cortes de 
metais; Aquisição de máquina Wista WS7050-V-Kiss Cut Machine; Aquisição de 
máquina Off Set bicolor; Up-Grade do sistema de acabamento de cadernetas (Kugler).  
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g) Despesas com diárias e passagens, informando os totais que foram 
consumidos no exercício (valores liquidados) vinculação à ação; Para 
cumprimento desta Ação, foi apurada a ocorrência de 05(cinco) viagens a serviços de 
07 (sete) profissionais da CMB, destinadas a visitas técnicas a indústrias e 
participação em Feiras e Exposições de novas tecnologias, sendo realizados os 
seguintes gastos; Total de R$5.022,01 (cinco mil, vinte e dois reais e um centavo) com 
diárias+passagens+hospedagens;  
 
h) Recursos transferidos (despesa liquidada) vinculados à ação, com dados que 
evidenciem participações relativas úteis à percepção da abrangência da ação 
governamental (participação relativa dos volumes transferidos por região e UF, 
por tipo de convenente etc.); ainda no que concerne aos recursos transferidos, 
apresentem o seguinte: Não houve registro. 

I- Vantagens e eventuais desvantagens da descentralização de recursos, 
considerando a abrangência da ação e a capacidade instalada da unidade 
jurisdicionada, para o atingimento da meta da ação e do objetivo do 
programa; 
Não se aplica. 
 
II- Critérios utilizados para análise e aprovação do repasse de recursos; Não 
se aplica. 
 
III- Problemas relativos à inadimplência quando a recursos transferidos, 
complementados por informações sobre as providências tomadas para evitar 
perdas e/ou reaver valores; Não se aplica. 

 
i) Posição contábil dos convenentes no que diz respeito à situação das 
prestações de contas dos convênios, com saldos a aprovar ou a comprovar, e 
com valores a liberar, tendo expirado a vigência. Informando, inclusive, sobre as 
providências tomadas. Demonstrem que, nos casos devidos, foram ou estão 
sendo apuradas responsabilidades e encaminhadas às providências corretivas e 
eventuais punições. Mostrar o que já foi saneado e o que ainda está sendo 
trabalhado, evidenciando a atitude ativa da Unidade, na busca dos resultados; 
Não houve registro. 

 
TABELA 3 – METAS E RESULTADOS DA AÇÃO NO EXERCÍCIO 

 
META FÌSICA 
REALIZADA 

2007 - (A) 

META FÌSICA 
PREVISTA 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B) 

META FÌSICA 
REALIZADA  

2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

84,81% 100% -15,19 0,00 100,00 
     

INVESTIMENTO
REALIZADO 

2007 - (A) 

INVESTIMENTO
PREVISTO 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B) 

INVESTIMENTO
REALIZADO  

2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

 
AÇÃO - 3274 

MODERNIZAÇÃO 

DO PARQUE 

INDUSTRIAL 

23.820.610,00 28.087.931,00 -15,19 0,00 100,00 

 
 



 
 

20

No exercício de 2007 se investiu em modernização um valor total de R$ 23.820.610 
(vinte e três milhões oitocentos e vinte mil e seiscentos e dez reais), o que significa 
um alcance de 84,81% em relação aos R$ 28.087.931 (vinte e oito milhões, oitenta e 
sete mil, novecentos e trinta e um reais) previstos na reformulação do Plano de 
Dispêndios Globais, com um acréscimo de 100,00% se comparado ao investimento 
realizado no exercício anterior. Já o resultado da meta física, obteve um alcance de 
84,81% em relação ao previsto para o exercício, e um acréscimo de 100,00%, se 
comparado ao realizado do exercício anterior.   
 
 
 
 
A não realização do previsto orçado ocorreu devido à diferença resultante dos valores 
realizados rotineiramente menores do que os valores estabelecidos no orçamento 
inicial, bem como a interposições de recursos nos processos licitatórios, causando 
atrasos nas contratações, e conseqüentemente impedindo o alcance da meta 
estabelecida, tornando-se inevitável à postergação de alguns investimentos para o 
exercício seguinte.  
É digno de registro que, em anos recentes, a Casa da Moeda do Brasil investiu 
significativamente no Departamento de Cédulas; Departamento de Moedas e 
Medalhas; e no Departamento de Gráfica Geral, substituindo equipamentos obsoletos 
e implementando novas tecnologias industriais. 
 
4.1.1.3.2- AÇÃO: 4105 – NOME: Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura 
Operacional  
 
4.1.1.3.2.1- DADOS GERAIS 
 

TABELA 4 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 
 

 
Tipo Ação Orçamentária  

Finalidade Realizar manutenção e obras de adequação, que 
prolonguem a vida útil dos bens da infra-estrutura 
operacional que possibilitem melhor qualidade dos 
serviços prestados aos usuários. 

Descrição Realização de obras de manutenção e adequação 
da infra-estrutura operacional da CMB - Casa da 
Moeda do Brasil. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Unidades executoras CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

ASPLA - Assessoria de Planejamento e Controle 
Orçamentário  

Coordenador nacional da 
ação 

Flávio Luiz de Carvalho 

Responsável pela execução José Luiz Gil Costa 
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da ação no nível local 
(quando for o caso) 

 

 
 
4.1.1.3.2.2- RESULTADOS 
 
a) Principais despesas (em vulto financeiro e/ou relevância para o atingimento 
da meta) vinculadas à ação; A ação de Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura 
Operacional contempla apenas aplicações de recursos em investimentos. 
 
 
b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância; Informamos que no exercício de 2007, para 
financiamento das necessidades aplicadas na ação de manutenção, a estrutura de 
fontes de financiamento utilizada pela CMB, considerou: 1º) Aplicação de recursos 
próprios da empresa em 100% das contratações efetivadas no mercado nacional; 2º) 
Contratações efetivadas no mercado externo foram estruturadas composição de 
financiamento com utilização de até 30% de capital próprio da CMB e 
complementação da diferença mediante capital de terceiros, usualmente obtida 
através de contratação junto ao Banco do Brasil, agência Londres, de cartas de crédito 
financiadas para liquidação até 360 (Trezentos e sessenta dias) a contar do 
desembolso em favor do beneficiário externo (fornecedor dos equipamentos). 
 
c) Adequação dos valores dos gastos; Os gastos efetuados com esta ação foram 
predominantemente com investimentos, tendo sido observado comportamento de 
realizações a menor frente aos valores inicialmente orçados, sendo essas variações 
resultantes, primordialmente, de 02 (dois) fatores; o primeiro deles relacionado à 
valorização cambial do Real, frente às demais moedas internacionais, e o segundo 
relacionado à observação de uma maior disputa competitiva pelas empresas que 
participaram dos processos licitatórios realizados pela CMB no exercício de 2007.  
Sobre a disputa entre licitantes, convém destacar que várias licitações tiveram seus 
prazos de conclusão atrasados face ao cumprimento legal das diversas interposições 
de recursos movidas pelos licitantes que, conseqüentemente, também causaram 
atrasos nas adjudicações/homologações e contratações, prejudicando dessa forma o 
alcance das metas estabelecidas. 
 
d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos; Capital próprio + Capital 
de terceiros, objetivando a composição de uma estrutura adequada para 
financiamento dos investimentos previstos para esta ação. 
 
e) Eventuais insucessos, e os erros de avaliação e de conduta, em suma, os 
problemas principais que foram detectados por seus controles internos, pelas 
contribuições da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, 
incluída eventualmente a mídia. Destacar, quanto aos insucessos, às 
providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis pelas 
providências; Não houve registro. 
 
f) Comentários detalhados sobre a importância das contratações e parcerias 
realizadas no exercício para viabilizar a ação e o alcance dos resultados; A ação 
de “Manutenção e Adequação da Infra-estrutura Operacional” no exercício de 2007 foi 
realizada mediante contratação de diversas empresas fornecedoras de Bens, 
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prestadoras de Serviços especializados, dentre os bens fornecidos e os serviços 
prestados, podemos citar como principais; Reforma da cobertura metálica; 
Substituição das unidades geradoras de água gelada do sistema de climatização; 
Aquisição e instalação de transformador 2500 KVA; Reforma do comutador do 
transformador da subestação mestra; Reforma do prédio administrativo (0700); 
Recuperação das instalações prediais da área fabril; Reforma da passarela; Reforma 
da pavimentação do parque industrial; Reforma dos elevadores de carga. 
 
 
g) Despesas com diárias e passagens, informando os totais que foram 
consumidos no exercício (valores liquidados) vinculação à ação; Não houve 
registro.  
 
h) Recursos transferidos (despesa liquidada) vinculados à ação, com dados que 
evidenciem participações relativas úteis à percepção da abrangência da ação 
governamental (participação relativa dos volumes transferidos por região e UF, 
por tipo de convenente etc.); ainda no que concerne aos recursos transferidos, 
apresentem o seguinte: Não houve registro. 
 

I- Vantagens e eventuais desvantagens da descentralização de recursos, 
considerando a abrangência da ação e a capacidade instalada da unidade 
jurisdicionada, para o atingimento da meta da ação e do objetivo do 
programa; Não se aplica. 
 
II- Critérios utilizados para análise e aprovação do repasse de recursos; Não 
se aplica. 
 
III- Problemas relativos à inadimplência quando a recursos transferidos, 
complementados por informações sobre as providências tomadas para evitar 
perdas e/ou reaver valores; Não se aplica. 

 
i) Posição contábil dos convenentes no que diz respeito à situação das 
prestações de contas dos convênios, com saldos a aprovar ou a comprovar, e 
com valores a liberar, tendo expirado a vigência. Informando, inclusive, sobre as 
providências tomadas. Demonstrem que, nos casos devidos, foram ou estão 
sendo apuradas responsabilidades e encaminhadas às providências corretivas e 
eventuais punições. Mostrar o que já foi saneado e o que ainda está sendo 
trabalhado, evidenciando a atitude ativa da Unidade, na busca dos resultados; 
Não houve registro. 
 

 
TABELA 5 – METAS E RESULTADOS DA AÇÃO NO EXERCÍCIO 

 
META FÌSICA 
REALIZADA 

2007 - (A) 

META FÌSICA 
PREVISTA 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B) 

META FÌSICA 
REALIZADA  

2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

64,39% 100% -35,61 83,46% -22,85 

 

AÇÃO - 4105 

MANUTENÇÃO E      
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INVESTIMENTO 
REALIZADO 

2007 - (A) 

INVESTIMENTO
PREVISTO 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B) 

INVESTIMENTO
REALIZADO  

2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

ADEQUAÇÃO DA 

INFRA-

ESTRUTURA 

OPERACIONAL 14.175.472,00 22.014.956,00 -35,61 34.149.054,00 -58,49 

 
 
 
No exercício de 2007 se investiu em manutenção um valor total de R$ 14.175.472 
(catorze milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais), o 
que significa um alcance de 64,39% em relação aos R$ 22.014.956 (vinte e dois 
milhões, catorze mil, novecentos e cinqüenta e seis reais) previstos na reformulação 
do Plano de Dispêndios Globais, com um decréscimo de 58,49% se comparado ao 
investimento realizado no exercício anterior. Já o resultado da meta física, obteve um 
alcance de 64,39% em relação ao previsto para o exercício, e um decréscimo de 
22,85%, se comparado ao realizado do exercício anterior.   
 
A não realização do previsto orçado para esta ação ocorreu devido à diferença 
resultante dos valores realizados rotineiramente menores do que os valores 
estabelecidos no orçamento inicial, bem como a interposições de recursos nos 
processos licitatórios, causando atrasos nas contratações, e conseqüentemente 
impedindo o alcance da meta estabelecida, tornando-se inevitável à postergação de 
alguns investimentos para o exercício seguinte.  
É digno de registro que, em anos recentes, a Casa da Moeda do Brasil investiu 
significativamente em reparos e reformas nas instalações e nos prédios do seu 
parque industrial.   

 
AÇÕES NÃO ORÇAMENTARIAS 

 
No Programa estão contidas cinco Ações relacionadas à produtividade, “Produção de 
Cédulas”; “Produção de Moedas”; “Produção de Selos Fiscais”; “Produção de Selos 
Postais”; e “Produção de Documentos de Segurança Diversos”.  
 
Apresentamos, a seguir, as referidas Ações com seus dados gerais e os 
respectivos resultados obtidos no exercício de 2007, com o comparativo entre o 
previsto e o realizado no período, bem como, o comparativo do realizado no período 
com o realizado no exercício anterior. 
 
 
4.1.1.3.3- AÇÃO: 9438 – NOME: Produção de Cédulas  
  
Responsável pela impressão das cédulas brasileiras, a Casa da Moeda tem a 
responsabilidade de atender às demandas colocadas pelo Banco Central do Brasil, 
órgão a quem cabe o controle pela emissão do padrão monetário com qualidade, 
rapidez e confiabilidade. O processo de impressão de cédulas compõe-se da 
impressão offset; impressão calcográfica; análise crítica e acabamento automatizado, 
que engloba a impressão tipográfica; o corte; e o acabamento. 
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4.1.1.3.3.1- DADOS GERAIS 

 
TABELA 6 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 

 
Tipo Ação Não Orçamentária  

Finalidade Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por 
cédulas. 

Descrição Contratação de matéria-prima e outros materiais 
utilizados na produção em conformidade com a 
programação emitida pelo Banco Central, 
processamento industrial em ambiente climatizado 
para garantir a estabilidade física do papel, 
embalagem do produto final em linha automatizada 
e guarda do produto até a entrega ao Banco Central 
nas dependências da fábrica. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Unidades executoras CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

DECED – Departamento de Cédulas 

Coordenador nacional da 
ação 

Flávio Luiz de Carvalho 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Amilcar Aguiar Magalhães 
(Chefe do Departamento de Cédulas - DECED) 

 
 
4.1.1.3.3.2- RESULTADOS 
 
a) Principais despesas (em vulto financeiro e/ou relevância para o atingimento 
da meta) vinculadas à ação;  

- Papel fiduciário em caráter de exclusividade; R$67.204.133,98 
- Tintas de segurança em caráter de exclusividade; R$24.293.257,72 
- Outros insumos; R$1.292.061,57 
- Depreciação; R$4.807.673,38 
- Mão de obra; R$17.874.543,40 
- Total de despesas: R$115.471.670,05 
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b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância; Informamos que no exercício de 2007, para 
financiamento das necessidades aplicadas na ação de produção de cédulas, a 
estrutura de fontes de financiamento utilizada pela CMB, considerou a aplicação de 
recursos próprios da empresa em 100% das contratações efetivadas no mercado 
nacional. 
 
 
 
 
c) Adequação dos valores dos gastos; Os valores gastos foram realizados em 
adequação ao “Programa Anual de Produção” informado pelo cliente Banco Central 
do Brasil, que retrata as necessidades futuras de saneamento e/ou incremento do 
Meio Circulante Brasileiro, face, respectivamente, à aceleração da circulação da 
moeda e ao crescimento da economia nacional.  

d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos; 
- Papel fiduciário em caráter de exclusividade; 
- Tinta de segurança em caráter de exclusividade; 
- Analista de Nível Superior 10 (dez);  
- Assistente de Administração 4 (quatro); 
- Auxiliar de Produção 27 (vinte e sete); 
- Controlador de Produção 11 (onze); 
- Mestre de Produção 21 (vinte e um); 
- Operador de Produção 181 (cento e oitenta e um); 
- Supervisor de Controle de Produção 2 (dois); 
- Técnico de Suporte 1 (um); 
- Técnico Industrial 3 (três). 

 
e) Eventuais insucessos, e os erros de avaliação e de conduta, em suma, os 
problemas principais que foram detectados por seus controles internos, pelas 
contribuições da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, 
incluída eventualmente a mídia. Destacar, quanto aos insucessos, às 
providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis pelas 
providências; Não houve registro. 
 
f) Comentários detalhados sobre a importância das contratações e parcerias 
realizadas no exercício para viabilizar a ação e o alcance dos resultados;  
 
A ação de “Produção de Cédulas” no exercício de 2007 foi realizada mediante 
contratação de diversas empresas fornecedoras de Matérias Primas e Prestadoras de 
Serviços, dentre as quais, podemos citar que as 02 (duas) principais empresas são: 
ARJO WIGGINS LTDA, contratada para fornecimento, em caráter de exclusividade, 
de Papel Fiduciário com Filigrana Sombreada “Mould-Made”; e SICPA BRASIL 
INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA, contratada para fornecimento de Tintas 
de Calcográficas e Off Set com características exclusivas de segurança. 
 
g) Despesas com diárias e passagens, informando os totais que foram 
consumidos no exercício (valores liquidados) vinculação à ação; Não houve 
registro. 
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h) Recursos transferidos (despesa liquidada) vinculados à ação, com dados que 
evidenciem participações relativas úteis à percepção da abrangência da ação 
governamental (participação relativa dos volumes transferidos por região e UF, 
por tipo de convenente etc.); ainda no que concerne aos recursos transferidos, 
apresentem o seguinte: Não houve registro. 
 

I- Vantagens e eventuais desvantagens da descentralização de recursos, 
considerando a abrangência da ação e a capacidade instalada da unidade 
jurisdicionada, para o atingimento da meta da ação e do objetivo do 
programa; Não se aplica. 
II- Critérios utilizados para análise e aprovação do repasse de recursos; Não 
se aplica. 
 
III- Problemas relativos à inadimplência quando a recursos transferidos, 
complementados por informações sobre as providências tomadas para evitar 
perdas e/ou reaver valores; Não se aplica. 

 
i) Posição contábil dos convenentes no que diz respeito à situação das 
prestações de contas dos convênios, com saldos a aprovar ou a comprovar, e 
com valores a liberar, tendo expirado a vigência. Informando, inclusive, sobre as 
providências tomadas. Demonstrem que, nos casos devidos, foram ou estão 
sendo apuradas responsabilidades e encaminhadas às providências corretivas e 
eventuais punições. Mostrar o que já foi saneado e o que ainda está sendo 
trabalhado, evidenciando a atitude ativa da Unidade, na busca dos resultados; 
Não houve registro.  
 

 
TABELA 7 – METAS E RESULTADOS DA AÇÃO NO EXERCÍCIO 

 
META FÌSICA 
REALIZADA 

2007 - (A) 

META FÌSICA 
PREVISTA 
2007 - (B) 

VAR.% DE 
(A) PARA (B)

META FÌSICA 
REALIZADA 

2006 - (C) 

VAR.% DE 
(A) PARA (C)

1.705.000.000 1.705.000.000 - 1.208.700.000 41,06 
     

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2007 - (A) 

FATURAMENT
O BRUTO 
PREVISTO 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B)

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

 

 
AÇÃO - 9438 

 
PRODUÇÃO 

DE 
CÉDULAS 

183.011.823,84 183.011.823,84 - 135.782.502,12 34,78 

 
 
A produção de cédulas no exercício de 2007 atingiu a quantidade de 1.705.000.000 
(um bilhão, setecentos e cinco milhões) de unidades, obtendo um alcance de 100% 
em relação à quantidade prevista, e um acréscimo de 41,06% se comparado a 
quantidade realizada no exercício anterior. 
Já o faturamento bruto atingiu o valor de R$ 183.011.823,84 (cento e oitenta e três 
milhões, onze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), obtendo 
um alcance de 100% em relação ao faturamento previsto, e um acréscimo de 34,78% 
se comparado ao faturamento realizado no exercício anterior. 
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Destacamos que o Departamento de Cédulas encerrou suas atividades no exercício 
2007 em conformidade com o contratado estabelecido junto ao BACEN, cumprindo 
todas as metas produtivas previstas no planejamento.  
 
 
 
 
 
 
4.1.1.3.4- AÇÃO: 9439 – NOME: Produção de Moedas 
 
Responsável pela cunhagem de moedas, a Casa da Moeda do Brasil opera na sua 
linha de cunhagem em 3 (três) turnos de trabalho, atendendo assim a toda a 
necessidade de moedas do meio circulante brasileiro. O processo de fabricação de 
moedas compõe-se das etapas de eletrodeposição de discos; preparação dos 
ferramentais de cunhagem; cunhagem das moedas propriamente ditas; e finalmente, 
a contagem/embalagem das mesmas. 
 
4.1.1.3.4.1- DADOS GERAIS 
 
 

TABELA 8 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 
 
 
Tipo Ação Não Orçamentária  

Finalidade Atender a demanda do Meio Circulante Nacional por 
moedas. 

Descrição Contratação de matéria-prima e outros materiais
utilizados na produção em conformidade com a 
programação emitida pelo Banco Central, 
processamento industrial, embalagem do produto 
final em linha automatizada e guarda do produto até 
a entrega ao Banco Central nas dependências da 
fábrica. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Unidades executoras CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

DEMOM – Departamento de Moedas e Medalhas 

Coordenador nacional da 
ação 

Flávio Luiz de Carvalho 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Gilberto Correa de Oliveira 
(Chefe do Departamento de Moedas e Medalhas -
DEMOM) 
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4.1.1.3.4.2- RESULTADOS 
 
 
a) Principais despesas (em vulto financeiro e/ou relevância para o atingimento 
da meta) vinculadas à ação; 
 

- Discos de Aço; R$78.863.578,33 
- Material para Eletrorrevestimento; R$15.063.427,24 
- Outros insumos; R$6.821.843,12 
- Depreciação; R$3.475.023,31 
- Mão de obra; R$15.937.738,55 
- Total de despesas; R$120.161.610,55 

 
b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância; Informamos que no exercício de 2007, para 
financiamento das necessidades aplicadas na ação de produção de moedas, a 
estrutura de fontes de financiamento utilizada pela CMB, considerou a aplicação de 
recursos próprios da empresa em 100% das contratações efetivadas no mercado 
nacional. 
 
 
c) Adequação dos valores dos gastos; Os valores gastos foram realizados em 
adequação ao “Programa Anual de Produção” informado pelo cliente Banco Central 
do Brasil, que retrata as necessidades futuras de saneamento e/ou incremento do 
Meio Circulante Brasileiro, face, respectivamente, à aceleração da circulação da 
moeda e ao crescimento da economia nacional.  
 
d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos; 
 

- Discos de aço para cunhagem de moedas; 
- Material para banhos de eletrorrevestimento; 
- Ajudantes 17 (dezessete); 
- Auxiliares de Produção 28 (vinte e oito); 
- Mestres de Produção 9 (nove); 
- Operadores de Máquina de Ferramenta 5 (cinco); 
- Operadores de Produção 78 (setenta e oito); 
- Operador Mantenedor 9 (nove); 
- Técnicos Industrial 2 (dois). 

 
e) Eventuais insucessos, e os erros de avaliação e de conduta, em suma, os 
problemas principais que foram detectados por seus controles internos, pelas 
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contribuições da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, 
incluída eventualmente a mídia. Destacar, quanto aos insucessos, às 
providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis pelas 
providências; Não houve registro. 
 
 
 
 
f) Comentários detalhados sobre a importância das contratações e parcerias 
realizadas no exercício para viabilizar a ação e o alcance dos resultados; A ação 
de “Produção de Moedas” no exercício de 2007 foi realizada mediante contratação de 
diversas empresas fornecedoras de Matérias Primas e Prestadoras de Serviços, 
dentre as quais, podemos citar que a principal empresa: TRÊS-S FERRAMENTAS DE 
PRECISÃO LTDA, contratada para fornecimento de discos de aço inoxidável e discos 
de aço com baixo teor de carbono, destinado exclusivamente à cunhagem de moedas 
brasileiras. 
 
g) Despesas com diárias e passagens, informando os totais que foram 
consumidos no exercício (valores liquidados) vinculação à ação; Não houve 
registro. 

 
h) Recursos transferidos (despesa liquidada) vinculados à ação, com dados que 
evidenciem participações relativas úteis à percepção da abrangência da ação 
governamental (participação relativa dos volumes transferidos por região e UF, 
por tipo de convenente etc.); ainda no que concerne aos recursos transferidos, 
apresentem o seguinte: Não houve registro. 
 

I- Vantagens e eventuais desvantagens da descentralização de recursos, 
considerando a abrangência da ação e a capacidade instalada da unidade 
jurisdicionada, para o atingimento da meta da ação e do objetivo do 
programa; Não se aplica. 
 
II- Critérios utilizados para análise e aprovação do repasse de recursos; Não 
se aplica. 
 
III- Problemas relativos à inadimplência quando a recursos transferidos, 
complementados por informações sobre as providências tomadas para evitar 
perdas e/ou reaver valores; Não se aplica. 
 

i) Posição contábil dos convenentes no que diz respeito à situação das 
prestações de contas dos convênios, com saldos a aprovar ou a comprovar, e 
com valores a liberar, tendo expirado a vigência. Informando, inclusive, sobre as 
providências tomadas. Demonstrem que, nos casos devidos, foram ou estão 
sendo apuradas responsabilidades e encaminhadas às providências corretivas e 
eventuais punições. Mostrar o que já foi saneado e o que ainda está sendo 
trabalhado, evidenciando a atitude ativa da Unidade, na busca dos resultados; 
Não houve registro.  
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TABELA 9 – METAS E RESULTADOS DA AÇÃO NO EXERCÍCIO 
 

META FÌSICA 
REALIZADA 

2007 - (A) 

META FÌSICA 
PREVISTA 
2007 - (B) 

VAR.% DE 
(A) PARA (B)

META FÌSICA 
REALIZADA 

2006 - (C) 

VAR.% DE 
(A) PARA (C)

1.083.760.000 1.104.240.000 -1,85 883.952.000 22,60 
     

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2007 - (A) 

FATURAMENT
O BRUTO 
PREVISTO 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B)

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

 

AÇÃO - 9439 
 

PRODUÇÃO 
DE 

MOEDAS 

208.130.169,76 208.140.288,32 -0,01 152.617.414,92 36,37 

 
 
A produção de moedas no exercício de 2007 atingiu a quantidade de 1.083.760.000 
(um bilhão, oitenta e três milhões, setecentos e sessenta mil) de unidades, obtendo 
um alcance de 98,15% em relação à quantidade prevista, e um acréscimo de 22,60% 
se comparado a quantidade realizada no exercício anterior. 
 
Já o faturamento bruto atingiu o valor de R$ 208.130.169,76 (duzentos e oito milhões, 
cento e trinta mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), obtendo 
um alcance de 99,99% em relação ao faturamento bruto previsto, e um acréscimo de 
36,37%, se comparado ao faturamento bruto realizado no exercício anterior. 
 
Destacamos que o Departamento de Moedas e Medalhas encerrou suas atividades 
no exercício 2007 em posição muito próxima do programa de produção previsto em 
contrato estabelecido junto ao BACEN, cumprindo quase integralmente as metas 
produtivas previstas no planejamento.  
 
Vale ressaltar que durante o exercício de 2007, por solicitação do cliente, foram 
promovidas 3 (três) reformulações em relação a Ação Produção de Moedas, 
ocasionadas primeiramente por momentâneo contingenciamento orçamentário do 
BACEN e, posteriormente, face a liberação de recursos orçamentários para suprir 
necessidade do meio circulante, pela formalização, a partir do mês de setembro/07, 
de termo aditivo ao contrato original que estabeleceu alterações no Programa Anual 
de Produção para acréscimo de fornecimento de moedas para atendimento do meio 
circulante nacional. 
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4.1.1.3.5- AÇÃO: 9443 – NOME: Produção de Selos Fiscais 
 
4.1.1.3.5.1- DADOS GERAIS 
 
 

TABELA 10 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 
 
Tipo Ação Não Orçamentária  

Finalidade Atender a demanda da Secretaria da Receita 
Federal por selos fiscais. 

Descrição Contratação de matéria-prima e outros materiais 
utilizados na produção, em conformidade com a 
programação emitida pela Secretaria da Receita 
Federal, processamento industrial em ambiente 
climatizado para garantir a estabilidade física do 
papel, embalagem do produto final, em estampas, e 
guarda do produto até a entrega à Secretaria da 
Receita Federal nas dependências da fábrica. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Unidades executoras CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

DEGER – Departamento de Gráfica Geral 

Coordenador nacional da 
ação 

Flávio Luiz de Carvalho 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Elias Fernandes Gastin 
(Chefe do Departamento de Gráfica Geral - DEGER)

 
 
4.1.1.3.5.2- RESULTADOS 
 
a) Principais despesas (em vulto financeiro e/ou relevância para o atingimento 
da meta) vinculadas à ação; 
 

- Papel Filigranado com Marca d’água exclusiva; R$8.642.739,87 
- Tintas de segurança em caráter de exclusividade; R$5.313.351,78  
- Outros insumos; R$4.338.542,65 
- Depreciação; R$2.364.769,83 
- Mão de obra; R$11.352.560,16 
- Total de despesas; R$32.011.964,29 
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b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância; Informamos que no exercício de 2007, para 
financiamento das necessidades aplicadas na ação de produção de selos fiscais, a 
estrutura de fontes de financiamento utilizada pela CMB, considerou a aplicação de 
recursos próprios da empresa em 100% das contratações efetivadas no mercado 
nacional. 
c) Adequação dos valores dos gastos; Os valores gastos foram realizados em 
adequação ao “Programa Anual de Produção” informado pelo cliente Receita Federal 
do Brasil, que retrata as necessidades futuras de fornecimento de estampas de selos 
de controle fiscal para controle da produção/comercialização, combate a falsificação e 
sonegação fiscal. 
 
d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos; 

 
- Papel Filigranado com Marca d’água exclusiva; 
- Tintas de segurança em caráter de exclusividade; 
- Auxiliar de Produção 8 (oito); 
- Operador de Produção 63 (sessenta e três); 
- Mestre de Produção 5 (cinco); 
- Analista de Nível Superior 2 (dois); 
- Controlador de Valores 1 (um).  

  
e) Eventuais insucessos, e os erros de avaliação e de conduta, em suma, os 
problemas principais que foram detectados por seus controles internos, pelas 
contribuições da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, 
incluída eventualmente a mídia. Destacar, quanto aos insucessos, às 
providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis pelas 
providências; Não houve registro. 
 
f) Comentários detalhados sobre a importância das contratações e parcerias 
realizadas no exercício para viabilizar a ação e o alcance dos resultados; A ação 
de “Produção de Selos Fiscais” no exercício de 2007 foi realizada mediante 
contratação de diversas empresas fornecedoras de Matérias Primas e Prestadoras de 
Serviços, dentre as quais, podemos citar que as 02 (duas) principais empresas são: 
ARJO WIGGINS LTDA, contratada para fornecimento, em caráter de exclusividade, 
de Papel Filigranado com Marca D’água exclusiva; e SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE 
TINTAS E SISTEMAS LTDA, contratada para fornecimento de Tintas de Calcográficas 
e Off Set com características exclusivas de segurança. 
 
 
g) Despesas com diárias e passagens, informando os totais que foram 
consumidos no exercício (valores liquidados) vinculação à ação; Para 
cumprimento desta Ação, foi apurada a ocorrência de 10 (dez) viagens a serviços de 
02 (dois) profissionais da CMB, destinadas a visitas técnicas de acompanhamento da 
implantação do “PROJETO SCORPIUS” utilizado no gerenciamento do Sistema de 
Controle e Rastreamento do Selo Fiscal de Cigarro, da Receita Federal do Brasil, 
sendo realizados os seguintes gastos; Total de R$18.256,50 (dezoito mil, duzentos e 
cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos) com diárias+passagens+hospedagens;  
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h) Recursos transferidos (despesa liquidada) vinculados à ação, com dados que 
evidenciem participações relativas úteis à percepção da abrangência da ação 
governamental (participação relativa dos volumes transferidos por região e UF, 
por tipo de convenente etc.); ainda no que concerne aos recursos transferidos, 
apresentem o seguinte: Não houve registro. 

 
 
 
I- Vantagens e eventuais desvantagens da descentralização de recursos, 
considerando a abrangência da ação e a capacidade instalada da unidade 
jurisdicionada, para o atingimento da meta da ação e do objetivo do 
programa; Não se aplica. 
 
II- Critérios utilizados para análise e aprovação do repasse de recursos; Não 
se aplica. 
 
III- Problemas relativos à inadimplência quando a recursos transferidos, 
complementados por informações sobre as providências tomadas para evitar 
perdas e/ou reaver valores; Não se aplica. 

 
i) Posição contábil dos convenentes no que diz respeito à situação das 
prestações de contas dos convênios, com saldos a aprovar ou a comprovar, e 
com valores a liberar, tendo expirado a vigência. Informando, inclusive, sobre as 
providências tomadas. Demonstrem que, nos casos devidos, foram ou estão 
sendo apuradas responsabilidades e encaminhadas às providências corretivas e 
eventuais punições. Mostrar o que já foi saneado e o que ainda está sendo 
trabalhado, evidenciando a atitude ativa da Unidade, na busca dos resultados; 
Não houve registro.  
 
 

ABELA 11 – METAS E RESULTADOS DA AÇÃO NO EXERCÍCIO 
 
 

META FÌSICA 
REALIZADA 

2007 - (A) 

META FÌSICA 
PREVISTA 
2007 - (B) 

VAR.% DE 
(A) PARA (B)

META FÌSICA 
REALIZADA 

2006 - (C) 

VAR.% DE 
(A) PARA (C)

67.983.000 81.922.000 -17,01 67.563.000 0,62 
     

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2007 - (A) 

FATURAMENT
O BRUTO 
PREVISTO 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B)

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

 
AÇÃO - 9443 

 
PRODUÇÃO 

DE 
SELOS 
FISCAIS 

46.935.761,40 66.403.000,00 -29,32 44.678.959,20 5,05 

 
 
A produção de selos fiscais no exercício de 2007 atingiu a quantidade de 67.983.000 
(sessenta e sete milhões, novecentos e oitenta e três mil) milheiros de estampas de 
selos, obtendo um alcance de 82,99% em relação à quantidade prevista, e um 
acréscimo de 0,62% se comparado a quantidade realizada no exercício anterior. 
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Já o faturamento bruto atingiu o valor de R$ 46.935.761,40 (quarenta e seis milhões, 
novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta 
centavos), obtendo um alcance de 70,68% em relação ao faturamento bruto previsto, e 
um acréscimo de 5,05%, se comparado ao faturamento bruto realizado no exercício 
anterior. 
 
 
 
4.1.1.3.6- AÇÃO: 9440 – NOME: Produção de Selos Postais 
 
4.1.1.3.6.1- DADOS GERAIS 
 

TABELA 12 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 
 
Tipo Ação Não Orçamentária  

Finalidade Atender a demanda da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT, por selos postais. 

Descrição Contratação de matéria-prima e outros materiais 
utilizados na produção em conformidade com a 
programação emitida pela ECT, processamento 
industrial em ambiente climatizado para garantir a 
estabilidade física do papel, embalagem do produto 
final, em estampas e guarda do produto até entrega 
à ECT em suas dependências. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Unidades executoras CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

DEGER – Departamento de Gráfica Geral 

Coordenador nacional da 
ação 

Flávio Luiz de Carvalho 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Elias Fernandes Gastin 
(Chefe do Departamento de Gráfica Geral - DEGER)

 
 
4.1.1.3.6.2- RESULTADOS 
 
a) Principais despesas (em vulto financeiro e/ou relevância para o atingimento 
da meta) vinculadas à ação; 

 
- Papel Couchê Gomado, com e sem fosforescência; R$996.412,59 
- Tintas de segurança em caráter de exclusividade; R$83.166,97  
- Outros insumos; R$101.572,70 
- Depreciação; R$136.460,42 
- Mão de obra; R$529.656,37 
- Total de despesas; R$1.847.269,05 
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b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância; Informamos que no exercício de 2007, para 
financiamento das necessidades aplicadas na ação de produção de selos postais, a 
estrutura de fontes de financiamento utilizada pela CMB, considerou a aplicação de 
recursos próprios da empresa em 100% das contratações efetivadas no mercado 
nacional. 
c) Adequação dos valores dos gastos; Os valores gastos foram realizados em 
adequação ao “Programa Anual de Produção” informado pelo cliente Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, que retrata as necessidades futuras de 
fornecimento de estampas de selos postais destinados ao controle da prestação de 
serviços de correios e postagens em território nacional e internacional. 
 
d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos; 

 
- Papel Couchê Gomado, com e sem fosforescência;  
- Tintas de segurança em caráter de exclusividade; 
- Auxiliar de Produção 5 (cinco); 
- Operador de Produção 19 (dezenove); 
- Mestre de Produção 2 (dois); 
- Analista de Nível Superior 2 (dois); 
- Controlador de Valores 1 (um). 

 
 
e) Eventuais insucessos, e os erros de avaliação e de conduta, em suma, os 
problemas principais que foram detectados por seus controles internos, pelas 
contribuições da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, 
incluída eventualmente a mídia. Destacar, quanto aos insucessos, às 
providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis pelas 
providências; Não houve registro. 
 
f) Comentários detalhados sobre a importância das contratações e parcerias 
realizadas no exercício para viabilizar a ação e o alcance dos resultados; A ação 
de “Produção de Selos Postais” no exercício de 2007 foi realizada mediante 
contratação de diversas empresas fornecedoras de Matérias Primas e Prestadoras de 
Serviços, dentre as quais, podemos citar que as 02 (duas) principais empresas são: 
TULLIS RUSSELL COATERS, contratada para fornecimento, de Papel Couche 
Gomado com e sem Fosforescência; e SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E 
SISTEMAS LTDA, contratada para fornecimento de Tintas de Calcográficas e Off Set 
com características exclusivas de segurança. 
 
g) Despesas co diárias e passagens, informando os totais que foram 
consumidos no exercício (valores liquidados) vinculação à ação; Não houve 
registro. 
 
h) Recursos transferidos (despesa liquidada) vinculados à ação, com dados que 
evidenciem participações relativas úteis à percepção da abrangência da ação 
governamental (participação relativa dos volumes transferidos por região e UF, 
por tipo de convenente etc.); ainda no que concerne aos recursos transferidos, 
apresentem o seguinte: Não houve registro. 
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I- Vantagens e eventuais desvantagens da descentralização de recursos, 
considerando a abrangência da ação e a capacidade instalada da unidade 
jurisdicionada, para o atingimento da meta da ação e do objetivo do 
programa; Não se aplica. 
 
II- Critérios utilizados para análise e aprovação do repasse de recursos; Não 
se aplica. 
 
III- Problemas relativos à inadimplência quando a recursos transferidos, 
complementados por informações sobre as providências tomadas para evitar 
perdas e/ou reaver valores; Não se aplica. 

 
i) Posição contábil dos convenentes no que diz respeito à situação das 
prestações de contas dos convênios, com saldos a aprovar ou a comprovar, e 
com valores a liberar, tendo expirado a vigência. Informando, inclusive, sobre as 
providências tomadas. Demonstrem que, nos casos devidos, foram ou estão 
sendo apuradas responsabilidades e encaminhadas às providências corretivas e 
eventuais punições. Mostrar o que já foi saneado e o que ainda está sendo 
trabalhado, evidenciando a atitude ativa da Unidade, na busca dos resultados. 
Não houve registro. 
 
 
 

TABELA 13 – METAS E RESULTADOS DA AÇÃO NO EXERCÍCIO 
 

META FÌSICA 
REALIZADA 

2007 - (A) 

META FÌSICA 
PREVISTA 
2007 - (B) 

VAR.% DE 
(A) PARA (B)

META FÌSICA 
REALIZADA 

2006 - (C) 

VAR.% DE 
(A) PARA (C)

16.903.500 20.425.000 -17,24 18.990.000 -10,99 
     

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2007 - (A) 

FATURAMENT
O BRUTO 
PREVISTO 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B)

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

 
AÇÃO - 9440 

 
PRODUÇÃO 

DE 
SELOS 

POSTAIS 

7.719.529,20 9.683.000,00 -20,28 8.266.340,00 -6,61 

 
A produção de selos postais no exercício de 2007 atingiu a quantidade de 16.903.500 
(dezesseis milhões, novecentos e três mil e quinhentas) milheiros de selos postais, 
obtendo um alcance de 82,76% em relação à quantidade prevista, e um decréscimo 
de 10,99% se comparado a quantidade realizada no exercício anterior. 

Já o faturamento bruto atingiu o valor de R$ 7.719.529,20 (sete milhões, setecentos e 
dezenove mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), obtendo um alcance 
de 79,72% em relação ao faturamento bruto previsto, e um decréscimo de 6,61%, se 
comparado ao faturamento bruto realizado no exercício anterior. 
 
4.1.1.3.7- AÇÃO: 9441 – NOME: Produção de Documentos de Segurança Diversos 
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A Casa da Moeda, através da revisão de suas estratégias comerciais e de seus 
processos de gestão e adotando métodos modernos de produção, vem perseguindo a 
conquista de uma maior participação no segmento do mercado de soluções em 
documentos de segurança. 

 

Destacam-se os novos segmentos explorados pela Empresa, como no caso dos 
documentos de identidade e cadernetas de passaportes com impressão de imagens e 
dados variáveis através de computador, formulários de segurança para impressão de 
notas fiscais, selos cartoriais impressos com características especiais de segurança 
em papel auto-adesivo. 
 
4.1.1.3.7.1- DADOS GERAIS 
 

TABELA 14 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 
 
Tipo Ação Não Orçamentária  
Finalidade Ofertar a órgãos do governo e a instituições 

prestadoras de serviços públicos, documentos de 
segurança e outros produtos que representem 
meios de pagamento. 

Descrição Contratação de matéria-prima em conformidade 
com a programação emitida pelos clientes, 
processamento industrial, embalagem do produto 
final. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Unidades executoras CMB - Casa da Moeda do Brasil 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

DEGER – Departamento de Gráfica Geral 

Coordenador nacional da 
ação 

Flávio Luiz de Carvalho 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Elias Fernandes Gastin 
(Chefe do Departamento de Gráfica Geral - DEGER)

 
 
4.1.1.3.7.2- RESULTADOS 
 
a) Principais despesas (em vulto financeiro e/ou relevância para o atingimento 
da meta) vinculadas à ação; 

- Papéis, Tintas e Matérias diversos; R$12.298.405,85 
- Depreciação; R$6.911.130,33 
- Mão de obra; R$22.145.389,64 
- Total de despesas; R$41.354.925,82 
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b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância; Informamos que no exercício de 2007, para 
financiamento das necessidades aplicadas na ação de produção de documentos de 
segurança e diversos, a estrutura de fontes de financiamento utilizada pela CMB, 
considerou a aplicação de recursos próprios da empresa em 100% das contratações 
efetivadas no mercado nacional. 
 
c) Adequação dos valores dos gastos; Os valores gastos foram realizados em 
adequação ao “Planejamento da Produção” elaborado para atendimento otimizado 
dos diversos pedidos de fornecimento de produtos e prestação de serviços 
contratados com diversos clientes públicos e privados. 
 
d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos; 

- Papeis diversos com características especiais de segurança;  
- Tintas de segurança em caráter de exclusividade; 
- Alocação programada de Mão de Obra, vinculada à ação prévia de Planejamento 
e Controle da Produção do Departamento de Gráfica Geral. 
 

e) Eventuais insucessos, e os erros de avaliação e de conduta, em suma, os 
problemas principais que foram detectados por seus controles internos, pelas 
contribuições da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, 
incluída eventualmente a mídia. Destacar, quanto aos insucessos, às 
providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis pelas 
providências; Não houve registro. 
 
f) Comentários detalhados sobre a importância das contratações e parcerias 
realizadas no exercício para viabilizar a ação e o alcance dos resultados; Não há 
comentários a registrar. 
 
g) Despesas com diárias e passagens, informando os totais que foram 
consumidos no exercício (valores liquidados) vinculação à ação; Não houve 
registro. 
 
h) Recursos transferidos (despesa liquidada) vinculados à ação, com dados que 
evidenciem participações relativas úteis à percepção da abrangência da ação 
governamental (participação relativa dos volumes transferidos por região e UF, 
por tipo de convenente etc.); ainda no que concerne aos recursos transferidos, 
apresentem o seguinte; Não houve registro. 
 

I- Vantagens e eventuais desvantagens da descentralização de recursos, 
considerando a abrangência da ação e a capacidade instalada da unidade 
jurisdicionada, para o atingimento da meta da ação e do objetivo do 
programa; Não se aplica. 
 
II- Critérios utilizados para análise e aprovação do repasse de recursos; Não 
se aplica. 
 
III- Problemas relativos à inadimplência quando a recursos transferidos, 
complementados por informações sobre as providências tomadas para evitar 
perdas e/ou reaver valores; Não se aplica. 
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i) Posição contábil dos convenentes no que diz respeito à situação das 
prestações de contas dos convênios, com saldos a aprovar ou a comprovar, e 
com valores a liberar, tendo expirado a vigência. Informando, inclusive, sobre as 
providências tomadas. Demonstrem que, nos casos devidos, foram ou estão 
sendo apuradas responsabilidades e encaminhadas às providências corretivas e 
eventuais punições. Mostrar o que já foi saneado e o que ainda está sendo 
trabalhado, evidenciando a atitude ativa da Unidade, na busca dos resultados; 
Não houve registro.  
 

TABELA 15 – METAS E RESULTADOS DA AÇÃO NO EXERCÍCIO 
 

AÇÃO 
META FÌSICA 
REALIZADA 

2007 - (A) 

META FÌSICA 
PREVISTA 
2007 - (B) 

VAR.% DE 
(A) PARA (B)

META FÌSICA 
REALIZADA 

2006 - (C) 

VAR.% DE 
(A) PARA (C)

503.200.815 500.810.484 0,48 655.238.703 -23,20 

     

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2007 - (A) 

FATURAMENT
O BRUTO 
PREVISTO 
2007 - (B) 

VAR.% DE 

(A) PARA (B)

FATURAMENT
O BRUTO 

REALIZADO 
2006 - (C) 

VAR.% DE 

(A) PARA (C)

PRODUÇÃO DE 
DOCUMENTOS 
DE 
SEGURANÇA 
DIVERÇOS 

59.149.498,48 48.195.629,91 22,73 42.551.105,28 39,01 

 
A produção de documentos de segurança diversos no exercício de 2007 atingiu a 
quantidade de 503.200.815 (quinhentos e três milhões, duzentos mil e oitocentos e 
quinze) unidades, obtendo um alcance de 99,52%, em relação quantidade prevista, e 
um decréscimo de 23,20% se comparado a quantidade realizada no exercício anterior. 
 
Já o faturamento bruto atingiu o valor de R$ 59.149.498,48 (cinqüenta e nove milhões, 
cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito 
centavos), obtendo um alcance de 77,27% em relação ao faturamento bruto previsto, e 
um acréscimo de 39,01%, se comparado ao faturamento bruto realizado no exercício 
anterior. 
 

5- DESEMPENHO OPERACIONAL 
Apresentamos a seguir, os principais indicadores de desempenho relacionados às 
atividades realizadas na Casa da Moeda do Brasil no exercício de 2007: 

 

5.1- INDICADOR DE PRODUTIVIDADE 
 

a) Utilidade; Aumentar o desempenho operacional da Casa da Moeda do Brasil. 
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b) Tipo; Eficiência.  
 
c) Fórmula de cálculo; Valor agregado (receita líquida de vendas, menos o custo de 
materiais utilizados no processo fabril) / gasto total com pessoal. 
 
d) Método de aferição; Demonstrativos financeiros. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Comissão designada pela Direção 
da Casa da Moeda do Brasil.  
 
f) Resultado do indicador no exercício; 

- Meta no exercício = 2,15  
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 1,68.   

 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido neste indicador; A principal disfunção situacional que impactou na 
pequena variação desfavorável neste indicador, originou-se pela ação de 
contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros destinados aos gastos 
programados para o 1º trimestre de 2007, em função da ocorrência de déficit de caixa 
no período face à demora na conclusão das negociações com o principal cliente 
(BACEN), para assinatura dos contratos de fornecimento de cédulas e moedas para o 
exercício de 2007.    
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis; 
Antecipar o início das negociações anuais de demanda, qualidade e segurança do 
produto ou  serviço, prazo de atendimento e entrega, prazo de pagamento e preços 
junto aos principais clientes da CMB, (Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). 
 

 
5.2- INDICADOR DE PERDAS NO PROCESSO FABRIL 

 
a) Utilidade; Aumentar o desempenho operacional da Casa da Moeda do Brasil. 
 
b) Tipo; Efetividade. 
 
c) Fórmula de cálculo; Quantidade de produtos inúteis / quantidade entregue aos 
clientes. O resultado global da CMB é obtido efetuando-se a média ponderada da perda 
das linhas de fabricação de cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros 
documentos de segurança.  
 
d) Método de aferição; Relatórios de dados da produção e demonstrativos 
financeiros trimestrais. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Departamento de Garantia da 
Qualidade. 
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f) Resultado do indicador no exercício;  
 

- Meta no exercício = 2,14%  
- Avaliação da Meta (Quanto menor melhor)  
- Resultado no exercício = 1,47%.   

 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido neste indicador; Não ocorreram disfunções que impactassem 
negativamente no resultado obtido no indicador.  
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. 
Considerando o resultado favorável do indicador, os gestores responsáveis 
implementam ações de monitoramento para continuidade dos fatores de sucesso.  
 

5.3- INDICADOR DE TREINAMENTO 
 

a) Utilidade; Promover desenvolvimento de competência e a integração dos 
colaboradores através da capacitação, satisfação e bem estar.  
 
b) Tipo; Efetividade 
 
c) Fórmula de cálculo; Horas em treinamento / horas trabalhadas. 
 
d) Método de aferição; Sistema de marcação de ponto. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Departamento de Gestão de 

Pessoas 
 
f) Resultado do indicador no exercício;  

 
- Meta no exercício = 1,56  
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 1,49   
 

g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido neste indicador; A principal disfunção situacional que impactou na 
pequena variação desfavorável neste indicador, originou-se pela ação de 
contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros destinados aos gastos 
programados para o 1º trimestre de 2007, em função da ocorrência de déficit de caixa 
no período face à demora na conclusão das negociações com o principal cliente 
(BACEN), para assinatura dos contratos de fornecimento de cédulas e moedas para o 
exercício de 2007.    
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis; 
Antecipar o início das negociações anuais de demanda, qualidade e segurança do 
produto ou  serviço, prazo de atendimento e entrega, prazo de pagamento e preços 
junto aos principais clientes da CMB, (Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). 
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5.4- INDICADOR DE RENTABILIDADE 
 

a) Utilidade; Aumentar a rentabilidade. 
 

b) Tipo; Eficiência 
 
c) Fórmula de cálculo; Lucro líquido operacional / patrimônio líquido. 
 
d) Método de aferição; Dados extraídos do DRE - Demonstrações do Resultado do 
Exercício e do BPA - Balanço Patrimonial Anual. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Departamento Contábil 
Financeiro 
 
f) Resultado do indicador no exercício;  
 
- Meta no exercício = 18%  
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 16,28%   

 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido neste indicador; A principal disfunção situacional que impactou 
na pequena variação desfavorável neste indicador, originou-se pela ação de 
contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros destinados aos gastos 
programados para o 1º trimestre de 2007, em função da ocorrência de déficit de 
caixa no período face à demora na conclusão das negociações com o principal 
cliente (BACEN), para assinatura dos contratos de fornecimento de cédulas e 
moedas para o exercício de 2007.    
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis; 
Antecipar o início das negociações anuais de demanda, qualidade e segurança do 
produto ou  serviço, prazo de atendimento e entrega, prazo de pagamento e preços 
junto aos principais clientes da CMB, (Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). 
 

5.5- INDICADOR DE FATURAMENTO 
 

a) Utilidade; Promover o crescimento do faturamento.  
 
b) Tipo; Eficácia 
 
c) Fórmula de cálculo; Faturamento/faturamento no mesmo período do exercício 
anterior. 
 



 
 

43

d) Método de aferição; Dados extraídos do DRE - Demonstrações do Resultado do 
Exercício e do BPA - Balanço Patrimonial Anual. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Departamento Contábil 
Financeiro. 
 
f) Resultado do indicador no exercício;  
 
- Meta no exercício = 20,00%  
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 28,80%  
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido neste indicador; Não ocorreram disfunções que impactassem 
negativamente no resultado obtido no indicador.  
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. 
Considerando o resultado favorável do indicador, os gestores responsáveis 
implementam ações de monitoramento para continuidade dos fatores de sucesso.  

 
5.6- INDICADOR DE LUCRATIVIDADE 

 
 

a) Utilidade; Aumentar a Lucratividade.  
 
b) Tipo; Eficiência 
 
c) Fórmula de cálculo; Lucro líquido operacional / receita líquida total. 
 
d) Método de aferição; Dados extraídos do DRE - Demonstrações do Resultado do 
Exercício e do BPA - Balanço Patrimonial Anual. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Departamento Contábil 
Financeiro. 
 
f) Resultado do indicador no exercício;  
 
- Meta no exercício = 15,00%  
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 9,54%   
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido neste indicador; A principal disfunção situacional que impactou 
na variação desfavorável neste indicador, originou-se pela ação de 
contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros destinados aos gastos 
programados para o 1º trimestre de 2007, em função da ocorrência de déficit de 
caixa no período face à demora na conclusão das negociações com o principal 
cliente (BACEN), para assinatura dos contratos de fornecimento de cédulas e medas 
para o exercício de 2007.    
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h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis; 
Antecipar o início das negociações anuais de demanda, qualidade e segurança do 
produto ou  serviço, prazo de atendimento e entrega, prazo de pagamento e preços 
junto aos principais clientes da CMB, (Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). 

 
5.7- INDICADOR DE QUALIDADE DE FORNECEDORES 

 
a) Utilidade; Melhorar a qualificação dos fornecedores.  
 
b) Tipo; Efetividade 
 
c) Fórmula de cálculo; Índice de qualidade de fornecedores = Somatório da 
quantidade fornecida por lote no período mensal ou acumulado + Somatório da 
classificação do lote no período mensal ou acumulado / Somatório da quantidade 
fornecida por lote no período mensal ou acumulado. 
 
d) Método de aferição; Resultado das análises de matérias-primas e insumos, 
informados pelos laboratórios da CMB. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Departamento de Garantia da 
Qualidade. 
 
f) Resultado do indicador no exercício; 
- Meta no exercício = 94,00 
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 94,37  
 
g) Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido neste indicador; Não ocorreram disfunções que impactassem 
negativamente no resultado obtido no indicador.  
 
h) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis; 
Considerando o resultado favorável do indicador, os gestores responsáveis 
implementam ações de monitoramento para continuidade dos fatores de sucesso.  

 
5.8- INDICADOR DE REALIZAÇÃO TOTAL DE INVESTIMENTOS 

 
a) Utilidade; Acompanhar a realização total dos investimentos orçados no PDG.  
 
b) Tipo; Eficácia 
 
c) Fórmula de cálculo; Valor de investimentos realizados no exercício/Valor de 
investimentos orçados no exercício. 
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d) Método de aferição; Dados extraídos do Ativo Imobilizado, constante do Balanço 
Patrimonial Anual.  Informações inseridas no acompanhamento do PDG anual do 
Sistema de Informações de Empresas Estatais – SIEST. 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Assessoria de Planejamento e 
Controle Orçamentário. 
 
f) Resultado do indicador no exercício;  
 
- Meta no exercício = Acima de 90%, com observância ao limite de 100%  
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 72,22%  

 
 

5.9- INDICADOR DE REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM MODERNIZAÇÃO 
DO PARQUE INDUSTRIAL DA CMB 

 
a) Utilidade; Acompanhar a realização dos investimentos orçados como 
modernização do parque industrial da CMB.  
 
b) Tipo; Eficácia 
 
c) Fórmula de cálculo; Valor de investimentos realizados com modernização do 
parque industrial no exercício/Valor de investimentos orçados com modernização do 
parque industrial no exercício. 
 
d) Método de aferição; Dados extraídos do Ativo Imobilizado, constante do Balanço 
Patrimonial Anual.  Informações inseridas no acompanhamento do PDG anual do 
Sistema de Informações de Empresas Estatais – SIEST. 
 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Assessoria de Planejamento e 
Controle Orçamentário. 
 
f) Resultado do indicador no exercício;  
 
- Meta no exercício = Acima de 90%, com observância ao limite de 100%  
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 80,77%  

 
 

5.10- INDICADOR DE REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM MANUTENÇÃO 
DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CMB 

 
a) Utilidade; Acompanhar a realização dos investimentos orçados como 
manutenção da infra-estrutura operacional da CMB.  
 
b) Tipo; Eficácia 
 
c) Fórmula de cálculo; Valor de investimentos realizados com manutenção da infra-
estrutura operacional no exercício/Valor de investimentos orçados com manutenção 
da infra-estrutura operacional no exercício. 
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d) Método de aferição; Dados extraídos do Ativo Imobilizado, constante do Balanço 
Patrimonial Anual.  Informações inseridas no acompanhamento do PDG anual do 
Sistema de Informações de Empresas Estatais – SIEST. 
e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição; Assessoria de Planejamento e 
Controle Orçamentário. 
 
f) Resultado do indicador no exercício;  
 
- Meta no exercício = Acima de 90%, com observância ao limite de 100%  
- Avaliação da Meta (Quanto maior melhor)  
- Resultado no exercício = 61,32% 
 

6- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 
 

6.a- Identificação da Entidade (Nome/Razão Social e CNPJ); Fundação de 
Previdência da Casa da Moeda do Brasil - CIFRÃO - CNPJ = 30.509.566.0001-04 

 
6.b- Demonstrativo anual; 

 
6.b.1- Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes;  

  R$ 26.813.583,63 
6.b.2- Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes;  

  R$ 2.582.430,40 
6.b.3- Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora;  
- Referente a participantes ativos = R$ 2.579.554,54 
- Referente a participantes assistidos = R$ 853.900,97 
- Total das contribuições = R$ 3.433.455,51 
 
 
6.b.4- Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora;  
R$ 4.372.237,85 
 
6.b.5- Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não 
sejam contribuições; Repasse do aluguel do edifício localizado no Rio de Janeiro 
na Rua Sete de Setembro nº 111, 10º andar (centro) no valor de R$ 148.436,71 
(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis mil reais  e setenta e um 
centavos); repasse do IPTU no valor de R$ 13.659,30; repasse da taxa de incêndio 
no valor de R$ 728,18; repasse da manutenção com telefonia no valor de R$ 
1.350,00, ficando o total dos repasses com um valor de R$ 164.174,19, tendo como 
objeto de formalização, 2 (dois) contratos de locação de imóveis, sendo o 1º 
assinado em 20/08/2002 com vigência até 01/07/2007, e o 2º assinado em 
02/07/2007 com vigência até 18/06/2012.  
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6.b.6- Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal; 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fundamentação Legal: Res. BACEN nº 3456 de 01/06/2007 
 

A rentabilidade da carteira de investimentos da CIFRÃO em 2007, foi de 29,62% 
superando, por conseguinte, a meta atuarial que situou-se em 11,48%. Esta 
rentabilidade combinada com outros fatores propiciou a obtenção de um superávit 
acumulado de R$ 16.617.023,88. O patrimônio da entidade no exercício de 2007 
atingiu o montante de R$ 168.198.334,67. 
 
 
Apesar do excelente resultado alcançado pela entidade no exercício é de 
fundamental importância à aprovação da proposta de saldamento do atual plano de 
benefícios - concebido na modalidade benefício definido e a criação de novo plano 
na modalidade contribuição variável, remetida para apreciação do Ministério da 
Fazenda ao final de 2006. Tal proposta comporta o atendimento à recomendação 
formulada pela Secretaria de Previdência Complementar no que concerne à 
revisão do critério utilizado para o equacionamento do déficit existente ao final de 
1999, além de oferecer as condições necessárias para que a CIFRÃO possa, de 
forma mais justa e razoável para os participantes e assistidos, manter o desejável 
equilíbrio atuarial. 

 
 
6.b.7- Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar; A Secretaria 
de Previdência Complementar não emite manifestação referente aos exercícios 
findos dos fundos de pensão; 
 

CARTEIRA POR SEGMENTO LIMITE 
LEGAL 

POSIÇÃO 

EM 31/12/2007 

POSIÇÃO 

EM 31/12/2007 

       

SEGMENTO DE RENDA FIXA 100%             81.019.139,47 56,40% 
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 50%             39.969.514,87 27,83% 
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS 15%               9.233.169,76 6,43% 
SEGMENTO DE IMÓVEIS 11%             12.397.983,76 8,63% 
TOTAL          142.619.807,86 99,29% 

    

DADOS ADICIONAIS       
TESOURARIA                     231.910,41 0,16% 
CONTAS A RECEBER                    124.418,17 0,09% 
OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS                     (124.842,52) -0,09% 
TERMO                    793.987,42 0,55% 

TOTAL              1.025.473,48 0,71% 
        

CARTEIRA TOTAL          143.645.281,34 100,00% 
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6.b.8- Parecer da Auditoria Independente, Parecer Atuarial, Parecer do 
Conselho Fiscal da Entidade de Previdência Complementar e Resolução do 
Conselho Deliberativo da Entidade de Previdência Complementar;  
 
6.b.8.1- Parecer da Auditoria Independente; 
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6.b.8.2- Parecer Atuarial  
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6.b.8.3- Parecer do Conselho Fiscal da Entidade de Previdência 
Complementar 
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6.b.8.4- Resolução do Conselho Deliberativo da Entidade de Previdência 
Complementar 
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6.c- Em caso de descumprimento dos limites fixados em Lei para o repasse de 
recursos pela patrocinadora, informar quais providências que estão sendo 
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adotadas para a adequação; Não houve descumprimento dos limites previstos na 
Lei.  
 
6.d- Discriminar listagem dos recursos humanos e patrimoniais cedidos pela 
patrocinadora à patrocinada, destacando como foi formalizada esta cessão; 
 

 
 

Recursos Humanos 
 

- Ressarcimento dos serviços prestados por Luiz Carlos Ferreira Lamarão 
(empregado cedido pela patrocinadora), no valor de R$ 107.815,13 (cento e sete 
mil, oitocentos e quinze reais e treze centavos), formalizado através de cobrança 
mediante correspondência específica do órgão gestor (DEGEP – Departamento de 
Gestão de Pessoas). 
 
- Ressarcimento dos serviços prestados por Ary Ribeiro Guimarães (empregado 
cedido pela patrocinadora), no valor de R$ 201.411,35 (duzentos e um mil, 
quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos), formalizado através de 
cobrança mediante correspondência específica do órgão gestor (DEGEP – 
Departamento de Gestão de Pessoas). 
 

 
 

Recursos Patrimoniais 
 

- Ressarcimento referente ao aluguel do edifício localizado no Rio de Janeiro, bairro 
de Santa Cruz, na Rua René Bittencourt, nº 371 – Distrito Industrial de Santa Cruz, 
no valor de R$ 13.446,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), 
formalizado através do contrato 1185/05, assinado em 10/05/2005. 
 
- Ressarcimento referente à utilização da creche da patrocinadora no valor de R$ 
11.847,97 (onze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), 
formalizado através de cobrança por correspondência.  
 
- Ressarcimento referente ao uso do restaurante da patrocinadora (alimentação) no 
valor de R$ 21.242,69 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta 
e nove centavos), formalizado através de cobrança por correspondência.   
 
- Ressarcimento referente à utilização de transporte da patrocinadora no valor de 
R$ 3.811,77 (três mil, oitocentos e onze reais e setenta e sete centavos), 
formalizado através de depósitos realizados pela patrocinada, na conta corrente da 
patrocinadora; 
 
- Ressarcimento referente à vacinação contra gripe no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), formalizado através de cobrança por correspondência; 
 
- Ressarcimento referente a cópias reprográficas no valor de R$ 889,50 (oitocentos 
e oitenta e nove reais e cinqüenta centavos), formalizado através de depósitos 
realizados pela patrocinada, na conta corrente da patrocinadora; 

 
 
 
 
 
6.e- Discriminar as dívidas existentes entre a patrocinadora e a patrocinada e a 
situação destas operações quanto à regularidade formal e a adimplência; 
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A Casa da Moeda do Brasil reconhece o valor de R$27.884.027,89 (vinte e sete 
milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil, vinte e sete reais e oitenta e nove 
centavos), valor este referenciado a 30 de junho de 2000, como sendo o do aporte 
devidamente autorizado para cobertura do déficit remanescente, para que se dê o 
cumprimento integral da Emenda Constitucional nº20/98.  
A amortização do valor acima mencionado dar-se-á mediante o pagamento de 216 
(duzentos e dezesseis) prestações mensais, contadas a partir de janeiro de 2001, no 
valor de R$208.921,14 (duzentos e oito mil, novecentos e vinte e um reais e quatorze 
centavos), sendo as primeiras 6 (seis) prestações realizadas em pagamento único, até 
junho de 2001, incidindo sobre as mesmas. As demais 210 (duzentos e dez) 
prestações obedecerão aos mesmos critérios de atualização e incidência de juros, já 
incluídos no cálculo das prestações, e serão mensais e sucessivas a partir de julho de 
2001. O pagamento das prestações dar-se-á através de crédito em conta corrente, em 
nome da Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil, até o último dia útil 
do respectivo mês de referência. Em dezembro de 2007, foi paga 84º prestação, no 
valor de R$ 371.606,01 (Trezentos e setenta e um mil, seiscentos e seis reais e um 
centavo), demonstrando um saldo devedor no fechamento do exercício de 2007 de R$ 
36.126.711,70 (trinta e seis milhões, cento e vinte e seis mil, setecentos e onze reais e 
setenta centavos).  
Ressaltamos que a referida amortização vem sendo cumprida em sua integridade 
conforme contrato de reconhecimento e parcelamento do pagamento do déficit atuarial 
residual, firmado entre a Casa da Moeda do Brasil e a Fundação de Previdência da 
Casa da Moeda do Brasil. 
 
6.f- Destacar as ações executadas no exercício com vistas à supervisão 
sistemática das atividades da entidade fechada, de conformidade com o 
disposto no 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001;  
 
A Patrocinadora (CMB) realiza, anualmente, procedimento de supervisão e 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela entidade fechada de previdência 
complementar. Outrossim, também recebe cópias dos pareceres emitidos pelos 
Auditores Independentes e Atuário.  Outro procedimento de supervisão e fiscalização 
compete ao CONFIS (Conselho Fiscal) da entidade fechada de previdência, que é 
composto por quatro (4) membros, sendo dois (2) eleitos pelos participantes, um deles 
o presidente, com voto de qualidade, e dois indicados pela CMB (Patrocinadora) que, 
em períodos trimestrais emite relatórios de acompanhamento das atividades da 
entidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7- INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL 



 
 

57

 
 

8- OPERAÇÕES DE FUNDOS 
 

Não houve registro. 



 
 

57

 
9- CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS (CONFORME ANEXOS II E X DA DN-
TCU-85/2007) 

 
 
9.1- DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO PAGA AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL 

 
 
 

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS - ANO BASE 2007 
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEN - 910002 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
(088) PRO-LABORE 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49      ** 9,901.43 

(087) DIF PRO-
LABORE            2,933.92   ** 2,933.92 
(558) 13 SALARIO            86.12   ** 86.12 

(298) TOTAL BRUTO 
** 

1,414.49 
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49 
** 

1,414.49 ** 0.00 ** 0.00
** 

3,020.04 ** 0.00 ** 0.00
** 

12,921.47 
                            

LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES - 910006 - CONS FISCAL - ANO BASE 2007 
CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
(088) PRO-LABORE 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49          ** 5,657.96 
(087) DIF PRO-
LABORE            1,620.02   ** 1,620.02 
(558) 13 SALARIO            86.12   ** 86.12 

(298) TOTAL BRUTO 
** 

1,414.49 
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00
** 

1,706.14 ** 0.00 ** 0.00 ** 7,364.10 
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JOÃO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA - 910007 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2007 
CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
(088) PRO-LABORE 1,414.49 1,414.49             ** 2,828.98 
(087) DIF PRO-LABORE            1,047.56    ** 1,047.56 
(558) 13 SALARIO            86.12    ** 86.12 
(298) TOTAL BRUTO ** 1,414.49 ** 1,414.49 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 1,133.68 ** 0.00 ** 0.00 ** 3,962.66 
                            

EDUARDO CARNOS SCALETSKY - 910008 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2007 
CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
(088) PRO-LABORE 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49      ** 9,901.43 
(087) DIF PRO-LABORE            2,933.92    ** 2,933.92 
(558) 13 SALARIO            86.12    ** 86.12 

                ** 0.00 
(298) TOTAL BRUTO ** 1,414.49 ** 1,414.49 ** 1,414.49 ** 1,414.49 ** 1,414.49 ** 1,414.49 ** 1,414.49 ** 0.00 ** 0.00 ** 3,020.04 ** 0.00 ** 0.00 ** 12,921.47 
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ILMA FERREIRA LIMA - 910009 - CONS FISCAL - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

(088) PRO-LABORE 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,850.00 1,850.00 1,850.00 
** 

18,280.41 
(087) DIF PRO-
LABORE            3,806.88    ** 3,806.88 
(558) 13 SALARIO              1,850.00 ** 1,850.00 
(808) DIF13 SAL PRO-
LAB.              86.12 ** 86.12 

(298) TOTAL BRUTO 
** 

1,414.49 
** 

1,414.49 
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

5,656.88
** 

1,850.00
** 

3,786.12 
** 

24,023.41 
MARIO STRACQUADANIO - 910012 - CONS FISCAL - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

(088) PRO-LABORE 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49  1,850.00 
** 

15,994.90 
(087) DIF PRO-
LABORE            3,806.88    ** 3,806.88 
(558) 13 SALARIO              1,850.00 ** 1,850.00 
(808) DIF13 SAL PRO-
LAB.              86.12 ** 86.12 

(298) TOTAL BRUTO 
** 

1,414.49 
** 

1,414.49 
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

5,221.37 ** 0.00
** 

3,786.12 
** 

21,737.90 
JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA - 910013 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

(088) PRO-LABORE 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,850.00 1,850.00 1,850.00 
** 

18,280.41 
(087) DIF PRO-
LABORE            3,806.88    ** 3,806.88 
(558) 13 SALARIO              1,850.00 ** 1,850.00 
(808) DIF13 SAL PRO-
LAB.              86.12 ** 86.12 

(298) TOTAL BRUTO 
** 

1,414.49 
** 

1,414.49 
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

5,656.88
** 

1,850.00
** 

3,786.12 
** 

24,023.41 
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ANTONIO GUSTAVO MATOS DO VALE - 910014 - CONS ADMINISTRAÇÃO - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

(088) PRO-LABORE     1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,850.00 1,850.00 1,850.00 
** 

15,451.43 
(087) DIF PRO-LABORE             2,759.32    ** 2,759.32 
(558) 13 SALARIO               1,695.84 ** 1,695.84 
(808) DIF13 SAL PRO-
LAB.                 ** 0.00 

(298) TOTAL BRUTO 
** 

0.00 
** 

0.00 
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49 
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

4,609.32
** 

1,850.00
** 

3,545.84 
** 

19,906.59 
SONIA DE ALMENDRA F. P. NUNES - 910015 - CONS FISCAL - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

(088) PRO-LABORE       1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,414.49 1,850.00 1,850.00 1,850.00 
** 

12,622.45 
(087) DIF PRO-LABORE             2,186.86    ** 2,186.86 
(558) 13 SALARIO               1,233.34 ** 1,233.34 
(808) DIF13 SAL PRO-
LAB.                 ** 0.00 

(298) TOTAL BRUTO 
** 

0.00 
** 

0.00 ** 0.00 ** 0.00
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

1,414.49 
** 

1,414.49
** 

1,414.49
** 

4,036.86
** 

1,850.00
** 

3,083.34 
** 

16,042.65 
FERNANDO FERREIRA - 910016 - CONS ADMINISTRAÇÃO. - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
(088) PRO-LABORE           1,414.49      ** 1,414.49 
(087) DIF PRO-LABORE             436.80    ** 436.80 
(558) 13 SALARIO                 ** 0.00 
(808) DIF13 SAL PRO-
LAB.                 ** 0.00 

(298) TOTAL BRUTO 
** 

0.00 
** 

0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 
** 

1,414.49 ** 0.00 ** 436.80 ** 0.00 ** 0.00 ** 1,851.29 
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WILSON DE CASTRO JUNIOR - 910017 - CONS ADMINISTRAÇÃO. - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
(088) PRO-LABORE            1,414.49 1,850.00 1,850.00 1,850.00 ** 6,964.49 
(087) DIF PRO-
LABORE            1,414.49 872.96    ** 2,287.45 
(558) 13 SALARIO               616.67 ** 616.67 
(808) DIF13 SAL 
PRO-LAB.                 ** 0.00 

(298) TOTAL BRUTO ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00
** 

2,828.98 ** 2,722.96 ** 1,850.00 ** 2,466.67 ** 9,868.61 
CIRO SALLES SOBREIRA PIRAJA - 910018 - CONS ADMINISTRAÇÃO. - ANO BASE 2007 

CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
(088) PRO-LABORE             1,850.00 1,850.00 1,850.00 ** 5,550.00 
(087) DIF PRO-
LABORE             1,850.00    ** 1,850.00 
(558) 13 SALARIO               462.50 ** 462.50 
(808) DIF13 SAL 
PRO-LAB.                 ** 0.00 
(298) TOTAL BRUTO ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 3,700.00 ** 1,850.00 ** 2,312.50 ** 7,862.50 

PEDRO JUCA MACIEL - 910019 - CONS FISCAL. - ANO BASE 2007 
CODIGOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
(088) PRO-LABORE              1,850.00   ** 1,850.00 
(087) DIF PRO-
LABORE                 ** 0.00 
(558) 13 SALARIO                 ** 0.00 
(808) DIF13 SAL 
PRO-LAB.                 ** 0.00 
(298) TOTAL BRUTO ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 0.00 ** 1,850.00 ** 0.00 ** 1,850.00 
                            

TOTAL GERAL 
** 

9,901.43 
** 

9,901.43 
** 

9,901.43 
** 

9,901.43 
** 

9,901.43 
** 

9,901.43 
** 

9,901.43 
** 

8,486.94 
** 

9,901.43 
** 

40,920.97 
** 

12,950.00 
** 

22,766.71 
** 

164,336.06 
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9.2- CÓPIA DAS ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   
CONSAD - EXERCÍCIO DE 2007 
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9.3- CÓPIA DAS ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL  

CONFIS - EXERCÍCIO DE 2007 
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ANEXO A 
DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (CONFORME 
ITENS 12 E 14 DO CONTEÚDO GERAL POR NATUREZA JURÍDICA DO 
ANEXO II DA DN-TCU85/2007) 

No exercício de 2007 não houve Tomadas de Contas Especiais. 
 
 

ANEXO B 
DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS      
IRREGULARIDADES (CONFORME ITEM 13 DO CONTEÚDO GERAL POR 
NATUREZA JURÍDICA DO ANEXO II DA DN-TCU-85/2007) 

No exercício de 2007 não ocorreram perdas, extravios ou outras irregularidades. 
 

    
ANEXO C 

DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (CONFORME ITEM 
I – 1.8 DO ANEXO X DA DN-TCU-85/2007) 
Não se utiliza cartão de crédito corporativo na Casa da Moeda do Brasil. 
 

ANEXO D 
RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE (CONFORME ITEM 9 DO 
CONTEÚDO GERAL POR NATUREZA JURÍDICA DO ANEXO II DA DN-TCU-
85/2007)  

         
            ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – 2006 

 
          

 
 

1 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU 
 

Acórdão ou  
Decisão 

Recomendação ou  
Determinação 

Providências adotadas 
ou Resultados obtidos 

Acórdão 1505/2006 
Plenário Modernização do 
Parque Industrial da CMB 
Falhas Formais na 
Execução Financeira 
relativa aos exercícios 
2004 e 2005 
Processo 008.489/2006-4 

A CMB: 
1) Abstenha-se de utilizar recursos     

acordados ao PT 
22.662.0758.3274.0033 
Modernização do Parque Industrial, 
em despesas que não estejam 
diretamente relacionadas à 
modernização da linha de produção 
da CMB em atenção ao estabelecido 
da Lei Orçamentária Anual. 

2) Apresente nos Relatórios de Gestão, 
nas Prestações de Contas ordinárias 
da entidade a evolução anual do 
indicador “Linha de Produção 
Modernizada (% de execução 
física)”, atinente ao cumprimento do 
PT referido. 

Recomendação adotada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendação adotada. 
Indicadores inseridos no 
Relatório de Gestão (Itens 
5.8, 5.9 e 5.10) 
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     ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – 2007 

 
 

 

1 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
 

ACÓRDÃO OU 
DECISÃO 

RECOMENDAÇÃO OU  
DETERMINAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS OU 

RESULTADOS OBTIDOS 
córdão 55/2007- 
Plenário 
Processo 021.424/2006-
5 Representação 
Licitação. Destinação à 
competitividade critérios 
de pontuação. 
 
   

1) A Casa da Moeda do Brasil dê 
exato cumprimento ao art. 3º, 
caput e §1º, inciso I, da Lei nº 
8.666/93, consubstanciado nas 
seguintes alterações do edital de 
tomada de preços nº 51/2006, 
com posterior reabertura de 
prazo para apresentação de 
propostas: 

1.1) Retirada, por não ter relação 
direta com o objeto do contrato 
dos seguintes critérios de 
pontuação da alínea “c” do item 
9.2: 

a) Participação como membro de 
banca examinadora de concurso 
público para a magistratura 
trabalhista; 

b) Exercício como advogado ou 
consultor jurídico em órgão da 
administração direta, indireta ou 
fundacional; 

c) Exercício para o cargo de 
Magistratura, Procurador 
(Federal, Estadual ou Municipal) 
e Promotor de Justiça. 

1.2) Alteração das pontuações das 
alíneas “b”, “d” e “e” do item 9.2, 
de maneira que haja 
proporcionalidade entre as faixas 
de cada alínea; 

1.3) Retirada da exigência de que 
todos os integrantes do escritório 
de advocacia estejam inscritos 
na OAB/RJ já no momento da 
habilitação técnica (item 6.4.1 do 
edital) devendo tal exigência ser 
vista apenas por ocasião da 
assinatura do contrato; 

1.4) Declaração expressa, em todos 
os itens que contenham 
pontuação para o currículo dos 
advogados, se os pontos 
(individual e máximo) referem-se 
a cada currículo profissional ou 
ao somatório dos currículos; 

 
 

Recomendações observadas 
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  ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – 2007 
 
 

 

1 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
 

ACÓRDÃO OU 
DECISÃO 

RECOMENDAÇÃO OU  
DETERMINAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS OU 

RESULTADOS OBTIDOS 
        1.5) Determinar que a Casa da 

Moeda do Brasil em futuros 
editais observe os parâmetros 
do item 9.2 deste Acórdão, em 
especial:  
– Abstenha-se de incluir 
critérios de pontuação que não 
tenham relação  
 
direta com o objeto deste 
contrato; 
- Exija a comprovação de 
inscrição junto ao órgão de 
fiscalização profissional do local 
onde o serviço será prestado 
apenas no momento da 
assinatura do contrato. 

Recomendações observadas 

Acórdão 110/2007  
Plenário Representação. 
Licitação. Classificação 
indevida de Proposta. 
Exigências Editalícias. 
Critérios de Julgamento. 
Processo 016.798/2005-6 
 

        Determinar à Casa da Moeda 
do Brasil que na elaboração de 
seus editais de licitação, em 
cumprimento ao art. 37, inciso 
XXI, da C.F e aos arts. 3º, 27 a 
31, incisoVII, 44, caput e  § 1º, 
e 45 da Lei 8.666/93, envide 
esforços de modo a limitar as 
exigências editalícias ao 
mínimo necessário para 
cumprimento do objeto licitado 
e a definir de maneira clara os 
critérios para avaliação dos 
documentos habilitatórios e das 
propostas apresentadas pelos 
licitantes, evitando restrição ao 
caráter competitivo do certame 
e julgamento subjetivo. 

Recomendações observadas 
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  ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – 2007 
 
 

 

1 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
 

ACÓRDÃO OU 
DECISÃO 

RECOMENDAÇÃO OU  
DETERMINAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS OU 

RESULTADOS OBTIDOS 
Acórdão1034/2007 
Plenário Representação  
Processo 000.204/2007-
8 
Inclusão no Projeto, sem 
justificativa técnica de 
Bens de marcas 
exclusivas de 
determinados 
fabricantes. 

Determinar à Casa da Moeda 
que: 

1)   No prazo de 15 dias tome as 
medidas pendentes a anular a 
Concorrência Nacional nº 
18/2006 para execução dos 
serviços de reforma e 
modernização de Data Center 
Corporativo da Casa da Moeda 
do Brasil por ofensa ao Art. 7º, 
§ 5º, e ao princípio emanado do 
art. 15, § 7º, inciso I, da Lei nº 
8.666/93. 

2) Em todos os seus processos 
licitatórios, observe com rigor 
as normas pertinentes e que, 
ao especificar produtos, faça-o 
de forma completa, porém sem 
indicar marca, modelo, 
fabricante ou características 
que individualizem um produto 
particular. 

Recomendações observadas 

Acórdão 1183/2007  
Plenário 20/06/2007 
Processo 019.085/2005-
3 
Tomada de Contas 
Especial 
Supostos prejuízos 
causados em 
negociações contratuais. 
Acolhimento das 
alegações de defesa. 
Arquivamento dos 
Autos. 

Determinar à Casa da Moeda 
do Brasil que: 

1) Nas futuras contratações para 
fornecimento de papel 
fiduciário, realizadas com fulcro 
no art. 25, inciso II, da lei 
8.666/1993, elabore planilhas 
ou demonstrativos detalhados 
de custos como justificativa do 
preço contratado. 

2) Quando da reprovação de 
quaisquer produtos adquiridos, 
faça constar do respectivo 
processo de contratação 
detalhado, memorial de cálculo 
dos valores a serem 
ressarcidos, nos quais de 
incluem o custo do produto  
 reprovado em si e os demais  
ônus. 
suportados pela entidade 
decorrentes dessa reprovação. 

3) Reveja em seus contratos as 
cláusulas que condicionem o 
reequilíbrio econômico-
financeiro do ajuste ao alcance 
de índices predeterminados, 
excluindo tais limites ou 
reservando a possibilidade de 
reajuste ao final do contrato, 

 
 
 
 
 
 
Recomendações observadas. 
Arquivamento considerando 
regular com quitação plena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendações observadas. 
Arquivamento considerando 
regular com quitação plena. 
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independente de ter sido 
atingido o limite fixado. 

  ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – 2007 
 
 

 

1 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
 

ACÓRDÃO OU 
DECISÃO 

RECOMENDAÇÃO OU  
DETERMINAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS OU 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

Determinar à Casa da Moeda 
do Brasil – CMB, com 
fundamento no artigo 71, inciso 
IX, da Constituição Federal, C/C 
artigo 45 da Lei 8.443/92, que 
adote, no prazo de 15 (quinze) 
dias, as medidas abaixo, 
necessárias ao exato 
cumprimento da lei, com 
relação ao Edital da 
Concorrência Internacional 
6/2006: 

 

 

Acórdão 1332/2007  
Plenário 
Processo 012.464/2007-0 
Representação 
Concorrência 
Internacional. 
Irregularidades no Edital. 
Procedência Parcial. 
Determinações 

 

1) Somente admitida cotações 
para um único local de entrega 
das cintas, independentemente 
de se tratar de licitante 
estrangeira ou brasileira, em 
conformidade com o § 6º do 
artigo 42 da Lei 8.666/93; 

 

Determinações acolhidas 
 

 

 

2) Abstenha-se de exigir descrição 
do processo de fabricação visto 
que a natureza da aquisição 
não se enquadre nas hipóteses 
previstas nos § 8º e 9º do artigo 
30 da Lei 8.666/93; 

 

 

 

3) Abstenha-se de exigir 
comprovação de habitualidade 
no fornecimento de cintas, por 
contrariar o § 5º do artigo 30 da 
Lei 8.666/93; 

 

 

 

4) Faça constar a adequada 
referência ao § 3º do artigo 41 
da Lei 8.666/93, quando 
dispuser sobre prazo limite para 
adendos, acréscimos ou 
esclarecimentos à 
documentação e às propostas; 

 

 

 

5) Assegure-se de que as 
detalhadas especificações das 
cintas objeto da licitação sejam 
fornecidas a todos os 
interessados que adquirirem o 
Edital, em conformidade com o 
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artigo 4º, inciso I, da Lei 
8.666/93; 

 

 
  ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – 2007 

 
 

 

1 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
 

ACÓRDÃO OU 
DECISÃO 

RECOMENDAÇÃO OU  
DETERMINAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS OU 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

6) Onde fizer menção à 
possibilidade de alteração do 
objeto do contrato após a 
adjudicação, faça expressa 
referência aos exatos 
dispositivos legais que 
autorizam essas alterações e 
que os restrigem às hipóteses 
admitidas em lei; 

 

 

Acórdão 1332/2007  
Plenário 
Processo 012.464/2007-0 
Representação 
Concorrência 
Internacional. 
Irregularidades no Edital. 
Procedência Parcial. 
Determinações 

7) Limite-se a inserir exigência de 
apresentação de amostras de 
bens a serem adquiridos na 
fase final de classificação das 
propostas, apenas ao licitante 
provisoriamente em primeiro 
lugar; 

 

Determinações acolhidas; 
Processo arquivado em 

05/11/2007. 

 

8) Providencie a ampla 
divulgação da concorrência no 
âmbito internacional, juntando 
os comprovantes ao processo; 

 

 

 
9)     Informe este Tribunal, que 

findo o prazo 15 dias, as 
providências Adotadas. 

 

Acórdão 2218/2007 
Plenário 
Processo 012.464/2007 
Interessado: José Cataldo 

A Casa da Moeda deverá na 
prestação de contas da gestão 
de 2007, informar as medidas 
adotadas para aquisições de 
cintas de papel para cédulas, 
a saber: 

1) Sejam as compras precedidas 
de licitação, cuja viabilidade foi 
demonstrada no processo 
administrativo 69/2006; 

2)     Conformem-se os editais das 
licitações às determinações 
do Acórdão nº 1.332/2007 –
TCU– Plenário. 

As medidas relativas aos itens 1 e 
2, estão sendo praticadas no 
âmbito da CMB. 

 
 
 

1- Recomendação adotada 
 
 
 

2- Recomendação adotada 

Acórdão 3468/2007 
Primeira Câmara 
Processo 001.854/2004-2 
Pessoal – Admissão – 
Reintegração – Ato não 

A CMB deverá manter nos registros 
funcionais do interessado Luiz 
Carlos Martins Penha, os 
documentos que integram a 
reintegração, com vistas à futura 

Determinação acatada 
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sujeito a registro no TCU fiscalização pelos órgãos de 
controle. 

 
 
 
 

 
ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 

 

2 – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU 
 

Nº Relatório CGU Recomendação ou  
Determinação 

Providências adotadas ou 
Resultados obtidos 

1) Definir critérios de desempate 
suficientes para classificação final 
dos candidatos, nos editais dos 
próximos Processos de Seleção da 
CMB. 
 

Nos próximos Processos 
Seletivos Públicos a serem 
realizados pela Casa da Moeda 
do Brasil, caso persista o empate 
após a aplicação dos critérios 
definidos pelo edital, será 
utilizado o critério de desempate 
por idade, com preferência para o 
mais idoso.   

2) Os responsáveis apontados por 
esta equipe de auditoria devem ser 
incluídos no Rol de Responsáveis da 
Unidade. 
 

Recomendação acolhida 

3) Elaborar, nos próximos pregões, 
planilha de custos com a composição 
dos valores envolvidos na licitação, 
visando uma análise padronizada e 
detalhada dos preços apresentados 
pelas licitantes, conforme dispõe o 
inciso III, do art. 21, do Decreto nº 
3.555/2000. 
 

A Diretoria de Administração da 
CMB emitará circular 
comunicando às áreas da 
empresa que as mesmas 
deverão, quando solicitarem 
contratação, elaborar planilha de 
custos com a composição dos 
valores envolvidos na licitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190144 
 

4) Os responsáveis apontados por 
esta equipe de auditoria no item © 
devem ser incluídos no Rol de 
Responsáveis da Unidade. 
 

Recomendação acolhida 
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5) Realizar procedimento licitatório na 
modalidade pregão sempre que os 
bens e serviços de informática 
possuírem padrões de desempenho e 
de qualidade objetivamente definidos 
pelo edital, com base em 
especificações usuais no mercado. 
Conforme prevê o art. 1º, parágrafo 
único, da Lei 10.520/2002, bem como 
o Acórdão TCU 1.613/2005 – 
Primeira Câmara e o Acórdão TCU nº 
313/2004 – Plenário, haja vista a 
experiência que a Administração vem 
granjeando na redução de custos e 
do tempo de aquisição de bens, 
adquiridos por intermédio daquela 
espécie de certame público. 

O Departamento de Suprimentos 
– DESUP já vem adotando e 
intensificando na condução de 
seus processos licitatórios, para 
os itens de informática, as 
modalidades de pregão 
presencial e eletrônico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 

 

2 – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU 
 

Nº Relatório CGU Recomendação ou  
Determinação 

Providências adotadas ou 
Resultados obtidos 

6) Nos futuros certames públicos, a 
CMB deverá atentar para a efetiva 
aplicação do art. 21, § 4º, da Lei 
8.666/93, qual seja, qualquer 
modificação no edital exige 
divulgação pela mesma forma que se 
deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

Estaremos atentos a qualquer 
modificação, de que se venha a 
preservar o todo especificado.. 
Assim, ocorrendo, ressalvaremos 
com ênfase esta situação à 
unidade gestora do certame de 
contratação (DESUP ou 
COMPEL), para que sejam 
tomadas as providências para 
divulgação e alteração no prazo 
do certame, pois cabe a estas 
unidades o papel de interação 
direta com as licitantes no 
período da tramitação do 
certame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190144 
 

7) A CMB deverá garantir as 
especificações dos editais de 
licitação cujos objetos versem sobre 
o tema “aquisição de bens e serviços 
de informática”, sejam claras e 
precisas, definindo objetivamente o 
padrão de qualidade e de 
desempenho do produto a ser 
adquirido, evitando a inclusão de 
condições impertinentes e 
irrelevantes. 

Será feita revisão dos requisitos 
técnicos exigidos no edital, 
visando evitar possíveis 
ocorrências de permanência nos 
termos de referência e nas 
especificações técnicas de 
características que possam 
causar dúvidas e/ou possam 
contribuir para a limitação de uma 
participação mais ampla das 
licitantes que atuam neste 
segmento de mercado. 
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8) Exigir, nas futuras licitações que 
envolvam a aquisição/atualização de 
microcomputadores, a comprovação 
da realização de testes em 
laboratório que atestem a veracidade 
das especificações técnicas das 
fontes de alimentação e/ou a 
certificação das mesmas, mediante 
organismos de certificação de 
sistemas/produtos. 

As unidades gestoras dos 
processos de contratação 
(DESUP e COMPEL) passam a 
incluir no edital a necessidade de 
comprovação real das 
especificações técnicas das 
fontes de alimentação, mediante 
apresentação de declaração e/ou 
certificação por organismo com 
competência reconhecida para 
este fim (UL, FCC, CSA,.)  
 

9) Observar o disposto no inciso I do 
§7º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 não 
indicando preferência de marca na 
especificação do bem a ser adquirido, 
quando não for justificável o princípio 
da padronização previsto no art. 15, I, 
do mesmo diploma legal. 
 
 

Recomendações já estão sendo 
adotadas. As Especificações de 
Informática – EIN, emitidas pelos 
órgãos técnicos do DESIN, já 
apresentam a citação na forma 
recomendada. 
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ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
 

 

2 – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU 
 

Nº Relatório CGU Recomendação ou  
Determinação 

Providências adotadas ou 
Resultados obtidos 

10) Quando houver dificuldade de 
especificar as características de 
qualidade, ensejando, tecnicamente, 
que só determinada marca atende à 
necessidade da Administração, 
circunstância que deve ficar 
devidamente demonstrada no 
processo, trocar a expressão 
“referência” pelas expressões “ou 
equivalente”, “ou similar” e “ou de 
melhor qualidade”, conforme orienta 
o TCU. 

A medida corretiva de referência 
e especificações técnicas de 
informática, foram adotados, 
conforme recomendado pela 
equipe de auditoria. 

11) Justificar a escolha da marca, 
quando não houver similar no 
mercado. 

Será realizada pesquisa de 
mercado, de cunho público, 
observando as características de 
respostas formais que possam 
instruir com clareza os processos 
licitatórios.  

12) Observar o disposto nos 
parágrafos 1º e 2º do art. 23 da Lei nº 
8.666/93, passando a ter cuidado de 
avaliar tecnicamente a possibilidade 
de dividir os objetos de natureza 
distinta, desde que não haja prejuízo 
para a Administração, caso em que 
deverá ser realizado um só processo 
licitatório, como objetivo dividido em 
itens. 

Será observado, que se tenha a 
configuração clara e explícita da 
identificação de uma eventual 
caracterização de composição 
obtida a partir de objetos de 
natureza distinta e que possam 
ser divisíveis.  

13) Efetuar planejamento de suas 
aquisições, quando se tratar de itens 
cujas demandas sejam previsíveis e 
atentar para a ocorrência de 
fragmentação de despesas. 

O Departamento de Suprimentos 
encaminhará Memorando as 
áreas de planejamento, para que 
os itens sejam agrupados, de 
forma a evitar a fragmentação de 
despesas. 

14) Observar a modalidade de 
licitação definida pela norma, a ser 
utilizada com base no princípio da 
anualidade orçamentária, o qual já é 
jurisprudência no TCU, buscando 
evitar que a soma dos valores com 
aquisições de produtos de uma 
mesma natureza contrarie o referido 
princípio. 

Criado um cronograma de 
compras visando unificar 
aquisições que não tenham 
demandas previsíveis de forma a 
se evitar fragmentação de 
despesas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190144 
 

15) Providenciar a realização dos 
certames licitatórios, nas 
modalidades corretas, visando a 
substituir os contratos em vigor que 
se enquadrem na impropriedade, 
observando, para os casos 
aplicáveis, a necessidade de 
realização de pregão. 

A área de aquisição deverá 
realizar as licitações na 
modalidade de pregão. 
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ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
 
 

 

2 – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU 
 

Nº Relatório CGU Recomendação ou  
Determinação 

Providências adotadas ou 
Resultados obtidos 

16) Abster-se, nos contratos para 
fornecimento de bens (compras), de 
efetuar a prorrogação dos contratos 
que não encontram amparo nos 
casos previstos no art. 57, §1º e seus 
incisos, da Lei 8.666/93. 

Os Departamentos  fabris da 
CMB cuidarão de observar o 
recomendado. 

17) Repetimos a recomendação já 
emitida: realizar tentativas de 
credenciar outro fornecedor de tinta e 
solvente para equipamentos Ink Jet, 
especificando detalhadamente as 
características dos materiais e 
realizando testes práticos e 
controlados a fim de não se correr o 
risco de causar danos ao 
equipamento impressor. 

A recomendação foi 
integralmente atendida. 
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18) No caso de não existir outro 
fornecedor no mercado e se fizer 
necessário a aquisição dos materiais 
em questão por inexigibilidade de 
licitação, exigir da empresa [...] que 
seja apresentado atestado de 
exclusividade de acordo com o 
exigido no inciso I do art. 25 da Lei nº 
8.666/93, que declare não haver 
outra empresa no Brasil que forneça 
o mesmo tipo de material. 

Serão promovidas interações 
necessárias para que se deflagre 
o procedimento pré-qualificado 
de que cuida do art. 114 da Lei 
8.666/93. Nos casos efetivos de 
um único fornecedor, o atestado 
será providenciado conforme 
recomendado. 

 

 

ANEXO E 

 

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO 
CONFORME ITEM I-1.3 DO ANEXO X DA DN-TCU-85/2007 

Não houve registro de ocorrência de transferências. 
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                                                  ANEXO F 

 
 

ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO PRATICADOS NO EXERCÍCIO 
DE 2007 

 

ATOS Quantidade Registrados no SISAC Menores Livre Provimento 

Admissão 104 53 *50 **1 
Demissão 88 55 *** 33  - 

 
 

Observamos que as diferenças nos atos de Admissão e Demissão entre a quantidade total 
e a registrada no Sisac, refere-se a: 
 
*    Admissões de Menores Aprendizes - SENAI 50 (cinqüenta); 
**  Admissão de Cargo de Livre Provimento 01 (um); 
*** Demissão de Menores Aprendizes - SENAI 33 (trinta e três). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
........................................................................................... 

          Carlos Eduardo Tavares de Andrade 
                                                   Presidente em exercício 


