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APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão da Casa da Moeda do Brasil (CMB) faz parte do processo de Prestação de
Contas da empresa para julgamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos do art. 70
da Constituição Federal. O documento foi elaborado de acordo com as orientações disponibilizadas
pelo TCU no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas) e conforme as disposições da Instrução
Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, da Instrução Normativa TCU nº 72, de 15 de maio
de 2013, da Decisão Normativa nº 161 – TCU, de 1º de novembro de 2017.
O Relatório foi consolidado pelo Departamento de Governança Corporativa (DEGOV) a partir das
informações fornecidas pelas áreas de gestão da CMB, obedecendo às orientações para elaboração e
à estrutura de conteúdos definidas no e-Contas, conforme Art. 2º Portaria – TCU nº 65, de 28 de
fevereiro de 2018.
A CMB foi presidida no ano de 2017 pelo executivo Sr. Alexandre Borges Cabral. Nessa gestão,
diversos desafios foram enfrentados, principalmente, provenientes de fatores exógenos à governança
da CMB, sendo necessária a mobilização de toda a Empresa para superá-los.
A retenção de 30% das receitas provenientes do Sicobe, Scorpios e Selos Físicos por conta da
publicação da Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, contribuiu para a instabilidade
dos valores econômico-financeiros em 2017 na CMB . O valor montante retido no ano de 2016 foi
de cerca de R$ 550 milhões e, em 2017, cerca de R$ 250 milhões, afetando significativamente o fluxo
de caixa da empresa.
A gestão empenhou-se ao máximo para atravessar da melhor forma o momento de crise financeira, e
para tanto, realizou ações objetivando gerar economia para a Empresa, tais como: reestruturação do
organograma da Empresa; redimensionamento do quadro de pessoal, promovendo o Programa de
Desligamento Voluntário – PDV 2017 e outros de ordem endógena à CMB.
A reestruturação gerou a extinção de três superintendências, 28 gerências e 100 cargos
comissionados, proporcionando à CMB economia na ordem de R$ 14,1 milhões ao longo de doze
meses.
Acerca do Programa de Desligamento Voluntário – PDV 2017, que teve a adesão de 333(trezentos e
trinta e três) empregados, com alcance superior a 50% da meta estimada nos estudos iniciais, este irá
propiciar economia na ordem de R$70,2 milhões em 12 (doze) meses.
Dentre as ações de ganhos implementais, citamos a renegociação de contratos e as readequações
internas que geraram economia de R$ 43,4 milhões, a adequação do laboratório de tintas,
possibilitando o reaproveitamento de tintas ociosas, resultando em uma economia para a Empresa na
ordem de R$ 2,5 milhões, em caso de aquisição no mercado.
O esforço em reduzir despesas e custos continua como prática constante para enfrentar esse momento
de crise.
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No campo da governança, é relevante ressaltar a edição do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos, aprovado pelo CONSAD na 246ª Reunião Ordinária, realizada em 26/06/2017,
inteiramente adequado ao novo regime jurídico das empresas públicas (Lei 13.303/16). Com isso,
antes do prazo estabelecido na referida lei, a CMB já contava com regras e procedimentos adequados
a sua dinâmica empresarial, conferindo-lhe maior eficácia aos processos de licitação e contratação.
O Regulamento está disponível para consulta no sítio da CMB disponível na internet para qualquer
interessado.
Ainda, referente a gestão de contratos a CMB promoveu ação educacional em Gestão e Fiscalização
de Contratos, que teve como objetivo desenvolver competências e instrumentalizar os empregados da
CMB que atuam na gestão e fiscalização de contratos administrativos focadas nas seguintes temática:
conhecimentos sobre leis, regulamentos, técnicas, procedimentos, medidas e controles que os
permitam atuar em conformidade com as melhores práticas da administração pública.
Registra-se ainda a aprovação do novo Estatuto Social da CMB, em Assembleia Geral Ordinária
realizada em 17/10/2017, e publicado no Diário Oficial da União – DOU em 7/12/2017, alinhado às
diretrizes das Lei 13.303/2016, de 30/06/2016.
Com o objetivo de demonstrar o comprometimento da gestão da CMB com as disposições
estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), na Instrução Normativa Conjunta nº
001/2016, de 1º de maio de 2016, emitida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
Controladoria Geral da União, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 27
de dezembro de 2016, a Alta Administração da Empresa deliberou e aprovou a criação do
Departamento de Governança Corporativa – DEGOV.
O DEGOV possui a atribuição de zelar pelo Planejamento Estratégico da CMB, propor e manter
atualizadas as Políticas de Conformidade e Gestão de Riscos, elaborar e acompanhar a execução da
Gestão dos Controles Internos, Gestão de Riscos, Normas, Conformidade e Orçamento Empresarial,
instrumentalizando a gestão da Empresa, preparando para o devido acompanhamento e
monitoramento do desempenho da CMB, subsidiando informações de suporte à tomada de decisão
superior.
Por fim, de forma a conduzir a CMB rumo a sua Visão de Futuro, a estratégia foi revisada e
desdobrada em um conjunto de iniciativas priorizadas que irão orientar o trabalho da Empresa em
2018. Esse esforço da gestão da Empresa busca permitir que a CMB retome novamente sua curva de
crescimento contínuo.
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE
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1.1 Finalidade e competências
A Casa da Moeda do Brasil (CMB), empresa pública de capital fechado, vinculada ao Ministério da
Fazenda, tem por objeto social, em caráter de exclusividade:
I - fabricação de papel moeda e moeda metálica nacionais;
II - impressão de selos postais, fiscais federais e de títulos da dívida pública federal;
III - fabricação de cadernetas de passaporte para fornecimento ao Governo brasileiro;
IV - as atividades de controle fiscal de que tratam os arts. 27 a 30 da Lei no 11.488/2007, e o art. 13
da Lei 12.995/2014.
Além disso, a Casa da Moeda do Brasil tem por objeto social, ainda, atividades compatíveis com suas
atividades industriais, bem como a comercialização de moedas comemorativas nas quantidades
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
1.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade
A Empresa foi regida até outubro de 2017 pelo Decreto nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997. Atualmente
é regida pelo Estatuto aprovado na AGE de 17.10.2017, especialmente, pela Lei de criação nº 5.895,
de 19 de junho de 1973, pelas Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e demais legislações aplicáveis.
1.3 Breve histórico da entidade
Surge no final do século XVII a Casa da Moeda do Brasil em razão da escassez e da diversidade das
moedas em circulação no Brasil Colônia, que dificultavam pagamentos, compra de alimentos e
recolhimento de impostos. Naquela época, as poucas moedas existentes vinham de Portugal ou eram
conseguidas do comércio com viajantes estrangeiros. O meio encontrado pelo rei de Portugal, D.
Pedro II, foi autorizar, em 8 de março de 1694, a criação de uma Casa da Moeda na cidade de
Salvador, onde seriam cunhadas moedas provinciais para abastecer a economia local, em substituição
às demais moedas utilizadas no país.
Ao longo dos séculos, a trajetória da Casa da Moeda confunde-se com a história do Brasil. Foi
transferida de cidade algumas vezes e também funcionou simultaneamente em localidades diferentes,
por conta de uma série de eventos históricos, desde conflitos armados até o descobrimento de metais
preciosos em lugares isolados do território brasileiro. Assim, a Casa da Moeda peregrinou pelas
cidades de Salvador (BA), Recife (PE), Vila Rica (atual Ouro Preto, em Minas Gerais), Vila da
Cachoeira (BA) e Rio de Janeiro (RJ) onde está sediada até hoje.
De 1694 até hoje, a Casa da Moeda do Brasil desenvolveu suas capacidades artísticas e tecnológicas
e diversificou seus produtos e serviços. Além de moedas metálicas e cédulas, a CMB também produz
passaportes, selos postais, selos fiscais, selos rastreáveis, distintivos, medalhas, comendas, cartões e
bilhetes magnéticos e documentos de segurança, diplomas e carteira de identificação.
Alguns dos seus produtos tornaram-se famosos, como o selo “Olho de Boi” de 1843, cobiçado por
colecionadores por ser o primeiro selo das Américas e o terceiro do mundo. Em 1961, a cédula de
cinco cruzeiros, mais conhecida como a “Cédula do Índio”, também ganhou destaque por ser a
primeira cédula totalmente elaborada e confeccionada pela CMB, com projeto artístico 100%
relacionado à cultura brasileira, marcando o início da nacionalização da impressão das cédulas do
Brasil. Após a virada do século XXI, com o lançamento do passaporte com chip e a transformação da
CMB em uma Autoridade Certificadora Digital de 1º Nível, no âmbito da ICP-Brasil, o destaque vai
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para o uso da tecnologia digital em seus produtos, em sintonia com as evoluções do mercado de
segurança.
Desse modo, a CMB conta hoje com um parque industrial atualizado tecnologicamente e
dimensionado para suprir plenamente o mercado nacional de meio circulante (cédulas e moedas),
passaportes e selos postais, podendo ainda atuar no mercado internacional. Ademais, está estruturado
para atender aos segmentos de documentos de segurança, identificação e controle fiscal.
A Casa da Moeda do Brasil continuará a oferecer os bens e serviços requeridos pela sociedade
brasileira com segurança, inovação, tecnologia e arte, sempre buscando diversificar seu portfólio de
produtos e ampliar seu mercado de atuação.
É sabido que os desafios oriundos de mercados em constante tranformação sempre exigirão da CMB
um movimento de transformação de sua visão, demandando a necessidade de se manter-se conectada
as tendências e devidamente preparada para desenvolver novos produtos, serviços e soluções de
segurança de alta tecnologia que contribuam para a superação dos desafios advindos das necessidades
de seus clientes.
O objetivo se consolida em disponibilizar soluções de segurança desenvolvidas para atendimento das
necessidades específicas de cada cliente, que funcionem de forma integrada e que se baseiem no uso
de tecnologias avançadas.

1.4 Ambiente de atuação
A CMB fornece soluções de segurança nos segmentos de meio circulante, passaporte, selos postais,
controle fiscal e outros que sejam compatíveis com suas atividades.
No mercado nacional, a atuação da empresa pode ser dividida em dois grandes grupos de produtos:
exclusivos e concorrenciais. Os produtos exclusivos são aqueles em que a empresa possui, por força
de lei, a exclusividade de produção. O outro grupo é o de produtos concorrenciais, ou seja, aqueles
em que a CMB disputa mercado com outras empresas, nacionais e internacionais.
Os principais clientes da CMB são: Banco Central do Brasil (BCB), Receita Federal do Brasil (RFB),
Departamento de Polícia Federal (DPF), Conselho Nacional da Justiça (CNJ), Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT).
Na busca por maior competitividade no mercado concorrencial, a CMB implementou diversas ações
com o objetivo de tornar a sua cadeia de suprimentos mais eficiente, de garantir a aquisição de bens
e serviços críticos em curto prazo e de aumentar a efetividade das contratações. Como resultado, além
do aprimoramento da gestão das aquisições dos itens comuns e de reposição automática e da
regularização dos estoques de matérias-primas e de outros insumos, houve uma significativa redução
do prazo médio apurado para as compras por intermédio de pregão eletrônico, o que de fato repercutiu
muito positivamente na eficiência, na segurança e na continuidade dos diversos processos produtivos
da CMB em 2017.
No segmento de meios de pagamento, a CMB não possui concorrentes diretos no mercado nacional
para cédulas brasileiras por ser a única Empresa autorizada a fabricá-las no Brasil. Por outro lado, a
Medida Provisória nº 745, de 15 de setembro de 2016, convertida em 23 de fevereiro de 2017 na Lei
nº 13.416, estabeleceu que, caso haja inviabilidade ou fundada incerteza quanto ao atendimento, pela
CMB, da demanda por meio circulante ou do cronograma para seu abastecimento, em cada exercício
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financeiro, caracteriza situação de emergência, para efeito de aquisição de papel-moeda e de moeda
metálica de fabricantes estrangeiros.
Nesse contexto, cabe ressaltar que a CMB mantém anualmente negociações com o Banco Central
com o objetivo de firmar contratos para o fornecimento de cédulas e moedas que assegurem
previsibilidade quanto ao atendimento da demanda por meio circulante.
Além disto, em 2017, foram adotadas todas as medidas gerenciais e operacionais necessárias para
garantir a plena disponibilidade de matérias-primas, mãos-de-obra e equipamentos de produção,
tendo sido estas ações fundamentais para o cumprimento integral e antecipado do Programa Anual
de Produção estabelecido pelo Banco Central.
No segmento de selos fiscais digitais, a empresa está empreendendo esforços para internalizar
tecnologia e desenvolver solução própria para a prestação de serviços de controle e rastreamento de
cigarros e bebidas que possibilite também a atuação em outros segmentos de mercado.
No que diz respeito ao Sistema de Controle da Produção de Bebidas (Sicobe), é importante ressaltar
que a CMB ainda sofre os impactos das determinações constantes do Ato Declaratório Executivo
(ADE) nº 75, de 17 de outubro de 2016 (ADE-75/2016), que desobrigou os estabelecimentos
industriais envasadores de bebidas da utilização do sistema a partir de 13 de dezembro de 2016 .
Com relação ao desenvolvimento de um novo sistema de controle da produção de bebidas em
substutição ao Sicobe,que teve início registrado ainda em junho de 2016, vale destacar que, além da
construção de um ambiente de desenvolvimento e testes que simula a operação da solução da CMB
em uma linha de produção, foram realizados testes-piloto exitosos em duas envasadoras, sendo o
último em linhas de maior velocidade.
Também encontra-se em fase final a etapa de elaboração dos documentos para contratação da
prestadora de serviço que será responsável pela instalação e manutenção da solução nos
estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, que deverá possuir estrutura semelhante à
existente para o Scorpios, porém com capilaridade e capacidade de atendimento significativamente
maior. A solução de controle de bebidas deverá ser instalada em cerca de 316 estabelecimentos
envasadores e 1.265 linhas de produção, distribuídas em 25 Estados.
Com relação ao Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios), um novo
modelo de contratação foi definido de forma a permitir a ampliação da competição e a internalização
da tecnologia.
Já em relação aos selos fiscais físicos de controle, em consonância com a Lei nº 12.995/2014, a CMB
está desenvolvendo sistema gerencial que viabilizará a logística de recepção das demandas dos
contribuintes por selos físicos de controle de arrecadação fiscal aplicados em produtos como cigarros,
bebidas quentes e relógios. O fornecimento direto possibilitará o atendimento de forma mais
adequada às necessidades dos contribuintes, assim como a customização e o desenvolvimento de
novos negócios.
A CMB também produz os Passaportes Nacionais emitidos pela Polícia Federal e Ministério das
Relações Exteriores (MRE). No que diz respeito ao planejamento e execução das ações que
assegurassem a continuidade do fornecimento regular deste produto em 2017, evitando, assim, novas
interrupções como aquelas ocorridas em 2016, foi notório o avanço alcançado pelas áreas técnicas e
de produção.
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Como, neste caso, a linha de produção é composta por equipamentos únicos e críticos optou-se por,
num primeiro momento, buscar o apoio das empresas fabricantes para a execução de manutenções
preventivas e corretivas, evitando a paralisação e/ou intermitência da operação de tais equipamentos.
Em seguida, deu-se continuidade à análise da real necessidade de se adquirir novos equipamentos
para contingência.
Outro produto para o qual a CMB possui linha de produção é o cartão inteligente (smart card),
destinado principalmente para o segmento de identificação civil e funcional. O faturamento desta
linha de produtos obteve um crescimento expressivo em 2017, demonstrando que ainda há margem
para a ampliação da participação da CMB neste mercado, que se desenvolve em um ambiente
extremamente competitivo.
Neste segmento, cabe destacar a possibilidade de se agregar serviços especializados como controle
de acesso físico e certificação digital ao produto. Ademais, a CMB possui o diferencial de poder
armazenar dados dos cidadãos de forma perene e no âmbito do poder público, em ambiente totalmente
seguro e com acesso controlado.
Além disto, com o objetivo de retornar ao mercado internacional de maneira consistente,
comercializando produtos e/ou Serviços com soluções de segurança, algumas ações tiveram início
em 2017, destacando: 1) a elaboração e análise das propostas de formação de parcerias com empresas
impressoras internacionais para utilização de nossa capacidade disponível na fábrica de cédulas; 2) a
constituição de novos representantes comerciais nos países-alvos; 3) a elaboração da política
comercial de exportação e a retomada das ações de abordagem com os principais bancos centrais
(considerados alvos), tendo como premissas a proximidade geográfica, o domínio do idioma e os
mecanismos multilaterais de fomento e intercâmbio.
1.5 Organograma até 26.07.2017
A estrutura organizacional da Casa da Moeda do Brasil é composta por uma Diretoria Executiva,
órgão de deliberação superior responsável pela gestão da Empresa cuja atuação observa as diretrizes
e normas aprovadas pelo Conselho de Administração. Dela fazem parte um presidente e quatro
diretores, a quem estão subordinadas as unidades operacionais que realizam as atividades relativas ao
exercício das competências da CMB, conforme descrito no quadro abaixo.
Destaca-se que a CMB passou por uma reestruturação, a partir de julho de 2017, resultando em
alteração no seu organograma com a extinção, criação e fusão de algumas unidades de trabalho.
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Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – ATÉ 26/07/2017
Período de

Áreas/
Subunidades
Estratégicas

PRESI

GABIN

Competências

Titular

Cargo
atuação

Suas atribuições estão previstas no
Estatuto da CMB, Seção IV, art.22 Dec nº 2.122 de 13 de janeiro de
1997 e seus incisos e seus incisos.

Assessorar ao Presidente;
Coordenação da preparação dos atos
administrativos;
Gestão da preservação da memória
da CMB; e marketing
Institucional da CMB.

Assessorar nas demandas
Internas e externas de cunho
Jurídico, bem como
Representação da Empresa em
Juízo, ou fora dele.

DEJUR

Alexandre
Borges
Cabral

Antonio
Renato Cezar
de Andrade

José Guilherme R.
da Costa

Presidente

29/04/2016 a
26/07/2016

Chefe de
Gabinete

Superintendente

08/08/2016
a
26/07/2017

05/10/2016
a
26/07/2017

Acolher e atender manifestações e
solicitações
público

de

informações

relacionadas

à

do

CMB,

realizar a gestão do Serviço de
Informação ao Cidadão;
Realiza a gestão do canal “Fale
OUVID

Aloysio Telles de
Moraes Netto

27/07/2017 a
Ouvidor

Conosco” para o atendimento das

25/09/2017

manifestações do público em geral;
e
Responde às manifestações das
redes sociais da CMB.

CORREG

Exercer a função correcional no
âmbito da Casa da Moeda do Brasil.

Guilherme Bohrer
Lopes Cunha

Gerente Executivo

01/07/2015
11/08/2017
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

DEPAC

Período de
Competências

Titular

Cargo
atuação

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

Roberto Ferreira
Brandão

01/11/2016
Superintendente
a
26/07/2017

12/05/2016
a
Renato Salvador
Coutinho
DEEMP

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

Superintendente

12/07/2017

18/07/2017
Marcelo Ferreira
Briard

Superintendente
Interino

a
26/07/2017

01/07/2015

AUDIT

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

José Antônio
Meyer Pires
Júnior

DISEL

a
02/07/2017

Chefe de Auditoria
Interina
Luzia Mara Abdel
M. da Motta

Adilmar Gregorini

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

Chefe de Auditoria

Chefe de Auditoria

03/07/2017 a
12/07/2017

13/07/2017 a
26/07/2017
01/07/2015

Roberto Alfredo
Paulo

Diretor

a
26/07/2017
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

DESER

DETES

Período de
Competências

Titular

Cargo
atuação

Controle da produção,
Gerenciamento da informação,
Auditoria dos selos fiscais
Rastreáveis e desenvolvimento
de tecnologias para selos
rastreáveis.

Márcio Roberto
Lopes da
Silva

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

Leonardo Abdias
N. de Oliveira

Superintendente

23/08/2016
a
26/07/2017

Superintendente

01/03/2016
a
26/07/2017

05/10/2016

DECOS

DICEM

DECED

Vendas e gestão de clientes de
selos.

Gilberto Corrêa de
Oliveira

Superintendente
Interino

a
26/07/2017

04/04/2016

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

Jehovah de Araújo
Silva Junior

Produção de cédulas.

Robson Paes
Ferreira

Diretor

a
26/07/2017

Superintendente

01/07/2015
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

DEMOM

DETEC

DEMAQ

DECEM

DIPIM

Período de
Competências

Titular

Cargo
atuação

Produção de moedas e medalhas.

Manutenção e controle das
questões relativas aos
processos de fabricação de
cédulas, moedas e medalhas;
identificação de necessidades e
estudos técnicos para a
melhoria dos processos e
produtos, com implantação de
novas tecnologias,
especificações e análises na
aquisição de materiais e
equipamentos.
Preservação do meio
ambiente; acompanhamento e
controle do tratamento das não
conformidades de auditorias
internas, externas e legais da
qualidade.
Vendas e gestão de cliente de
cédulas, moedas e medalhas.

Gestão da produção de
Passaportes e demais
Impressos de segurança,
Visando atender aos principais
Clientes, quais sejam:
Departamento de Polícia
Federal, Ministério das
Relações Exteriores e
Correios.

Sérgio Perini
Rodrigues

Alexandre
Grilo
Magalhães

Superintendente

Superintendente
Interino

04/04/2016
a
26/07/2017

12/09/2016
a
26/07/2017

Superintendente

Marcos Pereira

Superintendente

Álvaro de Oliveira
Soares

Superintendente

01/07/2015
a
26/07/2017

06/04/2016
a
26/07/2017

01/07/2015
Lara Caracciolo
Amorelli

Diretora

a
26/07/2017

01/07/2015
DEPAS

Fabricação de cadernetas de
Passaportes.

Paulo César
Esteves de França

Superintendente

a
26/07/2017
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Período de
Competências

Titular

Cargo
atuação
01/07/2015

DEPIM

Fabricação de produtos
gráficos impressos.

Sérgio Grilo
Magalhães

Superintendente

a
26/07/2017

DETIP

DECOP

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

Vendas, gestão de clientes e
marketing de passaportes e
impressos.

01/07/2015
Marcone da Silva
Leal

Superintendente

a
26/07/2017

18/05/2016
Regina Almeida

Superintendente

a
26/07/2017
29/10/2015

DIGES

Gestão das atividades-meio da e
Empresa.

Vagner de Souza
Luciano

Diretor

a
26/07/2017

DETIC

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

01/07/2015
Geraldo Esperança
Ferreira

Superintendente

a
26/07/2017

01/07/2015
DECOF

DEGEP

Contabilidade, dotação
orçamento e administração
financeira da CMB.

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

José Luiz Gil Costa

Superintendente

a
26/07/2017

Adriana de Fátima
Cardoso Rodrigues

01/11/2016
Superintendente
a
26/07/2017
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

DECEC

DELOG

Período de
Competências

Titular

Cargo
atuação

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

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

Claudia Patricia S.
Fragas Guimarães

Superintendente

09/08/2016
a
26/07/2017

Marcos Leon
Rozemblatt

Superintendente

27/09/2016
a
26/07/2017

01/07/2015
DESEC

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

Pedro Gonçalves de
Matos

Superintendente

a
26/07/2017

Mário Sérgio
Martins Mendes
DEGEC

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

Superintendente
Wagner Fernando
B. Coelho

25/08/2015
a
01/05/2017
02/05/2017
a
26/07/2017

Fonte: DEGEP
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A administração da CMB é exercida pelo Conselho de Administração (CONSAD) e pela Diretoria
Executiva, sendo o CONSAD responsável por exercer a administração superior e a Diretoria
Executiva pela Gestão da Empresa, cuja atuação observa as diretrizes e normas aprovadas pelo
CONSAD.
O órgão de Auditoria Interna - AUDIT está hierarquicamente subordinado ao Conselho de
Administração, estando o mesmo vinculado administrativamente à Presidência da Empresa.
No ano de 2017 a estrutura da Empresa passou por revisão e um novo modelo de estrutura foi
implementado a partir de 26.07.2017. A atual estrutura organizacional da CMB, além das unidades
estratégicas contempla o funcionamento de cinco comitês permanentes: Comitê de Tecnologia da
Informação - COTIN, Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - COSIC, Comitê de
Gestão de Pessoas – GP, Comitê de Planjamento Financeiro - COFIN e Comitê de Gestão das
Penalidades – COPEN. Esses comitês atuam em apoio à governança e estão detalhados no subitem
3.1.
Ainda, como órgão máximo da Empresa, com poderes inclusive para deliberar sobre todos os
negócios relativos ao seu objeto, foi criada a Assembeia Geral (art. 72, III, do Decreto 8.945, de 27
de dezembro de 2016.
NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL A PARTIR DE 26.07.2017
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Quadro 2 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Após reestruturação
Áreas/
Subunidades
Estratégicas
PRESI

Competências
Suas atribuições estão previstas nos
artigos 46, 55 e 56 do novo Estatuto
Social da CMB.

Titular

Cargo

Período de
atuação

Alexandre
Borges
Cabral

Presidente

27/07/2017

Planejamento, organização, direção
e controle das atividades realizadas
pelos órgãos que lhe são
subordinados;
Chefe de
Gabinete

GABIN
Assessorar o Presidente, à Diretoria
Executiva e coordenar atividades da
Corregedoria
e
realizar
a
comunicação institucional

DEJUR

DEGOV

Antonio
Renato Cezar
de Andrade

27/07//2017

Assessoramento das demandas
Internas e externas de cunho
Jurídico, bem como
Representação da empresa em
Juízo, ou fora dele.

José Guilherme R.
da Costa

Superintendente

27/07/2017

Direcionamento estratégico da
empresa, Proposição de Políticas de
Conformidade e Gestão de Riscos,
elaboração e acompanhamento da
Gestão de Controles Internos,
Riscos, Normas e Orçamento e
preparação e divulgação periódica
para a Diretoria Executiva do
relatórioa de acompanhamento dos
indicadores de desempenho e
informações de suporte à decisão.

José Luiz Gil Costa

Superintendente

27/07/2017

Acolher e atender manifestações e
solicitações
público

de

informações

relacionadas

à

do

Aloysio Telles de
Moraes Netto

27/07/2017 a
25/09/2017

CMB,

realizar a gestão do Serviço de
Informação ao Cidadão;
OUVID

Realiza a gestão do canal “Fale
Conosco” para o atendimento das

Jorge Eduardo
Vieira Costa

Ouvidor

26/09/2017

manifestações do público em geral;
e
Responde às manifestações das
redes sociais da CMB.
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

CORREG

AUDIT

Período de
atuação

Competências

Titular

Cargo

Exercer a função correcional no
âmbito da Casa da Moeda do Brasil.

Guilherme Bohrer
Lopes Cunha

Gerente Executivo

Adilmar Gregorini

Chefe de
Auditoria

27/07/2017

Adriana de Fátima
C. Rodrigues

Superintendente

27/07/2017

Executar as atividades de auditoria
de natureza contábil, financeira,
orçamentária,
administrativa,
patrimonial e operacional da
Empresa;
Aferir a adequação do controle
interno,
a
efetividade
do
gerenciamento dos riscos e dos
processos de governança.

de
e

27/07/2017

SECEX

Assessorar
o
Conselho
Administração - CONSAD
Conselho Fiscal - Confis;

DIGES

Coordenação das atividades que
envolvam a gestão contábil e
financeira, gestão de tecnologia de
informação e da comunicação,
gestão da logística, gestão da
segurança
corporativa
e
da
informação
e
gestão
das
contratações.

Vagner de Souza
Luciano

Diretor

27/07/2017

DETIC

Suporte e desenvolvimento de
soluções corporativas de tecnologia
da informação da CMB.

Jeferson Barboza
Machado

Superintendente

27/07/2017

DECOF

Realização
das
atividades
relacionadas com o adequado
registro dos eventos contábeis e;
gerir as finanças da CMB.

Marcos Paulo M.
dos Santos

Superintendente

27/07/2017

DELOG

Gestão de atividades logísticas e
outros serviços de apoio, além da
gestão de escritórios remotos da
CMB.

Superintendente

27/07/2017

José Mauro Peixoto
Costa
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

DESEG

Realização
das
atividades
relacionadas com a segurança física
e da informação da CMB.

Pedro Gonçalves de
Matos

Superintendente

27/07/2017

DEGEC

Realização
de
atividades
relacionadas com aquisições e
contratações realizadas pela CMB.

Wagner Fernando
B. Coelho

Superintendente

27/07/2017

DIRIM

Gestão do marketing, pesquisa e
concepção de produtos e serviços;
comercialização de produtos e
serviços; gestão de pessoas.

César Augusto
Barbiero

Diretor

27/07/2017

DEPES

Prospecção e desenvolvimento de
novos mercados de atuação;
realização de pesquisa e concepção
de produtos e serviços.

Geraldo Esperança
Ferreira

Superintendente

27/07/2017

DECOM

Comercialização de produtos e
serviços; gestão de contratos
comerciais e administração dos
cofres de produtos acabados.

Paulo Ricardo de
Mattos Ferreira

Superintendente

27/07/2017

DEGEP

Proposição de políticas de gestão de
pessoas; provisão de recursos
humanos;
capacitação
de
empregados

Silvia Oliveira
Lança

Superintendente

27/07/2017

DIDES

Zelar pelo bom andamento de
projetos,
matrizes,
produtos,
engenharia, manutenção, qualidade
e meio ambiente da CMB.

Jehovah de Araújo
da Silva Júnior

27/07/2017 a
22/10/2017

Abelardo Duarte de
M. Sobrinho

Diretor

23/10/2017

Superintendente

27/07/2017

DETEC

Realizar atividades relacionadas
com engenharia de processos e com
o desenvolvimento tecnológico de
produtos e serviços da CMB.

DEMAN

Realizar atividades relacionadas
com
a
manutenção
dos
equipamentos de produção e de
infraestrutura da CMB.

Alexandre Grilo
Magalhaes

Superintendente

27/07/2017

DEMAQ

Realizar atividades relacionadas à
qualidade de insumos e produtos; e à
gestão do meio ambiente.

Luis Claudio F.
Braule Pinto

Superintendente

27/07/2017

Julio Cesar N. da
Silva
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

DEMAT

Realizar atividades relacionadas ao
desenvolvimento de projetos de
produtos e matrizes da CMB.

Wilson Antunes
dos Santos

Superintendente

27/07/2017

DIOPE

Planejamento,
orientação,
supervisão, coordenação, e controle
pelos órgãos que lhe são
subordinados,
relacionados
a
produção de cédulas, moedas,
medalhas e demais produtos da
CMB.

Diretor

27/07/2017 a
11/10/2017

Lara Caracciolo
Amorelli
Jehovah de Araújo
da Silva Júnior

23/10/2017

DECED

Realizar atividades relacionadas a
produção de cédulas demandadas a
CMB.

Robson Paes
Ferreira

Superintendente

DEMOM

Realizar atividades relacionadas a
produção de moedas e medalhas
demandadas a CMB.

Sérgio Perini
Rodrigues

Superintendente

DEGER

Realizar atividades relacionadas a
produção de produtos gráficos e
cartões demandados a CMB.

Sérgio Grilo
Magalhães

DETED

Realizar atividades relacionadas a
produção de produtos tecnológicos e
digitais demandados a CMB.

Paulo Cesar
Esteves de França

27/07/2017

27/07/2017

Superintendente

Superintendente

27/07/2017

27/07/2017

Fonte: DEGEP

1.6 Macroprocessos finalísticos
A CMB possui linhas de negócio de serviços e produtos. Para melhor representação e entendimento
dos negócios da organização foram estabelecidos na Cadeia de Valor dois núcleos finalísticos:
Processos de Negócio Finalísticos de Serviços e Processos de Negócio Finalísticos de Produtos.
São representados, também, os processos de negócio (macroprocessos) que compõem a cadeia pontaa-ponta dos produtos e serviços e os processos de negócio que dão suporte diretamente à estas linhas.
1. Linha de Serviços

A seguir, são identificados os macroprocessos finalísticos de serviços com uma breve descrição, a
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unidade responsável pela sua execução, o serviço entregue ao cliente e os principais insumos com
respectivos fornecedores.
B.3. Operação de Selos Fiscais Digitais Rastreáveis para Controle de Bebidas
Descrição: Prestação dos serviços de controle da produção de bebidas, englobando atividades de instalação e
desinstalação de equipamentos, monitoramento de indicadores, atendimento às demandas da Receita Federal do Brasil e
estabelecimentos industriais, dentre outras.
Unidade

Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED

Serviço

SICOBE

Cliente

Receita Federal do Brasil - RFB

Insumo

Não aplicável

Fornecedor

Não houve contratação no exercício de 2017

OBS: O Sistema de Controle de Produção de Bebidas - SICOBE não se encontra em operação em virtude da publicação
do Ato Declaratório Executivo - ADE COFIS nº 75/2016, que desobrigou, a partir de 13 de dezembro de 2016, os
estabelecimentos industriais envasadores de bebidas da utilização do sistema.

B.4. Operação de Selos Fiscais Digitais Rastreáveis para Controle de Cigarros
Descrição: Prestação dos serviços de controle e rastreamento da produção de cigarros, englobando atividades de
instalação e desinstalação de equipamentos, monitoramento de indicadores, atendimento às demandas da Receita
Federal do Brasil e estabelecimentos industriais, dentre outras.
Unidade

Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED

Serviço

SCORPIOS

Cliente

Receita Federal do Brasil - RFB

Insumo

Fornecedor
CEPTIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E SISTEMAS
S/A

Não aplicável

B.5. Codificação de Selos Fiscais Digitais Rastreáveis
Descrição: Codificação de selos fiscais digitais com elementos de segurança para o controle e rastreamento da
produção de cigarros.
Unidade

Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED

Serviço

SCORPIOS
Insumos

Cliente

Receita Federal do Brasil - RFB
Fornecedores

Produto semiacabado – estampas

Departamento de Produtos Gráficos e Cartões - DEGER

Tinta de Segurança

CEPTIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E SISTEMAS
S/A
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2. Linha de Produtos

A seguir, são identificados os macroprocessos finalísticos de produtos com uma breve descrição, a
unidade responsável pela sua execução, o produto entregue ao cliente e os principais insumos com
respectivos fornecedores.
C.4. Produção de Passaportes

Descrição: Confecção de passaporte brasileiro, documento oficial de segurança que identifica o cidadão brasileiro e
estrangeiro para trânsito em diversos países, e personalização de passaportes com dados variáveis dos cidadãos.

Unidade

Departamento de Produtos Gráficos e Cartões - DEGER

Produtos

Passaportes brasileiros

DPF - Departamento de Polícia Federal
Clientes
MRE - Ministério de Relações Exteriores
Insumos

Fornecedores

Tintas Calcográficas

SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA

Papéis (filigranados, resinados, autoadesivo e
fibra de garantia)

FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA
SA HOLOGRAM INDUSTRIES

Laminados de Segurança
SURYS
Clichês

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Filme Plástico Termoadesivo

SM FLEX COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI

Cartucho Cartão Duplex

PICK PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA

Linha de Costura

FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA
SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA

Tintas Offset

CEPTIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E SISTEMAS
S/A
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SELLER INK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA
Caixa de Papelão

JJF EMBALAGENS EIRELI - ME

C.5. Produção de Impressos de Segurança
Descrição: Os processos para os impressos de segurança consistem em sua maioria, impressão offset e calcográfica.
Unidade

Departamento de Produtos Gráficos e Cartões - DEGER

Produto

Selos de Controle Fiscal

Cliente

Insumos
Papel de Garantia RFB 57G/m²

RFB - Receita Federal do Brasil
Fornecedores

FEDRIGONI BRASIL PAPÉIS LTDA
SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA

Tintas Calcográficas

SELLER INK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA

Papel Autoadesivo

AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA

Papel Filigranado com DOV

FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA

Produto

Selos Postais e Blocos
Comemorativos
Insumos

Cliente

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Fornecedores

Papel Couchê Gomado sem Fosforescência

FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA

Papel Couchê Autoadesivo Bobinado

AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA

Solventes

IMAGRAF INDÚSTRIA DE TINTAS GRÁFICAS LTDA

Verniz Serigráfico UV

SELLER INK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA

Caixa de Papelão

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Tintas Offset Quadricromia

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Tinta Rotogravura

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017
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Produto

Bilhetes Magnetizados

Clientes

CPTM - Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos
METRÔ/SP

Insumos

Fornecedores

Cartolina Impressão Branca

FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA

Tinta Magnética

BEMROSE BOOTH PARAGON LTD

Acetato de N–Propila

ICQL QUIMICA LTDA

Produto

Cartão de Habilitação Técnica

Cliente

Insumos

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil
Fornecedores

Tinta Serigráfica OVI

SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA

Fitas Termoimpressoras Transferíveis

PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP

Fita Termoimpressora Retransferível

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Filme Transparente Termotransferível

SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA

Envelope Bolha

BETHA INDÚSTRIA COMÉRCIOS E SERVICOS LTDA - EPP

Produto

Cartão de Identidade do
Médico

Cliente

Insumos
Cartão de policarbonato
Produto

Apostila de Haia
Insumos

CFM - Conselho Federal de Medicina
Fornecedores

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017
Cliente

CNJ - Conselho Nacional de Justiça
Fornecedores

Papel Autoadesivo

AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA

Cartucho Cartão Duplex

PICK PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA

Tinta Offset

SELLER INK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA

Tinta Calcográfica

SELLER INK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA
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Universidade de São Paulo - USP
Ministério da Defesa
Produtos

Certificados, Carteiras e
Diplomas

Clientes

Fundação Getúlio Vargos - FGV
Ministério dos Transportes
MT/MS - Montreal

Insumos

Fornecedores

Papéis Filigranados

FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA

Cartucho Toner Preto

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Tinta Serigráfica

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Tinta Preta

DOMINO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Clichê

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Caixa de Papelão

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017
SELLER INK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA

Tintas Offset
CEPTIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E SISTEMAS
S/A
SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA
Tintas Calcográficas

Porta Documento

Produto

SELLER INK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA
B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME

Editais, Encartes e Invólucros
Insumos

Cliente

Clube da Medalha do Brasil
Fornecedores

Papel Couche Mate

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Papel Cartão

DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

Cola Líquida Universal

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Faca de Corte e Vínculo

BRAZILLASER IND. E COM. LTDA.
R. W.. REIS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME

Cola Base Cianoacrilato
COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA - ME
Tintas Offset Quadricromia

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017
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C.6. Produção de Cédulas
Descrição: Impressão de cédulas para atendimento ao meio circulante, com aplicação de offset seco e úmido,
calcografia, serigrafia, holografia, tipografia e flexografia, com acabamento automatizado. Há capacidade para atender
ao mercado exterior.
Unidade

Departamento de Cédulas - DECED

Produto

Cédulas

Cliente

Insumos
Papel Fiduciário

BACEN - Banco Central do Brasil
Fornecedores

FEDRIGONI Brasil Papéis Ltda.
CEPTIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E SISTEMAS
S/A

Tintas

SELLER INK Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.
Cintas para cintagem de centena e milheiro de
cédulas

SLN IMPORT

Banda Holográfica

LEONHARD KURZ Stiftung e Co. KG

C.7. Produção de Moedas
Descrição: Cunhagem e embalagem de moedas de circulação.
Unidade

DEMOM - Departamento de Moedas e Medalhas

Produto

Moedas
Insumos

Cliente

BACEN - Banco Central do Brasil
Fornecedores

TRES S Ferramentas de Precisão Ltda.;
Discos

COMPANIA EUROPEA DE COSPELES S.A
CHINA BANKNOTE PRINTING AND MINTING
CORPORATION

Filme Polietileno

VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Caixa de Papelão

EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDAME

Palete

J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA.-EPP
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C.8. Produção de Medalhas
Descrição: Fundição e laminação de metais, corte de discos, cunhagem, acabamento e embalagem de medalhas
Unidade

Departamento de Cédulas - DECED

Produto

Medalhas
Insumos

Cliente

BACEN - Banco Central do Brasil
Fornecedores

Prata

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Ouro

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO EM 2017

Cobre reciclado

Aproveitamento de resíduos da CMB
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E
RESULTADOS
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2.1 Planejamento organizacional
O Plano Estratégico define, em linhas gerais, o caminho a ser seguido pela empresa para
cumprir sua missão e alcançar sua visão de futuro. Este artefato reúne os Direcionadores
Estratégicos (Missão, Visão e Valores) e o Mapa Estratégico, assim como a descrição dos
Objetivos Estratégicos e os indicadores relacionados, com suas respectivas metas.
A seguir são apresentados os direcionadores estratégicos para o período 2017-2022, que
vigoraram em 2017.
Direcionadores Estratégicos
Missão: Prover soluções de segurança nos segmentos de meio circulante, passaporte, selos
postais, controle fiscal e outros que sejam compatíveis com suas atividades.
Visão: Ser competitiva e reconhecida por agregar segurança com tecnologia de ponta em seus
produtos e serviços.


Valores:
a) Ética;
b) Transparência;
c) Atitude para Resultados;
d) Qualidade;
e) Inovação;
f) Sustentabilidade;
g) Comprometimento;
h) Integração das Equipes.

Mapa Estratégico
"Não se pode gerir o que não se mede, então não se pode medir o que não se descreve."
Kaplan e Norton.

O mapa estratégico é um diagrama que descreve a forma como a CMB busca criar valor, por
meio de ligação de seus objetivos estratégicos tendo relações explícitas de causa-e-efeito.
Para a elaboração de seu Plano Estratégico, a CMB adotou a metodologia Balanced Scorecard
(BSC), que permite responder aos desafios sob enfoque de 4 perspectivas: financeiro, clientes,
processos, aprendizagem e crescimento. A resposta permanente a estas quatro questões permite
realizar uma mensuração simultaneamente financeira e não financeira, inerente ao sistema de
informação alargado a todos os níveis da organização.
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A CMB no exercício de 2017 buscou o alcance dos seguintes objetivos:
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Em 2017, além dos aspectos relacionados ao aprimoramento contínuo da estratégia
empresarial, alguns fatores influenciaram diretamente no processo decisório da gestão,
conforme descrito abaixo:
 Implementação de uma nova estrutura organizacional, proposta pela Diretoria Executiva
e aprovada pelo Conselho de Administração, ocorrida ao longo do 3º trimestre de 2017;
 Implantação de ações focadas na eficiência dos processos de fornecimento de insumos
e prestação de serviços, apoio as unidades da CMB em seus projetos, promoção de medidas
de melhoria na gestão de contratos de serviços administrativos, em busca da otimização
dos recursos materiais e logísticos da CMB;
 Interrupção da prestação de serviços relativo ao Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (SICOBE), em função da publicação do Ato Declaratório Executivo - ADE Cofins
nº 075, de 17/10/2016, que desobrigou os estabelecimentos INDUSTRIAIS envasadores
de bebidas de utilizarem o referido Sistema (SICOBE), de que trata a Instrução Normativa
RFB nº 869, de 2008, a partir de 13 de dezembro de 2016, impactando negativamente à
CMB em 2017, em face da perda de Receita Operacional, estimada de R$1,4 bilhão para o
exercício;
 Implementação de ações de redução de custos, que gerarão economia de cerca de
R$110,2 milhões em 12 meses, com destaque para o Programa de Demissão Voluntária PDV, implantado no 2º semestre de 2017, e renegociação de contratos com fornecedores e
prestadores de serviços.
 Assinatura em 13/04/2017 dos contratos de fornecimento de Cédulas e Moedas
Brasileiras para o Banco Central do Brasil - BCB, integralmente atendidos pela CMB, em
prazo inferior ao estabelecido contratualmente, o que possibilitou aceitar demandas
adicionais do BCB, também integralmente atendidas pela CMB;
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2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
A descrição dos objetivos, indicadores e metas relacionados ao Plano Estratégico da CMB são
informações de acesso restrito, tendo em vista que a divulgação poderia
causar riscos à competitividade da Empresa.
2.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico
O planejamento estratégico de uma empresa necessita de acompanhamento constante, tanto
para mensurar os resultados obtidos, quanto para avaliar o desempenho das metas empresariais
e, caso necessário, redirecionar eventuais ajustes de rumos para alcance de seus objetivos.
Com esse propósito, a Diretoria Executiva, no exercício de 2017, promoveu reuniões
estratégicas com a presença de Diretores, Superintendentes, Assessores e outros líderes da
organização, conforme cronograma indicado no quadro abaixo.
Quadro 3 - Cronograma RAE
Reunião de Análise Estratégica (RAE)
1ª RAE

11/03/2017

2ª RAE

01/07/2017

3ª RAE

16/09/2017

4ª RAE

16/12/2017

Fonte: DEGOV/SEPE

As reuniões foram conduzidas por meio de apresentações e debates, com a participação efetiva
e com a proposição de sugestões por parte dos presentes, focando no aumento da receita,
redução de despesas e na diversificação da carteira de produtos e serviços.
Destacam-se algumas iniciativas ocorridas no exercício de 2017:





Desenvolvimento do Sistema Nacional de Rastreabilidade e Controle de Bebidas;
Desenvolvimento do Sistema de Controle de Cigarros;
Desenvolvimento do Sistema de Formação de Preços de Cédulas e Moedas para
Fornecimento do Banco Central;
Bullion Coin.

As mencionadas iniciativas levaram à elaboração de 4 (quatro) Projetos Estruturantes, que se
apresentam como importante instrumento mobilizador para atualização do direcionamento
estratégico da empresa, estimulando a performance organizacional e viabilizando o alcance
da visão de futuro, com foco na sustentabilidade financeira a partir de 2018.
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2.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
As orientações estratégicas definidas para o período de 2017 a 2022 revelam a vinculação com
as competências institucionais, legais e normativas da organização estabelecidas nos moldes
apresentados no item 1.1 “Finalidade e competência”.
A CMB se vincula ao Plano Plurianual (PPA) 2016/2019 do Governo Federal, instituído pela
Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, por meio do Programa 0807 - Programa de Gestão e
Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais.
O Orçamento de Investimentos (OI) da CMB está alocado em quatro ações orçamentárias, quais
sejam:





3274 - Adequação e Modernização do Parque Industrial
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento

Apresentam-se, a seguir, a finalidade, a descrição e as dotações orçamentárias das referidas
ações orçamentárias:


Ação 3274: Adequação e Modernização do Parque Industrial (Projeto)
Dotação Orçamentária Inicial: 29,6 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 29,6 milhões
Finalidade: Substituir equipamentos obsoletos e implementar novas tecnologias
industriais compatíveis com as necessidades dos clientes.
Descrição: Introdução de novos processos ou melhoria dos existentes, referentes às
atividades industriais, de apoio, e as administrativas, com objetivo de produzir novos
produtos, agregar valor aos produtos atuais ou ganhar produtividade.



Ação 4101: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis (Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 6,6 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 6,6 milhões
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem
a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.
Descrição: Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações, obras de
manutenção nas tubulações de água, esgoto, telefone e energia elétrica etc., em
edificações que sejam contabilizadas no imobilizado.



Ação 4102: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas (Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 12,7 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 12,7 milhões
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Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem
a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos, proporcionando melhor
qualidade dos serviços prestados aos usuários.
Descrição: Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis,
veículos, máquinas e equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam
contabilizados no imobilizado.


Ação 4103: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento (Atividade)
Dotação Orçamentária Inicial: R$ 5,3 milhões
Dotação Orçamentária Reprogramada: R$ 5,3 milhões
Finalidade: Realizar despesas com manutenção, adequação e aquisição de bens nas
áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos
ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados
aos usuários.
Descrição: Aquisição de bens e serviços de manutenção e adequação de equipamentos
das áreas de informática, informação e teleprocessamento de propriedade das empresas
estatais que sejam contabilizados no imobilizado.

As informações pertinentes ao Orçamento de Investimentos da CMB são devidamente
registradas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), permitindo o
alinhamento entre suas realizações e o planejado na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme
normas e orientações técnicas da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).
2.1.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução dos resultados dos planos
O monitoramento da estratégia em 2017 foi realizado a partir da verificação dos indicadores
definidos para cada objetivo estratégico, conforme demonstra o quadro intitulado Indicadores
Estratégicos apresentado no item 2.2.5. Além da verificação mencionada, o acompanhamento
da estratégia em 2018 será realizado por meio das RAEs indicadas no item 2.1.2, que
contribuirão de forma efetiva para a identificação do nível de execução dos resultados
pretendidos.
Em consonância com as diretrizes do Plano Estratégico, a CMB mantém mecanismos de
proposição, aprovação e monitoramento da estratégia. Nesse sentido, o aprimoramento técnico
contínuo do gerenciamento dos projetos estratégicos possibilita realizar um controle mais
apurado, o que vem permitindo que o orçamento projetado progressivamente esteja mais
próximo da efetiva necessidade da empresa.
2.2 Desempenho Orçamentário
A seguir são apresentadas as tabelas com os valores consolidados da execução orçamentária
do exercício de 2017.
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Tabela 1 - Dispêndios correntes
(Valores em milhões de reais)
ORÇADO
2017

REALIZADO
2017

% DE
REALIZAÇÃO

526,7

595,7

113%

Vencimentos e vantagens fixas

215,7

240,5

111%

Encargos Sociais

151,2

178,0

118%

Contribuições a entidades fechadas de
previdência

17,1

18,7

109%

Outros benefícios de natureza social

50,4

68,7

136%

Despesas variáveis

38,7

41,7

108%

Programa de Desligamento Voluntário

53,7

48,2

90%

342,7

270,2

79%

337,4

264,1

78%

Material de consumo

5,3

6,1

115%

Serviços de terceiros

179,1

222,3

124%

117,0

153,4

131%

60,8

67,6

111%

1,3

1,3

100%

27,2

21,8

80%

4,5

4,5

100%

Encargos Financeiros

24,7

13,7

55%

Outros dispêndios correntes

27,7

28,0

101%

1.132,6

1.156,2

102%

GRUPOS/ELEMENTOS
Despesas de Pessoal

Materiais e Produtos
Matérias primas

Técnicos, administrativo e operacional
Dispêndios
próprio

indiretos

com

pessoal

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

Total de Dispêndios Correntes

Fonte: DEGOV
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Tabela 2 - Dispêndios de capital
(Valores em milhões de reais)
ORÇADO
2017

GRUPOS/ELEMENTOS

REALIZADO
2017

% DE
REALIZAÇÃO

Amortização de Operações de Crédito de
Longo Prazo

50,0

50,0

100%

Investimentos no ativo imobilizado

54,1

25,9

48%

0,0

0,0

-

104,1

75,9

Dividendos
Total de Dispêndios de Capital

73%
Fonte: DECOF

2.2.1 Execução física financeira das ações da Lei Orçamentária Anual
A execução orçamentária da CMB se apresenta historicamente baixa, com exceção do período
de modernização das linhas de fabricação de cédulas, que iniciou em 2009 e se estendeu até o
ano de 2012, com algum reflexo ainda em 2013, conforme se depreende do gráfico abaixo.
Gráfico 1 - Execução Global dos Investimentos (R$ milhões)
300,0
244,3

250,0

233,9

225,2
202,8

200,0
150,0
100,0
50,0

34,1

38,0

54,6

39,5

31,4

30,6
14,1

25,9

0,0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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2014
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2016

2017

Fonte: DEGOV/SEPE

No ano de 2017 foi aprovado o valor de R$ 54,1 milhões, destinados aos investimentos
pretendidos pela CMB.
O quadro a seguir contempla a execução dos investimentos por ação orçamentária no exercício
em questão.
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Quadro 4 - Execução dos Investimentos por ação orçamentária
(Valores em Reais)
Ações

Descrição

Previsto no
Exercício (A)

Realizado no
Exercício (B)

B/A
%

3274

Adequação e modernização
do parque industrial.

29.620.000

18.533.055

62,57

4101

Manutenção e adequação de
bens imóveis.

6.560.000

192.748

2,94

4102

Manutenção e adequação de
bens móveis, veículos,
máquinas e equipamentos.

12.670.000

4.004.640

31,61

4103

Manutenção de ativos de
informática, informação e
teleprocessamento.

5.250.000

3.154.542

60,09

54.100.000

25.884.985

47,85

Total
Fonte: DEGOV/SEPE

A CMB investiu, em 2017, um valor de R$ 18,5 milhões na modernização e R$ 7,4 milhões
na manutenção e adequação do Parque Fabril, totalizando o montante de R$ 25,9 milhões pelo
regime de competência.
Em relação ao volume de recursos de investimentos previstos no exercício de 2017 e ao
efetivamente realizado, constata-se que o percentual de realização foi de 47,85%.
A realização dos investimentos em questão foi impulsionada pela aquisição de Máquinas,
Equipamentos e Soluções de TI e, entre outros, a aquisição de equipamentos destinados à nova
Solução para Rastreabilidade e Controle de Bebidas, bem como aquisição de 4 (quatro) Ilhas
Pneumáticas que vão contribuir no tratamento e recuperação da água de lavagem proveniente
dos banhos galvânicos.
Destaca-se, ainda, a compra de Misturadores Planetários, destinados a fabricação de massa
para confecção de cilindros entintadores e limpadores, utilizados na realização de impressões
calcográficas nas folhas de cédulas. Em conjunto, as Estações de Cintagem vão permitir a troca
rápida das referidas estações, reduzindo o tempo de setup das máquinas, contribuindo para o
cumprimento do Programa Anual de Produção – PAP de Cédulas Brasileiras.
Os quadros a seguir apresentam as informações referentes às ações orçamentárias integrantes
do OI sob as dimensões física e financeira da execução.
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Quadro 5 - Orçamento de Investimento (Ação 3274)
Identificação da Ação
Código

30.25211.22.662.0807.3274

Título

Adequação e Modernização do Parque Industrial

Iniciativa

Introdução de novos processos ou melhoria dos existentes, referentes às
atividades industriais, de apoio e as administrativas, com objetivo de
produzir novos produtos, agregar valor aos produtos atuais ou ganhar
produtividade.

Objetivo

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

Programa
Unidade Orçamentária

0807

Tipo

Projeto

Gestão e Manutenção de Infraestrutura
de Empresas Estatais Federais

Tipo:

Casa da Moeda do Brasil
(

) Sim

( X )Não

Ação Prioritária
Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria

(

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

29,6

29,6

18,5

Execução Física - Metas
Descrição da Unidade
Meta
de medida
100% da
dotação

%

Previsto

Reprogramado

Realizado

100%

-

62,57%

Tipo

Atividade

Fonte: DEGOV/SEPE

Quadro 6 - Orçamento de Investimento (Ação 4101)
Identificação da Ação
Código

30.25211.22.122.0807.4101

Título

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Iniciativa

Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações; obras de
manutenção nas tubulações de água, esgoto, telefone e energia elétrica etc., em
edificações que sejam contabilizadas no imobilizado.

Objetivo

Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida
útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos
usuários.
Código:

Programa

0807

Tipo:

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
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Unidade Orçamentária

Casa da Moeda do Brasil
(

) Sim

( X )Não

Ação Prioritária
Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria

(

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

6,6

6,6

0,192

Execução Física - Metas
Descrição da Unidade
Meta
de medida
100% da
dotação

%

Previsto

Reprogramado

Realizado

100%

-

2,94%

Fonte: DEGOV/SEPE

Quadro 7 - Orçamento de Investimento (Ação 4102)
Identificação da Ação
Código

30.25211.22.122.0807.4102

Título

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

Iniciativa

Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, veículos,
máquinas e equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam
contabilizados no imobilizado.

Objetivo

Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida
útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor
qualidade dos serviços prestados aos usuários.
0807

Código:

Tipo:

Programa

Unidade Orçamentária

Atividade

Tipo

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais

Casa da Moeda do Brasil
(

) Sim

( X )Não

Ação Prioritária
Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria

(

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

12,7

12,7

4,0

Execução Física - Metas
Descrição da Unidade
Meta
de medida
100% da
dotação

%

Previsto

Reprogramado

Realizado

100%

-

31,61%

Fonte: DEGOV/SEPE
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Quadro 8 - Orçamento de Investimento (Ação 4103)
Identificação da Ação
Código

30.25211.22.126.0807.4103

Título

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento

Iniciativa

Aquisição de bens e serviços de manutenção e adequação de equipamentos
das áreas de informática, informação e teleprocessamento de propriedade das
empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado.

Objetivo

Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de
informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos
ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços
prestados aos usuários.
0807

Código:

Tipo

Tipo:

Programa

Atividade

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais

Unidade Orçamentária
Casa da Moeda do Brasil
(

) Sim

( X )Não

Ação Prioritária
Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria

(

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade
de
medida

Previsto

Reprogramado

Realizad
o

5,3

5,3

3,2

100% da
dotação

%

100%

-

60,09%

Fonte: DEGOV/SEPE

2.2.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
Os fatos descritos a seguir demandaram uma atitude ainda mais conservadora no sentido de
investir apenas no que se mostrava fundamental para a manutenção das atividades da Empresa.
A Emenda Constitucional (EC) nº 93, de 8 de setembro de 2016, alterou o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) para prorrogar a Desvinculação das Receitas da União
(DRU) e estabeleceu a desvinculação das receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios
relativas a impostos, taxas e multas.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) entendeu que as taxas criadas pela Lei nº 12.995, de
18 de junho de 2014, seriam passíveis de desvinculação. A partir desse entendimento, toda a
receita proveniente das taxas instituídas pela prestação de serviço de apoio à Receita Federal
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do Brasil na função fiscalizatória tributária de bebidas e cigarros passou a ser objeto de
aplicação da DRU.
Entretanto, após manifestações de diversos órgãos internos da Administração Direta, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu parecer PGFN/CAF nº 1837/2016, aprovado
em 12/12/2016, que no item 15 ressaltou que a CMB deveria ser ressarcida dos gastos com as
atividades que subsidiam a União no exercício do poder de polícia. A partir de então, a CMB
adotou medidas para buscar o ressarcimento dos gastos que incorreram na execução das
atividades afetas ao SICOBE e SCORPIOS.
Todavia, em recente Parecer PGFN/CAF nº 1793/2017, emitido em 17/11/2017, em seu item
10, recomendou-se a revogação do item 15 do PGFN/CAF nº 1837/2016.
Coincidindo com o final de vigência do contrato do SICOBE, a Receita Federal do Brasil (RFB)
publicou o Ato Declaratório Executivo COFIS nº 75, de 17 de outubro de 2016 (ADE-75/2016),
desobrigando os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas da utilização do SICOBE
a partir de 13 de dezembro de 2016, impactando negativamente a Receita Operacional da CMB
no exercício 2017 na ordem de R$1,4 bilhão.
Contudo, observa-se que a publicação do ADE COFIS nº 75/2016 pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil – SRFB retirou a efetividade da Lei, pois implicou a descontinuidade de um
dever legal, por meio de um ato infra legal, situação que contraria os princípios da separação
dos poderes e da hierarquia das normas e, ainda, exorbita do poder regulamentar que lhe fora
conferido.
Ao desobrigar os fabricantes de bebidas de utilizar o SICOBE, entende-se que a SRFB
exorbitou do poder regulamentar cujas balizas foram definidas no artigo 35 da Lei 13.097, de
19 de janeiro de 2015, que estabeleceu a obrigatoriedade da instalação de equipamentos
contadores de produção pelos estabelecimentos industriais envasadores de bebidas.
O ato de encerramento do SICOBE gerou expressiva redução de caixa e prejudicou o resultado
da empresa. Todavia, a CMB já vinha atuando junto à Receita Federal para desenvolver uma
solução própria para atender à determinação de adotar providências para simplificar os módulos
do sistema e reduzir seu custo.
O contingenciamento dos recursos disponíveis no Orçamento de Receitas e Despesas de
Operações de Autoridade Monetária ocorrido nos últimos três anos também influenciou
negativamente o faturamento da CMB. Esse cenário se agravou com EC nº 95, que prevê um
limite anual de despesas para os três poderes ao longo das próximas duas décadas e fixa para o
exercício seguinte, a partir de 2017, limite de gastos equivalente à despesa realizada no ano
anterior, corrigido pelo valor da inflação.
A Casa da Moeda vem tomando as medidas necessárias para minimizar o impacto de todos os
fatores negativos expostos anteriormente, visando garantir a sustentabilidade econômica e
financeira da Empresa.
Nesta linha de atuação, destacam-se a implantação de ações focadas na eficiência dos processos
de fornecimento de insumos e prestações de serviços, apoio às unidades da CMB em seus
projetos, promoção de medidas de melhoria de gestão de contratos de serviços administrativos,
com consequente renegociação dos contratos, em busca da otimização das aquisições dos
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recursos materiais e logísticos, as quais ensejarão economia de cerca de R$40,0 milhões em 12
(doze) meses.
Relativamente às despesas com pessoal, destaca-se a realização do Programa de Desligamento
Voluntário – PDV 2017. Tal programa, apesar de elevar as despesas de pessoal no período,
propiciará benefícios futuros, gerando uma economia estimada na ordem de R$70,2 milhões
em 12 (doze) meses.
Acerca dos serviços de terceiros, destacam-se os serviços de manutenção dos equipamentos de
produção da CMB, possibilitando a realização das manutenções preventivas e corretivas
necessárias ao tempestivo cumprimento dos programas de produção.
Em relação dos dispêndios de capital, registra-se a atuação das áreas gestoras nos processos de
contratação, resultando em aquisições mais eficientes, com preços abaixo dos estimados nas
pesquisas de mercado, possibilitando assim a realização integral de vários projetos com
dispêndios abaixo dos valores orçados.
Sob a ótica das receitas, destaca-se a eficácia nos cumprimentos dos contratos de vendas
firmados, especialmente no que tange aos produtos Cédulas e Moedas nacionais fornecidos ao
Banco Central do Brasil – BCB, possibilitando assim a assinatura de contratos adicionais para
produção e entrega ainda no mesmo exercício, tendo desempenho orçamentário na ordem de
114,4% em Cédulas e 112,3% em Moedas em 2017.
Ante o exposto, percebe-se que as ações de gestão tomadas no decorrer do exercício
propiciaram a obtenção de resultados melhores que os estimados inicialmente.
2.2.3 Informações sobre a realização das receitas
A programação e a realização das receitas da CMB em 2017 estão demonstradas a seguir:
Tabela 3 – Receitas
(Valores em milhões de reais)
GRUPOS/ELEMENTOS
Receitas Operacionais

ORÇADO
2017

REALIZADO
2017
(a)

REALIZADO
2016
(b)

VARIAÇÃO %
(a/b-1)

910,9

960,1

2.408,6

-60%

911,0

960,1

2.405,9

-60%

-0,1

0,0

2,7

0%

31,2

42,9

82,7

-48%

Alienação de Bens

0,6

0,3

0,2

50%

Aluguéis

0,0

0,0

0,0

0%

29,6

33,8

65,7

-49%

1,0

8,8

16,8

-48%

942,1

1.003,0

2.491,3

-60%

Venda de Bens e Serviços
Demais Receitas Operacionais
Receitas Não Operacionais

Receitas Financeiras
Demais Receitas Não Operacionais
Total das Receitas
Fonte: DECOF

2.2.4 Informações sobre execuções das despesas
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A execução das despesas da CMB por grupo e elemento de despesa é apresentada a seguir.
Tabela 4 – Despesas
(Valores em milhões de Reais)
REALIZADO
2017
(a)

ORÇADO
2017

GRUPOS/ELEMENTOS
Despesas de Pessoal

REALIZADO
2016
(b)

VARIAÇÃO %
(a/b-1)

526,7

595,7

559,5

6%

Vencimentos e vantagens fixas

215,7

240,5

255,0

-6%

Encargos Sociais

151,2

178,0

187,9

-5%

Contribuições a entidades fechadas de
previdência

17,1

18,7

18,2

3%

Outros benefícios de natureza social

50,4

68,7

50,3

37%

Despesas variáveis

38,7

41,7

48,2

-14%

Programa de Desligamento Voluntário

53,7

48,2

0,0

-

342,7

270,2

248,5

9%

337,4

264,1

244,0

8%

Material de consumo

5,3

6,1

4,5

34%

Serviços de terceiros

179,1

222,3

1.332,4

-83%

117,0

153,4

1.256,0

-88%

60,8

67,6

74,9

-10%

1,3

1,3

Materiais e Produtos
Matérias primas

Técnicos, administrativo e operacional
Dispêndios
próprio

indiretos

com

pessoal

Demais serviços de terceiros/

1,5
-12%

Propaganda e Publicações
Utilidades e Serviços

0,0
27,2

21,8

29,9

-27%

4,5

4,5

34,7

-87%

Encargos Financeiros

24,7

13,7

28,7

-52%

Outros dispêndios correntes

27,7

28,0

36,2

-23%

1.132,6

1.156,2

2.270,0

-49%

Tributos e encargos parafiscais

Total de Dispêndios Correntes

Fonte:DECOF

Tabela 5 - Despesas de Capital
(Valores em milhões de Reais)
GRUPOS/ELEMENTOS

ORÇADO
2017

REALIZADO
2017

% DE
REALIZAÇÃO

Amortização de Operações de Crédito de
Longo Prazo

50,0

50,0

100%

Investimentos no ativo imobilizado

54,1

25,9

48%

0,0

0,0

-

104,1

75,9

Dividendos
Total de Dispêndios de Capital
Fonte: DECOF

73%
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2.2.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho
Os indicadores monitorados no exercício de 2017 correspondem à uma parte do conjunto
aprovado por ocasião do Plano Estratégico definido em dezembro de 2016 para o período 20172022, conforme referenciado no item 2.1.1.
Apresenta-se, na sequência, o quadro com as informações consolidadas em relação aos
resultados apurados no exercício de 2017.
Quadro 9 - Indicadores Estratégicos
PERIODICIDADE

ÍNDICE DE
REFERÊNCIA

META
2017

RESULTADO
2017

ANUAL

2,5%

3,9%

-12,25%

GRAU DE EXPANSÃO NO
Ampliar a participação
MERCADO
no mercado
COMPETITIVO

ANUAL

*

2,0%

17,70%

VARIAÇÃO DE PREÇOS
DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Ampliar o Portfólio de
Fornecedores
Estratégicos

ANUAL

3,0%

<=2,3%

-11,06%

INDICADOR DE
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
SIMPLIFICADO

Alinhar a CMB às
Melhores Práticas de
Governança

ANUAL

0,63

0,68

**

PARTICIPAÇÃO EM
AÇÕES EDUCACIONAIS

Desenvolver
Competências
Orientadas ao Negócio

ANUAL

44%

40%

53,69%

Buscar Excelência em Consolidação das respostas ao questionário de governança de TI
Sistemas de Informação elaborado pelo TCU, por meio de fórmula que resulta em um valor
e Comunicação
entre 0 e 1.

ANUAL

0,75

>=0,80

**

DENOMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

LUCRATIVIDADE

Promover
Sustentabilidade
Financeira

ÍNDICE DE
GOVERNANÇA EM TI
(IGOVTI)

FÓRMULA

Consolidação das respostas ao Relatório de Levantamento de
Governança Pública do TCU TC 020.830/2014-9.

Fonte: DEGOV

* Diversos fatores foram considerados tais como o faturamento realizado no exercício anterior,
a queda da atividade industrial do setor gráfico, o desempenho econômico do País e as
restrições orçamentárias que impactaram diretamente na demanda da maioria das
instituições públicas do País.
** Em relação aos índices de Governança Corporativa Simplificado e Governança em TI
(iGovTI), a CMB participa com o preenchimento dos questionários enviados pelo TCU e
acompanha os resultados divulgados em busca do alinhamento com as melhores práticas e
aprimoramento de seus processos internos.
Sobre o índice de lucratividade, o exercício de 2017 foi penalizado com perda de faturamento
estimado da ordem de R$1,4 bilhão no exercício. Esse impacto negativo ocorreu devido a já
mencionada interrupção da prestação de serviços relativo ao Sistema de Controle de Produção
de Bebidas (SICOBE), decorrente do Ato Declaratório Executivo – ADE Cofins nº 075, de
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17/10/2016, que desobrigou os estabelecimentos industrias envasadores de bebidas de
utilizarem o referido Sistema (SICOBE), de que trata a Instrução Normativa RFB nº 869, de
2008, a partir de 13 de dezembro de 2016.
Consequentemente, em função da expressiva redução de faturamento, o resultado do exercício
de 2017 registra um prejuízo líquido de R$ 117,5 milhões (contra um lucro líquido de R$60,2
milhões no exercício), consignando uma lucratividade final de -12,3% (contra 2,5% do ano
anterior).
Com relação à expansão no mercado competitivo, constata-se que o desempenho comercial da
empresa não apenas alcançou um resultado que pode ser considerado expressivo em 2017, mas
superou quaisquer expectativas que existiam no período de estabelecimentos das Metas
estratégicas. Tais resultados possuem especial relevância quando, para o período sob análise,
se leva em consideração as projeções macroeconômicas e setoriais aplicáveis.
O faturamento na ordem de mais de R$ 13 milhões no mercado competitivo foi basicamente
composto pela venda de produtos gráficos, dentre eles, bilhetes magnetizados, diplomas,
certificados, folha base para documentos de segurança e carteiras/cartões de identificação,
representando um acréscimo de aproximadamente 18% em relação a 2015, exercício
considerado como referência para o cálculo face a necessidade de se eliminar a contribuição de
parcelas de faturamentos considerados sazonais.
Examinando os resultados de maneira mais detalhada, percebe-se que o segmento de
identificação (tanto em base plástica quanto em papel) foi o que apresentou resultado mais
expressivo em termos de evolução de faturamento, com especial destaque para o primeiro
semestre de 2017. Este negócio, isoladamente, representou cerca de 43% de todo o faturamento
realizado em 2017 frente a uma contribuição de apenas 28% no ano de 2015. Quando analisados
especificamente os faturamentos dos dois exercícios para os produtos de identificação (carteiras
e Cartões), verifica-se que o seu crescimento superou a marca de 90%. Estes números
caracterizam, sem a menor sombra de dúvida, a real expansão da participação da CMB em um
segmento de negócio com potencial de crescimento extremamente significativo, tendo em vista
os projetos relacionados à identificação civil e funcional que estão sendo implementados e/ou
discutidos.
Apesar de contribuir com apenas 5%, aproximadamente, para o faturamento total apurado no
último exercício, é importante destacar o crescimento significativo alcançado com as vendas
específicas de folhas base para documentos de segurança (certidões, HAIA, etc.). Em 2017, os
mais de R$ 670.000,00 faturados só com a venda destes produtos representaram um
crescimento de mais de 200% em comparação com o ano de 2015, demonstrando que a despeito
das soluções tecnológicas que têm sido desenvolvidas para a digitalização de documentos de
segurança, ainda há muito espaço para o crescimento do mercado de documentos de segurança
em meio físico.
Parte integrante da relação de produtos conquistados por intermédio da participação em
licitações públicas, a comercialização de bilhetes magnetizados para a Companhia Paulista de
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Trens Metropolitanos (CPTM) e para o Metrô de São Paulo representou, em 2017, cerca de
44% de todo o faturamento no mercado competitivo. Contudo, apesar de ter havido um
crescimento de 16% no faturamento em relação a 2015 (resultante de reajustes nos preços
praticados), é imperioso destacar que, em relação às quantidades comercializadas, houve uma
redução da ordem de 10% no mesmo período. Face à defasagem tecnológica destes produtos,
que têm sido massivamente substituídos por cartões em PVC, e também face à obsolescência
dos equipamentos/processos de produção e matérias-primas relacionadas, acredita-se que este
produto perderá espaço no mercado, podendo ocorrer uma queda considerável da demanda por
este produto nos próximos anos.
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS
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3.1 Descrição das estruturas de governança
A estrutura de Governança da CMB está alinhada às melhores práticas de Governança
Corporativa e às orientações e determinações do Governo Federal brasileiro.
Representação Gráfica da Estrutura de Governança da Casa da Moeda do Brasil

Instâncias externas de
Governança
TCU
CGU
MP
CGPAR

Instâncias internas de
Governança
Assembleia-Geral
Conselho de
Administração
Conselho
de Administração
Comitê de Elegibilidade
Conselho Fiscal

SEST

Apoio ao CONSAD
Comitê de Auditoria

Apoio à Presidência
Ouvidoria

OGU
Diretoria Executiva
Presidência

Auditoria Externa

Instâncias internas de
apoio à governança

Auditoria Interna

CEP

Instância externa de
apoio à governança

Governança

Diretoria de Gestão
Diretoria de Inovação e
Mercado
Diretoria de
Desenvolvimento
Diretoria de Operações

Comissão de Ética
Corregedoria
Departamento de
Governança Corporativa
Apoio à Diretoria
Executiva
CGP
COFIN

Instâncias de gestão

COPEN

Organizações Internas

COTIN

Superintendências
- Nível Estratégico -

COSIC

Gerências Executivas
- Nível Tático Gerências
- Nível Operacional -

Gestão
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Conforme pode ser observado na representação gráfica apresentada a Estrutura de Governança
da CMB foi aprovada composta das seguinte instâncias:
1. Instâncias externas de governança
a. CEP – Comissão de Ética Pública
b. CGPAR – Comissão Interministerial de Governança e de Administração de
Participações Societárias da União
c. CGU – Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União
d. MP – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
e. OGU – Ouvidoria Geral da União
f. SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
g. TCU – Tribunal de Contas da União
2. Instâncias externas de apoio à governança
a. Auditoria Externa
3. Instâncias internas de governança
a. Assembleia-geral
b. Conselho de Administração
c. Conselho Fiscal
d. Comitê de Elegibilidade
e. Diretoria Executiva (Colegiado do Diretor-Presidente e demais Diretores)
4. Instâncias internas de apoio à governança
a. Comitê de Auditoria
b. Auditoria Interna
c. Ouvidoria
d. Departamento de Governança Corporativa
e. Corregedoria
f. Comissão de Ética
g. CGP – Comitê de Gestão de Pessoas
h. COFIN – Comitê de Planejamento Financeiro
i. COPEN – Comitê de Gestão de Penalidades
j. COTIN – Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
k. COSIC – Comitê de Segurança da Informação e Comunicação
A estrutura básica de governança da CMB tem como principais referências normativas a Lei
13.303/2016, o Decreto 8.945/2016 e o Estatuto Social da CMB, que contempla os seguintes
órgãos:
1. Assembleia Geral
2. Conselho de Administração
3. Diretoria Executiva
4. Conselho Fiscal
5. Comitê de Auditoria
6. Comitê de Elegibilidade
7. Auditoria Interna
8. Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos
9. Ouvidoria
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3.1.1. Principais competências das unidades da estrutura de Governança da CMB
As competências e responsabilidades de cada uma das unidades da estrutura de Governança da
CMB são as seguintes:
Quadro 10 - Principais competências das unidades da estrutura de Governança da
CMB
Instâncias Internas de Governança
Assembleia Geral

Estatuto Social (artigo 12)

Art. 12. A Assembleia Geral, além de outros casos previstos em lei, reunir-se-á para deliberar sobre:
I - alteração do capital social;
II - avaliação de bens com que o acionista concorre para a formação do capital social;
III - transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da empresa;
IV - alteração do estatuto social;
V - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração;
VI - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
VII - fixação da remuneração dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria;
VIII - aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da
distribuição de dividendos;
IX - autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil contra os administradores pelos
prejuízos causados ao seu patrimônio;
X - alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à constituição de ônus
reais sobre eles;
XI - eleição e destituição, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando-lhes as contas.

Conselho de Administração

Estatuto Social (artigo 46)

Art. 46. Compete ao Conselho de Administração:
I. fixar a orientação geral dos negócios da empresa;
II. eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, fixando-lhes as atribuições;
III. fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, os livros e
papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
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IV. manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em
assembleia;
V. aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo
a rubrica "assuntos gerais";
VI. convocar a Assembleia Geral;
VII. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva;
VIII. manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos à sua alçada decisória;
IX. autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de
garantias a obrigações de terceiros;
X. autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos
contratos;
XI. aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de riscos e Dividendos, bem como outras
políticas gerais da empresa;
XII. aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos, e as metas de
desempenho, que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva;
XIII. analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal;
XIV. determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno
estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a CMB, inclusive os
riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência
de corrupção e fraude;
XV. definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva;
XVI. identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantêlos;
XVII. deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em conformidade com o disposto
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
XVIII. aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das
Atividades de Auditoria Interna - RAINT, sem a presença do Presidente da empresa;
XIX. criar comitês de suporte ao Conselho de Administração, para aprofundamento dos estudos de
assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo Colegiado seja tecnicamente
bem fundamentada;
XX. eleger e destituir os membros de comitês de suporte ao Conselho de Administração;
XXI. atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos a
membros da Diretoria Executiva;
XXII. solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência
complementar que administra plano de benefícios da estatal;
XXIII. realizar a autoavaliação anual de seu desempenho;
XXIV. nomear e destituir os titulares da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da
União;
XXV. conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Empresa, inclusive a título de férias;
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XXVI. aprovar o Regimento Interno da Empresa, do Conselho de Administração e do Comitê de
Auditoria, bem como o Código de Conduta e Integridade da empresa;
XXVII. aprovar o Regulamento de Licitações;
XXVIII. aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral;
XXIX. discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa,
relacionamento com partes interessadas e Código de Conduta e Integridade dos agentes;
XXX. subscrever Carta Anual com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de
políticas públicas;
XXXI. estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de
diversas áreas e as dos executivos da empresa;
XXXII. avaliar os diretores da empresa, nos termos do inciso III do art. 13 da Lei 13.303, de 30 de junho
de 16, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê de elegibilidade;
XXXIII. aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos
membros da Diretoria.
XXXIV. promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de
negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo
publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas;
XXXV. manifestar-se sobre remuneração dos membros da Diretoria e participação nos lucros da
empresa;
XXXVI. aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em
comissão, acordos coletivos de trabalho, programa de participação dos empregados nos lucros ou
resultados, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de
desligamento de empregados;
XXXVII. aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de previdência
complementar; e
XXXVIII. manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria-Executiva resultante da auditoria
interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar.
XXXIX - decidir sobre casos omissos no Estatuto, observadas as disposições legais pertinentes.
§1º Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o inciso XXXIV as informações de natureza
estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa.
§2º O representante dos empregados não participará das reuniões, discussões e deliberações que
envolvem relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, matérias de previdência
complementar e assistenciais, hipótese em que fica configurado conflito de interesse.
Conselho Fiscal

Estatuto Social (artigo 65)

Art.65. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos
seus deveres legais e estatutários;
II - opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social;
III - manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia
Geral, relativas à modificação do capital social, planos de investimentos ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
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IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não adotarem as
providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, à Assembleia Geral, os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências;
V - convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de um
mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes;
VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela empresa;
VII - fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência ao acionista;
VIII - exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa;
IX - examinar o RAINT e PAINT;
X - assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar
sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal;
XI - aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual;
XII - realizar a autoavaliação anual de seu desempenho;
XIII - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros,
quaisquer outros documentos e requisitar informações; e
XIV - fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de
assistência à saúde e de previdência complementar.

Comitê de Elegibilidade

Estatuto Social (artigo 81)

Art.81. Compete ao Comitê de Elegibilidade:
I - opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e conselheiros fiscais, sobre
o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições; e
II - verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais.
§1º. O comitê deverá se manifestar no prazo máximo de 8 dias úteis, a partir do recebimento de
formulário padronizado da entidade da Administração Pública responsável pelas indicações, sob pena de
aprovação tácita e responsabilização de seus membros caso se comprove o descumprimento de algum
requisito.
§2º. As manifestações do Comitê, que serão deliberadas por maioria de votos com registro em ata, que
deverá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos e conter a
transcrição apenas das deliberações tomadas.

Diretoria Executiva

Estatuto Social (artigo 55)

Art.55. Compete à Diretoria Executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo
Conselho de Administração:
I - gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados;
II - monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação,
elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão;
III - elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua execução;
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IV - definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades administrativas;
V - aprovar as normas internas de funcionamento da empresa;
VI - promover a elaboração, em cada exercício, do relatório da administração e das demonstrações
financeiras, submetendo essas últimas à Auditoria Independente e aos Conselhos de Administração e
Fiscal e ao Comitê de Auditoria;
VII - autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória;
VIII - indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas participações societárias;
IX - submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberação do Conselho
de Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse;
X - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de
Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal;
XI - colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado para secretariá-los e prestar o
apoio técnico necessário;
XII - aprovar o seu Regimento Interno;
XIII - deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor;
XIV - apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, plano de
negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e
oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco anos;
Instâncias Internas de Apoio à Governança
Comitê de Auditoria

Estatuto Social (artigos 76, 77 e 78)

Art.76. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas na
legislação:
I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;
II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade
dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa;
III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de
elaboração das demonstrações financeiras da CMB;
IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações
financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa;
V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa, podendo requerer, entre outras, informações
detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:
a) remuneração da administração;
b) utilização de ativos da empresa;
c) gastos incorridos em nome da empresa;
VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação e
divulgação das transações com partes relacionadas;
VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas
recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria
independente e o próprio Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;
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VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o
resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou
a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.
Art.77. Ao menos um dos membros do COAUD deverá participar das reuniões do Conselho de Administração
que tratem das demonstrações contábeis periódicas, da contratação do auditor independente e do
PAINT.
Art.78. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas,
internas e externas à empresa, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.
Auditoria Interna

Estatuto Social (artigo 87)

Art.87. À Auditoria Interna compete:
I - executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa,
patrimonial e operacional da empresa;
II - propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;
III - verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações da
Controladoria-Geral da União - CGU, do Tribunal de Contas da União - TCU e do Conselho Fiscal;
IV - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração; e
V - aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de
governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e
divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.
Parágrafo único. Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as atividades
desenvolvidas pela área de auditoria interna.
Ouvidoria

Estatuto Social (artigo 91)

Art.91. À Ouvidoria compete:
I - receber e examinar sugestões e reclamações visando melhorar o atendimento da empresa em relação a
demandas de empregados, fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral;
II - receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da
empresa; e
III - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo único. A Ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução
dos problemas suscitados, e fornecer meios suficientes para os interessados acompanharem as providências
adotadas.
Departamento
DEGOV

de

Governança

Corporativa

–

Estatuto Social (artigo 89)

OBS: As atividades de Conformidade e Gerenciamento de Riscos estão sob a responsabilidade do Departamento
de Governança Corporativa – DEGOV.
Art.89. Às áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos compete:
I - propor políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos para a empresa, as quais deverão ser
periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o corpo
funcional da organização;
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II - verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da empresa às
leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis;
III - comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria
a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à empresa;
IV - verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que seja evitada a
ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;
V - verificar o cumprimento do Código de Conduta e Integridade, conforme art. 18 do Decreto nº 8.945,
de 27 de dezembro de 2016, bem como promover treinamentos periódicos aos empregados e dirigentes
da empresa sobre o tema;
VI - coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a que está sujeita a
empresa;
VII - coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos identificados,
verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos;
VII - estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho da organização;
IX - elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Diretoria-Executiva, aos
Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria;
X - disseminar a importância da Conformidade e do Gerenciamento de Riscos, bem como a
responsabilidade de cada área da empresa nestes aspectos; e
XI - outras atividades correlatas definidas pelo Diretor ao qual se vincula.
Corregedoria

Norma de Organização A0200

3.1. À CORREG compete a realização dos procedimentos disciplinares e as demais atribuições:
3.1.1. Efetuar o juízo de admissibilidade de denúncias e pedidos de apuração de responsabilidade relativos
aos empregados da CMB;
3.1.2. Promover a instauração de processos de apuração de responsabilidade;
3.1.3. Remeter à autoridade competente o relatório conclusivo para julgamento findo o procedimento
disciplinar;
3.1.4. Definir e aprimorar os procedimentos relativos aos processos correcionais, inclusive mediante alteração
das Normas internas da CMB;
3.1.5. Atender requerimentos dos órgãos de controle interno e externo referentes às atividades correcionais;
3.1.6. Propor medidas que visem a inibir, a reprimir e a diminuir a prática de faltas ou irregularidades
cometidas por empregados contra o patrimônio da CMB;
3.1.7. Promover ações integradas com órgãos internos e externos, a exemplo da Ouvidoria - OUVID,
Auditoria Interna - AUDIT, Departamento Jurídico - DEJUR, Comissão de Ética e ControladoriaGeral da União – CGU;
3.1.8. Implementar procedimentos definidos pela CORREG no que se refere às sindicâncias, investigações e
aos processos administrativos disciplinares, bem como às penalidades aplicadas;
3.1.9. Coordenar, orientar e supervisionar os processos correcionais instaurados;
3.1.10. Promover treinamento, capacitação e orientação das comissões processantes;
3.1.11. Alimentar registro atualizado da tramitação e resultado dos processos e expedientes em curso;
3.1.12. Garantir a ciência aos demais órgãos e empregados da CMB interessados quanto às decisões exaradas
nos processos de apuração de responsabilidade.
Comissão de Ética
Lei 6.029/2007
Art. 7º Compete às Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º:
I - atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade;
II - aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado
pelo Decreto 1.171, de 1994, devendo:
a) submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu aperfeiçoamento;
b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos;
c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes; e
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d) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada, o
desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e
disciplina;
III - representar a respectiva entidade ou órgão na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere
o art. 9º; e
IV - supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP
situações que possam configurar descumprimento de suas normas.
§ 1º Cada Comissão de Ética contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada administrativamente à
instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio
técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.
§ 2º As Secretarias-Executivas das Comissões de Ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro
permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem
aumento de despesas.
Comitê de Gestão de Pessoas – CGP
Norma de Organização E3201/01
4.1. O CGP possuirá como atribuições:
4.1.1. Opinar obrigatoriamente sobre:
I. A criação ou alteração de normativos internos de gestão de pessoas que acarretem no aumento
de despesas, criem direitos ou tratem sobre política interna;
II. Propostas de instrumento de gestão de pessoas de natureza estratégica;
III. Matérias relacionadas à gestão de pessoas, a pedido da Diretoria.
4.1.2. Requisitar e analisar dados relacionados à gestão de pessoas que considerar relevantes e recomendar
a adoção de medidas, e em especial:
I. As tendentes à redução e/ou racionalização dos gastos relacionados à gestão de pessoas;
II. Desempenho e absenteísmo dos empregados, solicitando esclarecimentos às áreas e
recomendando à Diretoria Executivas as medidas que considerar pertinentes, inclusive abertura
de sindicância ou proposição de demissão sem justa causa, sendo necessário, nesta última
hipótese, a participação de 1 (um) representante do Sindicato na qualidade de membro
extraordinário;
III. Indicadores e metas relacionadas aos instrumentos de gestão de pessoas;
IV. A diretriz de programação anual de férias da CMB.
4.1.3. Deliberar sobre:
I. A concessão de pedidos de FA-DEGEP
II. Recurso das decisões do Superintendente do DEGEP proferidas sobre requerimentos pessoais.

3.1.2. Atendimento à Lei das Estatais
A Casa da Moeda do Brasil – CMB está realizando todas as adequações internas necessárias
para atender aos termos da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e às Resoluções da CGPAR.
Os fatos mais relevantes para aderência aos normativos foram os seguintes:
1. Cabe destacar que, embora tenha sido instituído a partir da aprovação do novo estatuto
Social da CMB, o Comitê de Auditoria não foi formalmente designado no exercício de
2017, o que ocorrerá no primeiro semestre de 2018.
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2. O atendimento aos artigos 16 e 17 da lei das estatais, bem como o artigo 21 do Decreto
8.945, a CMB instituiu em 09/01/2017 a Comissão Interna Transitória. Posteriormente,
fez constar nos artigos 79 a 81 do seu novo Estatuto Social a Caracterização,
Composição e Competências do Comitê de Elegibilidade. Este último substituiu a
comissão interna transitória e foi formalmente designado pelo Presidente da CMB, por
meio de Portaria da Presidência PRT.PRESI/048/2018, de 19 de março de 2018.
3. Aprovação do novo Estatuto Social pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
17 de outubro de 2017, tendo sido publicado no D.O.U. em 7 de dezembro de 2017.
4. O Regulamento Interno de Licitações e Contratos, previsto no artigo 40 da Lei
13.303/16, foi aprovado pelo Conselho de Administração em sua 246ª Reunião
Ordinária, de 26 de junho de 2017, sendo emitida a Resolução CONSAD nº 018/2017.
5. Aprovação do novo Código de Ética, Conduta e Integridade pelo Conselho de
Administração – CONSAD, conforme Resolução CONSAD 003/2018, de 25 de janeiro
de 2018.
6. Aprovação da Política de Porta-Vozes foi aprovada pelo Conselho de Administração –
CONSAD em 253ª Reunião Ordinária, em de 25 de janeiro de 2018.
7. Já a Política de Transações com Partes Relacionadas, foi aprovada pelo Conselho de
Administração – CONSAD em 254ª Reunião Ordinária, em 27 de fevereiro de 2018.
8. A Política de Dividendos vem sendo tratada por meio do processo 18750.001285/2016
e deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração até o fim de maio de 2018.
9. A Política de Divulgação de Informações está sendo tratada no processo nº
18750.000388/2018-69 e deverá ser aprovada até o final de junho de 2018.
10. O atendimento ao caput do artigo 23 da Lei das Eestatais foi conduzido por meio do
processo administrativo 18750.000197/2018-05, sendo aprovado pelo CONSAD em
254ª Reunião Ordinária, de 27/02/2018.
11. O Plano de Negócios e o Plano Estratégico, revisão 2018 – 2022, previstos no parágrafo
primeiro do artigo 23 da Lei das Estatais foram aprovados, respectivamente, em 252ª
Reunião Ordinária, em 08/12/2017 e 253ª Reunião Ordinária, em 25/01/2018.
12. A CMB respondeu ao Questionário do 1º Ciclo do Índice de Governança da SEST (IGSEST), criado pelo Ministério do Planejamento com o objetivo de estimular às estatais
a buscarem a plena adequação à Lei 13.303/16, ao Decreto 8.945/2016 e às Resoluções
CGPAR, tendo alcançado classificação no Nível 2. Vale mencionar que, no 2º ciclo de
avaliação do IG-SEST, divulgado pela SEST em 11/5/2018, a CMB já obteve o Nível
1.
3.2 Informações sobre dirigentes e colegiados
A CMB, em 2017, deu prosseguimento aos atos de revisão estatutária para adequação às
disposições da Lei nº 13.303/2016, com reflexos na composição e atribuição de colegiados. As
modificações estatutárias foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) nos
moldes da Lei nº 6.404/1976.
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O primeiro ajuste ocorreu na AGE de 17.04.2017, que definiu as atribuições da Assembleia
Geral, modificou os prazos de gestão do Conselho Fiscal, alterou as atribuições do Conselho de
Administração e estabeleceu os prazos de gestão unificada para os administradores.
O segundo ajuste ocorreu na AGE de 17.10.2017, que adequou o Estatuto Social da CMB à Lei
nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016 de maneira completa, na forma da minuta-padrão
de estatuto social disponibilizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais –
SEST.
A partir das revisões estatutárias, a CMB, além da Assembleia Geral, dispõe de Conselho de
Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê
de Elegibilidade como órgãos colegiados estatutários.
A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e pelos quatro diretores. Em 2017, ocorreu a
substituição de dois diretores, cujo processo de escolha se deu já nos moldes exigidos pela Lei
das Estatais, com análise pelo Comitê Transitório de Elegibilidade.
Os critérios de elegibilidade de administradores, prazos de gestão e atribuições são fixados pelo
Estatuto Social da CMB.
Adicionalmente, seguem as informações individuais dos dirigentes, retratando a composição da
Diretoria da CMB em 2017:
 Alexandre Borges Cabral – Presidente de 1º/01/2017 a 31/12/2017, nomeado pelo
Decreto de 21/07/2016 (DOU de 22/07/2016) e tomou posse em 27/07/2016;
 Abelardo Duarte de Melo Sobrinho – Diretor de 23/10/2017 a 31/12/2017, nomeado
pelo Decreto de 11/10/2017 (DOU de 13/10/2017) e tomou posse em 23/10/2017.
 César Augusto Barbiero – Diretor de 28/07/2017 a 31/12/2017, nomeado pelo
Decreto de 27/07/2017 (DOU de 28/07/2017) e tomou posse em 28/07/2017;
 Jehovah de Araujo Silva Junior – Diretor de 1º/01/2017 a 31/12/2017, nomeado pelo
Decreto de 31/03/2016 (DOU de 01/04/2016) e tomou posse em 04/04/2016;
 Lara Caracciolo Amorelli – Diretora de 1ª/01/2015 a 11/10/2017, nomeada pelo
Decreto de 11/05/2012 (DOU de 14/05/2012), tomou posse em 18/05/2012 e foi
exonerada pelo Decreto de 11/10/2017 (DOU de 13/10/2017);
 Roberto Alfredo Paulo – Diretor de 1º/01/2017 a 27/07/2017, nomeado pelo Decreto
de 16/04/2015 (DOU de 17/04/2015), tomou posse em 17/05/2015 e foi exonerado
pelo Decreto de 27/07/2017 (DOU de 28/07/2017);
 Vagner de Souza Luciano – Diretor de 1º/01/2017 a 31/12/2017, nomeado pelo
Decreto de 15/10/2015 (DOU de 16/10/2015) e tomou posse em 29/10/2015.
3.2.1 Informações sobre o Conselho de Administração
É o órgão de deliberação estratégica e colegiada da Empresa. Até a realização da AGE, em
outubro de 2017, o CONSAD foi composto por cinco membros, sendo um representante do
Ministério da Fazenda (MF), um representante do Ministério do Planejamento, um do
Presidente do Banco Central do Brasil (BCB), além do Presidente da Empresa e do
representante dos empregados.
A partir de 17/10/2017, a estrutura do Conselho de Administração apresentada no Estatuto
Social da CMB passou a vigorar com sete membros, sendo quatro indicações do Ministério da
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Fazenda, deixando de existir a indicação do Presidente do Banco Central do Brasil, para
atendimento à Lei das Estatais. Restou previsto, no art. 93 do Estatuto, que a composição de
sete membros terá validade a partir da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de
2018, ou a partir de 30 de junho de 2018, o que ocorrer antes, permanecendo o Conselho de
Administração da empresa, até a mudança, composto por cinco membros.
No entanto, com a saída do membro indicado pelo Presidente do Banco Central do Brasil, não
houve a indicação de substituto, motivo pelo qual, em 31 de dezembro de 2017, o Conselho de
Administração possuía quatro Conselheiros e uma vacância.
3.2.2 Informações sobre o Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual. Além
das normas previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e sua regulamentação, aplicamse aos membros do Conselho Fiscal da empresa as disposições para esse colegiado previstas na
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e
responsabilidades, requisitos e impedimentos para investidura e remuneração. O CONFIS é
constituído de três membros efetivos e respectivos suplentes, designados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, sendo um dos indicados representante do Tesouro Nacional.
3.2.3 Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria é o órgão de suporte ao Conselho de Administração no que se refere
ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações
contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente.
O COAUD será integrado por três membros, eleitos e destituídos pelo Conselho de
Administração, conforme previsto no Estatuto Social.
Em 2017 o COAUD passou a constar formalmente do Estatuto Social da CMB, mas os
membros desse comitê só serão designados no exercício de 2018, dentro do prazo explicitado
na Lei.
3.2.4 Comitê de Elegibilidade
No exercício de 2017 a empresa instituiu comissão interna, transitória e não estatutária,
composta por três membros, empregados da CMB, para exercer temporariamente as
competências de que trata o inciso I do caput do art. 21 do Decreto nº 8.945/2016. Os
administradores e Conselheiros nomeados no exercício de 2017 passaram pela análise do
respectivo Comitê.
O Comitê de Elegibilidade Permanente foi instituído 19/03/2018.
3.3 Atuação da unidade de auditoria interna
Indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna
O arcabouço normativo que regula a atuação da Unidade de Auditoria Interna da CMB está
estruturado por meio de Normas de Organização (NOR), Normas de Administração (NAD) e
Procedimentos (PRO).
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A Norma de Organização NOR-A5000 regula a Unidade de Auditoria Interna, estabelecendo a
sua estrutura organizacional, bem como das suas áreas subordinadas, suas competências e
atribuições.
A Norma de Administração que regula o funcionamento das atividades da Unidade de Auditoria
Interna é a NAD nº A5000/001, aprovada pelo CONSAD em 6 de dezembro de 2016, por meio
da Ata da 239ª Reunião Ordinária, publicada em 9 de dezembro de 2016.
O normativo estabelece a missão da AUDIT, que consiste em aumentar e proteger o valor
organizacional da CMB, fornecendo avaliação da gestão, assessoramento à alta administração
e conhecimento baseado em risco.
A NAD está alinhada às melhores práticas de governança dos Setores Público e Privado, pois
segue diretrizes dos órgãos de controle reguladores e instituições referenciadas
internacionalmente, além de abranger as boas práticas adquiridas internamente e em pesquisas
realizadas em outras estatais. Ademais, seguindo orientação da Secretaria Federal de Controle
(SFC/CGU), o normativo incorpora o Procedimento PRO-A5000, que dispõe sobre o fluxo do
encaminhamento dos exames de Auditoria Interna, aprovado pela CGU-R/RJ.
A aprovação da Norma em questão assegura, ainda, o cumprimento do inciso “e” do art. 1º da
Resolução nº 2 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração
de Participações Societárias da União (CGPAR), de 31 de dezembro de 2010, que determina a
adoção de regulamento próprio para o corpo de auditoria interna das empresas estatais.
Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e a objetividade da
unidade de auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140, que é uma das
diretrizes da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), os § § 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou outras normas específicas
que regulam a atuação da unidade de auditoria no âmbito da Unidade Prestadora de
Contas (UPC)
Quanto aos elementos que caracterizam a independência da Unidade de Auditoria Interna, vale
consignar a determinação apresentada no art. 30 do Estatuto Social da CMB.
Para as empresas do setor público, o Decreto nº 3.591/2000, que as regulamenta mais
detalhadamente, estabelece que a Unidade de Auditoria Interna está sujeita à orientação e
supervisão técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, assegurando uma atuação independente em relação à gestão da Alta
Direção.
A vinculação ao CONSAD posiciona a Unidade de Auditoria Interna na terceira linha de defesa
da estrutura de governança da CMB. Ademais, afasta a Unidade da gestão dos controles internos
estruturados (primeira linha de defesa), evidenciando a ausência de vínculo hierárquico à
Diretoria Executiva da CMB.
Ademais, o posicionamento na terceira linha de defesa da estrutura de governança da CMB
configura a ênfase da administração para a atuação independente restrita à execução de suas
atividades típicas, evitando desvio de funções.
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Vale destacar, ainda, que a vinculação da Unidade de Auditoria Interna ao CONSAD também
atende a diretriz estabelecida nos itens “a”; “c” e “d” do art. 1º da Resolução CGPAR n° 2/2010,
em conformidade com o disposto no art. 15, parágrafos 3º e 4º do Decreto 3.591/2000.
Corroborou, também, para a independência da Unidade de Auditoria o cumprimento pelo
CONSAD do item b do art.1 da Resolução CGPAR n° 3, também de 31 de dezembro de 2010,
que estabelece a instituição formal da prática de sessão executiva para aprovar o PAINT e o
RAINT sem a presença do Presidente da CMB, tendo sido também previsto no novo Estatuto
da CMB.
No que concerne ao plano de trabalho da Unidade de Auditoria Interna, vale ressaltar que suas
atividades típicas são realizadas conforme preceitua o item 13 do capítulo X da IN SFC nº
01/2001, em alinhamento ao parágrafo 2º do art. 15 do Decreto nº 3.591/2000, e foram
recepcionadas nas competências da Unidade de Auditoria Interna consignadas nas Normas de
Organização e Administração, bem como nos Procedimentos e Fluxogramas dos exames de
auditoria interna.
Nesse contexto, a aprovação do PAINT pelo CONSAD e a ratificação da CGU asseguram a
objetividade dos exames de auditoria interna planejados, tendo em vista o alinhamento com as
diretrizes do Órgão Central de Controle Interno, bem como com as principais ações de gestão
da entidade para assegurar o cumprimento do seu plano plurianual.

Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades
descentralizadas, quando houver.
Considerando a atual estrutura corporativa e dos macroprocessos finalísticos da CMB, a
Unidade de Auditoria Interna não dispõe de unidades descentralizadas.
No que concerne à sua estratégia de atuação, cabe ressaltar que ela é definida em cada exercício
por meio do PAINT e efetivamente materializada no RAINT.
As atividades de auditoria interna são planejadas de acordo com as diretrizes das Instituições
Internacionais de Auditoria Governamental (INTOSAI), Internas (IIA-Global) e Independente
(IFAC) e, principalmente, das Instituições Nacionais (CGU e TCU), que estabelecem as
Normas e Procedimentos de Auditoria Governamental.
A AUDIT observa os ditames da IN/CGU/PR nº 24/2015, considerando na elaboração do
PAINT, no que couber, o Planejamento Estratégico da CMB, a sua Estrutura de Governança,
as Diretrizes de Integridade, o Gerenciamento de Riscos Corporativos, os Controles Internos
existentes, os Planos, as Metas, os Objetivos Específicos, os Programas e as Políticas da CMB.
Em relação à referida IN/CGU/PR, a Unidade de Auditoria Interna considerou nos trabalhos a
serem executados no exercício de 2018 os seguintes macroprocessos:
- Auditorias Contábil, Tributária/Fiscal, Societária, Orçamentária, Financeira e Previdenciária;
- Auditorias de Compliance (Controles Internos/Patrimonial e Governança);
- Auditoria de Tecnologia e Segurança da Informação;
- Auditoria de Riscos Corporativos;
- Auditoria de Desempenho/Operacional - Produção Fabril, Ambiental, Segurança do Trabalho
e Saúde Ocupacional e Gestão da Qualidade;
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- Auditoria de Gestão; e
- Auditorias Especiais.
Os Macroprocessos foram subdivididos em Processos, decorrentes de uma avaliação de risco
preliminar, considerando os principais critérios de seleção que influenciaram, nos últimos anos,
o ciclo de planejamento auditorial, execução e relatório das atividades desta unidade de
auditoria interna, bem como, a materialidade, a relevância e a criticidade.
O PAINT contempla os exames previstos para cada área da CMB, bem como os exames
complementares, objetivando atender às demandas programadas, como também solicitações de
exames especiais pela Diretoria da CMB, pelos Conselhos de Administração – CONSAD e
Fiscal - CONFIS, Tribunal de Contas da União – TCU, Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria Geral da União – CGU e por demais demandas internas.
Após a priorização dos processos a serem desenvolvidos, tendo como base critérios de
materialidade, relevância e risco, são realizadas as auditorias operacionais. Os resultados dessas
auditorias, consubstanciados em relatórios preliminares, são discutidos com os responsáveis
pelas áreas auditadas em reuniões de busca de soluções conjuntas, possibilitando que as
recomendações sejam elaboradas em conjunto. Os relatórios finais das auditorias operacionais
são apresentados à alta direção da CMB.

Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a
escolha do titular, qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade
prestadora da conta.
A Auditoria Interna está estruturada atualmente da seguinte forma:
Divisão de Auditoria Interna - DVAI
 Seção de Auditoria de Tecnologia da Informação e Riscos – SEAT
 Seção de Auditoria de Contabilidade e Compliance – SECC
 Seção de Auditoria de Negócios – SEAN
A escolha do titular segue o rito de que trata o parágrafo 5º do art. 15 do Decreto n° 3.591 de 6
de setembro 2000, alterado pelo Decreto n° 4.304, de 16 de julho de 2002.
A Unidade de Auditoria Interna da CMB está hierarquicamente vinculada ao Conselho de
Administração, de acordo com a legislação pertinente, em especial o Decreto nº 3.591/2000, e
a Resolução CGPAR nº 2/2010, sendo tecnicamente subordinada à Secretaria Federal de
Controle Interno da CGU (SFC/CGU) e administrativamente ligada à Presidência da empresa.
Como a Auditoria Interna se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das
recomendações feitas e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de tais
recomendações.
O Presidente da CMB toma conhecimento das recomendações propostas no Relatório de
Auditoria Interna por meio de processo autuado especificamente para encaminhamento do
Relatório Final, que contém o Plano de Ação (PA) a ser respondido pelas áreas auditadas,
acostado aos autos, depois de exauridas todas as possibilidades de soluções para os fatos
apontados no Relatório Preliminar.
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Os Diretores da CMB tomam conhecimento das recomendações propostas no Relatório Final
de Auditoria Interna, a partir do momento em que o Presidente encaminha o processo instruído
com as Constatações, Recomendações e o Plano de Ação às respectivas Diretorias, e,
posteriormente, essas remetem às áreas subordinadas.
Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao Conselho de Administração
e ao Comitê de Auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes
das recomendações da auditoria interna pela alta gerência.
O monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da Unidade de Auditoria Interna se
inicia a partir do momento em que o processo, contendo o Relatório Final e o formulário
denominado Plano de Ação, a ser preenchido pela área auditada, é encaminhado à Presidência
da CMB, para ciência e posterior encaminhamento às Diretorias responsáveis pelos
Departamentos, que deverão implementar as ações em atendimento às recomendações
propostas.
No momento em que as Diretorias CMB devolvem o Processo à Unidade de Auditoria Interna,
com o Plano de Ação do auditado acostado aos autos, devidamente preenchido, após o prazo
total de 50 dias úteis (30 dias para a área auditada, 10 dias para a Diretoria Vinculada e 10 dias
para a Presidência), o coordenador e/ou supervisor da Ordem de Serviço de Inspeção (OSI) ou
Ordem de Serviço de Auditoria (OSA) que deu origem ao Relatório de Auditoria ou de
Inspeção, quando couber, será responsável pela abertura de Processo de Acompanhamento do
Plano de Ação, objetivando monitorar o estágio de implementação das ações propostas pelas
áreas auditadas.
O monitoramento efetuado pelo coordenador e/ou supervisor indicado na OSI ou OSA,
considerando o cronograma apresentado nos Planos de Ação, consiste em verificar a
implementação das ações propostas, solicitando as devidas evidências, por meio de
Informação/Despacho acostada ao PA, bem como, quando necessário, em visitas “in loco”.
Após o coordenador e/ou supervisor designado na OSI ou OSA constatar a realização das ações
propostas, com as devidas evidências, encaminha o Plano de Ação à chefia imediata sugerindo
o arquivamento do processo de acompanhamento do referido Plano, com posterior
encaminhamento ao Chefe da AUDIT, que enviará o processo ao Protocolo Geral da empresa
para arquivamento, quando couber.
Descrição de eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria
interna, inclusive reposicionamento na estrutura da entidade, demonstrando os ganhos
operacionais deles decorrentes.
A Unidade de Auditoria Interna da CMB – AUDIT está, hierarquicamente, vinculada ao
Conselho de Administração - CONSAD da CMB, de acordo com a legislação pertinente, em
especial o Decreto nº 3.591/2000 e a Resolução CGPAR nº 2/2010, sendo subordinada,
tecnicamente, ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
(SFC/CGU) e ligada à estrutura administrativa da Casa da Moeda do Brasil - CMB, diretamente,
à Presidência da Empresa.
Em meados do exercício de 2017, houve alteração na estrutura organizacional da AUDIT, bem
como em toda a CMB, com intuito de redução de custos da empresa, no que foi reduzida a
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quantidade de funções de confiança da AUDIT de 10 (dez) para 5 (cinco), passando a ter apenas
3 (três) Seções vinculadas diretamente ao Chefe da AUDIT.
Em 27/09/2017, a AUDIT encaminhou a Nota Técnica nº 001/2017, 27/09/2017, à Presidência
da CMB, informando que a atual estrutura acabou sobrecarregando o Gabinete da AUDIT,
alegando que é salutar que se tenha uma chefia intermediária, principalmente, pelos inúmeros
compromissos legais e regimentais, atribuídos ao Chefe da Auditoria, que vão muito além da
supervisão dos trabalhos em execução. Em face disso, foi aprovada pela Diretoria Executiva a
transformação da função de Assistente Técnico em Gerente Executivo, sem custo, dando
respaldo para supervisão dos demais gerentes, em auxílio ao Chefe da AUDIT, podendo
desempenhar, com mais segurança, tanto a condução da AUDIT, quanto o assessoramento à
alta direção, aos conselhos e aos órgãos de controle.
Face ao exposto, não é demais repisar a importância da Unidade de Auditoria Interna da CMB
– AUDIT se manter, hierarquicamente, vinculada ao Conselho de Administração da CMB, e
subordinada, tecnicamente, ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal (SFC/CGU). Essa governança permite à Unidade de Auditoria Interna
desenvolver os seus trabalhos com maior independência e autonomia, em que pese o elo à
estrutura administrativa da Casa da Moeda do Brasil - CMB, diretamente, à Presidência da
Empresa.
Para otimizar as competências administrativa nos trabalhos da Auditoria Interna, o Titular da
Unidade de Auditoria Interna recebeu da Presidência da CMB Delegação de Competência para
assinar correspondência externas de ordem técnica, excetuando as de caráter econômicofinanceiro, com subdelegação para a substituta do Chefe da AUDIT, conforme PRT.PRESI nº
203/2017, de 13/07/2017.
3.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
As atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos cometidos por empregados são
desempenhadas na Casa da Moeda do Brasil (CMB) pela Corregedoria (CORREG) com base
no Regulamento de Pessoal e Processo Administrativo da CMB (RPCMB), na Norma de
Organização da CORREG (NOR-A0200), nas Normas de Administração NAD-A0200/001,
que trata de Sindicância Patrimonial, e NAD-A0200/002, que trata da Apuração Direta, na
Norma de Procedimento PRO-A0200/003, acerca da condução do Processo Administrativo
Disciplinar, e na Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006.
A atividade correcional é desenvolvida por meio de Investigações Preliminares, Sindicâncias,
Sindicâncias Patrimoniais, Processos Administrativos Disciplinares (PADs), Processos de
Apuração Direta, além de ações de cunho pedagógico e preventivo, como palestras e projetos
de conscientização.
Atualmente, a CORREG conta com 1 (um) Gerente Executivo e 7 (sete) empregados, 6 (seis)
Analistas e 1 (um) Técnico Administrativo. Cinco possuem a responsabilidade de conduzir
processos disciplinares e 2 (dois) realizam o apoio administrativo.
A Investigação Preliminar é um procedimento realizado no âmbito da CORREG quando não se
justifique a imediata instauração dos demais procedimentos disciplinares, nem o arquivamento
liminar. Visa coletar elementos de autoria e de materialidade mínimos para subsidiar a decisão
de instaurar ou não Sindicância ou PAD.
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As Sindicâncias são compostas por dois ou mais membros e instauradas por meio de uma
portaria. Podem ser Investigativas, que visam esclarecer fatos que necessitem de apuração e
servem como meio preparatório para posterior procedimento punitivo, caso não resulte em
arquivamento, ou Acusatórias, em que há a possibilidade de aplicação de pena de advertência
ou de suspensão, devendo observar o contraditório e a ampla defesa.
A Sindicância Patrimonial é um procedimento investigativo de caráter sigiloso e não punitivo,
destinado a apurar indícios de enriquecimento ilícito por parte de empregado da CMB, à vista
da verificação de incompatibilidade patrimonial com seus recursos e disponibilidades. Assim,
como a Sindicância, ela é composta por dois ou mais empregados e instaurada por meio de
portaria.
O PAD, composto por três empregados designados mediante portaria, é o instrumento destinado
a apurar responsabilidade de empregado por infração praticada no exercício de suas atribuições
ou que tenha relação com seus deveres e obrigações funcionais, podendo resultar na aplicação
de penalidade de rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
A Apuração Direta é uma forma simplificada de apuração, cabível para casos de baixa
complexidade e de supostas infrações disciplinares que sejam de natureza leva, conduzida pela
chefia imediata ou outro ocupante de função gerencial, conforme designação da Chefia
superior.
As atividades preventivas e pedagógicas são realizadas em conjunto com as demais áreas da
CMB responsáveis pelo treinamento e capacitação de seus empregados, tratando do normativo
interno relacionado à atividade correcional e suas atualizações, que ocorrem por iniciativa da
CORREG ou por solicitação dos demais órgãos da CMB.
Nos termos da PRT. PRESI nº 061/2014, as penalidades disciplinares serão aplicadas: a) pelo
Presidente da CMB quando se tratar de rescisão do contrato de trabalho por justa causa de
qualquer empregado, suspensão disciplinar dos empregados lotados no Gabinete da Presidência
(GABIN) e departamentos vinculados diretamente à Presidência e demais penalidades aos
empregados vinculados diretamente à Presidência; b) pelos Diretores quando se tratar de
suspensão disciplinar aos empregados lotados em suas respectivas Diretorias e advertência aos
empregados vinculados diretamente às Diretorias; c) pelo Chefe de Gabinete da Presidência
quando se tratar de advertência aos empregados lotados no GABIN; e d) pelos Superintendentes
quando se tratar de advertência aos empregados lotados em seus respectivos Departamentos,
bem como o firmamento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
A CORREG cumpre o disposto na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007, no que
concerne ao cadastramento dos processos administrativos no Sistema CGU–PAD dentro do
prazo estipulado em seu artigo 4º, tendo sido anexado ao presente o relatório anual emitido
nesse sistema, conforme disposto no item 13.
Por fim, em relação aos principais eventos apurados e às providências adotadas referentes a
irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de
impactar o desempenho da CMB, dentro dos procedimentos disciplinares concluídos no
exercício de 2017, cabe citar a instauração de 29 (vinte e nove) processos de Apuração Direta
ao longo do ano de 2017, onde houveram 21 (vinte e um) TAC firmados, 2 (duas) aplicações
de Advertência e 6 (seis) decisões de arquivamento, sendo essa uma medida que contribui
reduzir em especial os índices de absenteísmo dos empregados da CMB por meio de um
processo disciplinar mais célere e simplificado, deixando de ser necessária a instauração de
PAD, mas que mantem a observância às garantias ao contraditório e à ampla defesa.
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3.5 Gestão de riscos e controles internos
O modelo adotado na CMB na condução e execução do seu gerenciamento de riscos a nível
corporativo, seguem diretrizes e orientações consensuais estabelecidas pelas melhores práticas
consagradas no mercado, a estrutura de gestão integrada de riscos desenvolvida pelo COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e a ISO ABNT
31000:2009 – Gestão de Riscos.
É imperativo, ainda, destacar que a operacionalização do gerenciamento de riscos a nível
corporativo, adotado pela Casa da Moeda do Brasil, esquematiza-se estruturalmente pelas
etapas de identificação, avaliação e tratamento dos principais riscos que possam potencialmente
vir a impedir a empresa de realizar a consecução de seus objetivos. A implementação estrutural
do gerenciamento de riscos corporativos, alinhado às melhores práticas de mercado, possibilita
o subsídio valorativo à Alta Administração na tomada de decisão, resguardando e auxiliando a
instituição no cumprimento de suas metas empresariais e no contínuo alcance de sua função
social.
Os Controles Internos da CMB baseiam-se no gerenciamento de riscos e integram o processo
de gestão, considerando-se efetivamente, como eixo de atuação, sua cultura organizacional.
No segundo semestre de 2017, a CMB passou por uma profunda reestruturação organizacional,
visando adequar-se aos novos desafios impostos pela conjuntura político-econômica brasileira,
onde houve a criação do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV que é o
responsável pela coordenação e condução da gestão de riscos e Controles Internos da CMB.
Os principais riscos que podem comprometer os objetivos da CMB e a qualidade de
funcionamento dos seus controles internos são os seguintes: a) insumos estratégicos restritos a
poucos fornecedores; b) singularidade da mão de obra especializada; c) contingenciamento do
orçamento da união; d) concentração de clientes; e e) ataques cibernéticos.
3.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
3.6.1 Base Normativa
A base normativa da remuneração da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração
(CONSAD) e do Conselho Fiscal (CONFIS) da Casa da Moeda do Brasil (CMB) até a
aprovação do novo Estatuto era orientada pelo Decreto 2.122 de 13 de janeiro de 1997. Com a
aprovação do novo Estatuto Social da CMB, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em
17.10.2017, a supramencionada base normativa advém do artigo 12, inciso VII..
3.6.2 Objetivos da Política ou Prática de Remuneração
Além de obedecer às normas supracitadas, a política de remuneração da CMB para a Alta
Administração visa essencialmente dar atratividade aos relevantes cargos que a integram e
retribuir segundo as responsabilidades que lhes são inerentes.
3.6.3 Composição da Remuneração
Apresenta-se, a seguir, a composição da remuneração total dos dirigentes da CMB, que tem
como objetivo remunerá-los pelo exercício do cargo de dirigente, considerando o já praticado
aos empregados da empresa e as condições autorizadas em Assembleia Geral Ordinária. A
aprovação do período de abril/2017 a março/2018 ocorreu em reunião realizada em 17.04.2017,
considerando manifestação da SEST por meio da Nota Técnica nº 4645/2017-MP, de
05.04.2017, que fixou as orientações quanto à metodologia de cálculo e reajuste a ser
considerado para o exercício.

76

Apresenta–se, a seguir, a composição da remuneração dos dirigentes da CMB:
a) Honorários: Pagamento realizado mensalmente aos Dirigentes. Os honorários dos
Diretores são fixados em valor absoluto. Corresponde a 51,49% da remuneração
total.
b) Gratificação Natalina: Pagamento realizado apenas no mês de dezembro,
equivalente a um honorário. O pagamento do período estava condicionado a
manifestação favorável final e transitada em julgado proveniente do TCU no
processo de nº 03000.003329/2016-96. Corresponde a 4,29% da remuneração total.
c) Gratificação de Férias: Equivale a 1/3 do honorário a ser concedido no mês de gozo
das férias anuais. Corresponde a 1,43% da remuneração total;
d) Assistência Médica e Odontológica: Trata-se de rubrica condicional, ou seja,
somente devida caso o Presidente e Diretores adiram ao plano. Em caso de adesão,
o valor custeado pela CMB dependerá de alguns fatores, como: quantidade de
dependentes, idade dos beneficiários, tipo de plano escolhido e valores definidos por
contrato com a prestadora. No caso hipotético de uma pessoa entre 49 e 53 anos de
idade, com cônjuge de igual idade e dois filhos com idade entre 19 e 23 anos, o
percentual, no plano básico, corresponderia a 1,23% da remuneração total;
e) Seguro de Vida: Também condicional, a rubrica somente é devida caso o Presidente
e Diretores adiram ao seguro de vida oferecido pela CMB. Corresponde a 0,16%;
f) Ajuda de Custo: Tem por objetivo indenizar os custos de deslocamento e mudança
de residência. Trata-se de rubrica condicional, somente devida caso o Presidente e
Diretores não sejam oriundos da região metropolitana do Rio de Janeiro e não
possuam residência própria neste local. Em caso de utilização para ida e volta de
cada um dos Dirigentes. Corresponde a 8,58% da remuneração total;
g) Auxílio Moradia: Conforme o Decreto nº 3.255, de 19 de novembro de 1999, o limite
de ressarcimento é de R$ 1.800,00. Trata-se de rubrica condicional, somente devida
caso o Presidente e Diretores sejam oriundos de local diverso da região
metropolitana do Rio de Janeiro e não possuam residência própria na região
metropolitana do Rio de Janeiro. Em caso de adesão, corresponde a 2,25% da
remuneração total;
h) Previdência Complementar: O limite de coparticipação da CMB como entidade
patrocinadora é de 7,5% em relação à remuneração. A rubrica é condicionada à
adesão o Presidente e Diretores ao plano de previdência complementar da CMB,
tendo em vista as regras dos atuais estatutos vigentes da instituição de previdência
complementar. Em caso de adesão, corresponde a 4,18% da remuneração total;
i) FGTS: Conforme registrado no Oficio Circular n° 61/DEST-MP, o recolhimento de
FGTS é restrito ao Presidente e Diretores que não possuam vínculo estatutário com
a Administração Pública. Corresponde a 4,58% da remuneração total;
j) Outros Encargos: Além do FGTS, sobre a remuneração dos Diretores deve ser
recolhida contribuição patronal (INSS). Corresponde a 16,02% da remuneração
total.
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3.6.4 Como a política ou prática de remuneração se alia aos interesses da unidades
A prática de remuneração está condicionada ao alcance das metas estabelecidas
individualmente aos dirigentes conforme descrito no item “3.6.6 Remuneração Variável” e em
conformidade com determinações da SEST.
3.6.5 Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
A remuneração recebida em 2017 por cada membro do CONSAD e CONFIS, bem como a
indicação do período de exercício do cargo estão apresentadas no quadro abaixo.
Quadro 11 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Conselho de Administração
Período de Exercício
Nome do Conselheiro
(T - Titular / S - Suplente)

Remuneração

Início

Fim

Média
Mensal
(R$)

Total no
exercício (R$)

VANIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA – T

12/06/2015

-

4.227,71

50.732,52

LUIZ EDSON FELTRIM - T

20/10/2015

17/10/2017

4.072,31

40.723,13

JULIO ALEXANDRE M DA SILVA – T

13/01/2016

10/05/2017

3.811,79

19.058,95

PAULO SALTORIS DE MATOS – T

25/01/2016

-

4.227,71

50.732,52

BRUNO CESAR DE ALMEIDA BRABO – S*

25/01/2016

31/03/2017

4.456,23

4.456,23

ALEXANDRE BORGES CABRAL – T

27/07/2016

-

4.227,71

50.732,52

MARISE FERNANDES DE ARAUJO – T

10/05/2017

-

3.959,20

31.673,57

Conselho Fiscal
Período de Exercício
Nome do Conselheiro
(T - Titular / S - Suplente)

Remuneração

Início

Fim

Média
Mensal
(R$)

Total no
exercício (R$)

FABIO FRANCO BARBOSA FERNANDES –T

29/03/2016

22/05/2017

4.168,29

20.841,45

MAURO IUNES OKAMOTO- T

29/03/2016

-

4.227,71

50.732,52

EDSON LEONARDO D SA TELES -T

02/12/2016

-

4.227,71

50.732,52

PAULO JOSE DOS REIS SOUZA -T

22/05/2017

-

3.753,52

30.028,19

Fonte: DEGEP
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* Com relação ao cargo de suplente do representante dos empregados, a sugestão da SEST foi
pela extinção, considerando o exposto no Decreto n.º 8.945/2016, por isso o fim do exercício
em 31/03/2017.
3.6.5 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
Os valores pagos em 2016 e 2017 aos membros da Diretoria Executiva, do CONSAD e do
CONFIS, discriminados por rubrica de remuneração, estão demonstrados nos quadros a seguir.
Quadro 12 - Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de
Conselhos
Identificação do Órgão
Diretoria Estatutária
Remuneração dos Membros

EXERCÍCIO
2017 (R$)

2016 (R$)

05

05

I - Remuneração Fixa (a+b+c+d)

2.729.292,82

2.636.058,60

a) salário ou pró-labore

2.542.988,13

2.435.900,25

104.850,33

200.158,35

Número de membros:

b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II - Remuneração variável (e+f+g+h+i)

81.454,36
0,00

353.136,65

e) bônus
f) participação nos resultados - RVA

353.136,65

g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III - Total da Remuneração (I + II)

2.729.292,82

2.989.195,25

IV - Benefícios pós-emprego
V - Benefícios motivados pela cessação do exercício do
cargo
VI - Remuneração baseada em ações
VI - Remuneração baseada em ações
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Identificação do Órgão
Conselho de Administração
EXERCÍCIO
Remuneração dos Membros
2017 (R$)

2016 (R$)

07

06

I - Remuneração Fixa (a+b+c+d)

248.109,44

270.308,33

a) salário ou pró-labore

248.109,44

270.308,33

248.109,44

270.308,33

Número de membros:

b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II - Remuneração variável (e+f+g+h+i)
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III - Total da Remuneração (I + II)
IV - Benefícios pós-emprego
V - Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI - Remuneração baseada em ações
VI - Remuneração baseada em ações
Identificação do Órgão
Conselho Fiscal
EXERCÍCIO
Remuneração dos Membros

Número de membros:
I - Remuneração Fixa (a+b+c+d)

2017 (R$)

2016 (R$)

04

03

152.334,68

152.686,06
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a) salário ou pró-labore

152.334,68

152.686,06

152.334,68

152.686,06

b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II - Remuneração variável (e+f+g+h+i)
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III - Total da Remuneração (I + II)
IV - Benefícios pós-emprego
V - Benefícios motivados pela cessação do exercício do
cargo
VI - Remuneração baseada em ações
VI - Remuneração baseada em ações

Fonte: DEGEP

3.6.6 Remuneração Variável
A CMB utiliza como forma de remuneração variável a rubrica Remuneração Variável Anual
(RVA), que corresponde à parcela do lucro destinada aos Diretores e Presidente. As regras para
a distribuição são consolidadas anualmente em programa específico, após definição e
aprovação pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
O pagamento da RVA está condicionado ao efetivo cumprimento de metas que são indicadas
pela CMB, aprovadas pelos Ministérios Supervisores e auditadas pela Auditoria Interna.
Os indicadores que compuseram o programa de Remuneração Variável Anual de 2017 estão
descritos a seguir.
A - Nível Corporativo
a. Retorno do Capital
b. Execução do Orçamento de Investimentos
c. Índice de Atendimento Contratual – Moedas, Cédulas e Passaporte com Chip
d. Indicador do Custo do Produto Vendido
e. Índice de Eficiência Administrativa
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B - Nível Colegiado
Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração – CA
f. Indicador de Conformidade do SEST
C - Nível de Diretoria Específica
Desempenho de cada Diretoria
Fonte: DEGEP

A distribuição é limitada a dois honorários, o pagamento ocorre de forma parcelada em quatro
anos e está condicionado ao fluxo de caixa operacional da CMB. O valor destinado a cada
participante será calculado proporcionalmente ao tempo de trabalho durante o exercício de
2017, considerando 30 dias o período de tempo mínimo.
Do montante previsto para cada participante será deduzida eventual ausência de cumprimento
integral das metas, conforme demonstrado a seguir.

Cumprimento de cada meta

Situação

>120%
≤120% e >110%

Fator de Pagamento (Fpi)

150%
Extrapolação

120%

≤110% e >105%

110%

≤105% e >104%

105%

≤104% e >103%

104%

≤103% e >102%

Margem de tolerância superior

103%

≤102% e >101%

102%

≤101% e >100%

101%

100%

Cumprimento integral

100%

<100% e ≥ 99%

99%

<99% e ≥ 98%

98%

<98% e ≥ 97%

Margem de tolerância inferior

97%

<97% e ≥ 96%

96%

<96% e ≥ 95%

95%

<95% e ≥ 90%

75%
Cumprimento parcial

<90% e ≥ 80%
<80%

50%
Descumprimento

--
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No período de abril/2017 a janeiro/2018 não houve qualquer pagamento relativo a RVA.
As parcelas já pagas concernentes aos exercícios 2013, 2014 e 2015 estão sob análise da
Auditoria Interna. Considerando a possibilidade de acerto nos valores, o montante autorizado
para pagamento das parcelas remanescentes no exercício anterior, foi replicado na proposta
para 2018/2019 com a devida redução proporcional à queda do lucro da Empresa.
Para o Programa RVA 2016 não haverá pagamento, considerando a proposição da CMB pela
retenção dos Lucros, impossibilitando assim o pagamento dos dividendos e consequentemente
da PLR dos empregados e da RVA. O pagamento do Programa RVA também está condicionado
à apuração dos resultados e recolhimento dos dividendos à União.
Considerando que não houve pagamento de parcelas remanescentes no exercício de 2017, existe
a previsão dos seguintes pagamentos no exercício de 2018:
Quadro 13 - Demonstrativo do pagamento da RVA

Itens

RVA - 4ª
parcelaAno base
2013

RVA - 3ª parcela
Ano base 2014

RVA - 4ª parcela
Ano base 2014

RVA - 2ª parcela
Ano base 2015

RVA - 3ª parcela
Ano base 2015

Tipo de
Cargo

Qtde de
Cargos
Valor Mensal
para cada
tipo

Nº Pagamentos

Subtota por
Cargo
(não muda
por troca de
diretor)

Total Geral
Por Tipo de
Cargo

Presidente

1

R$656,85

1

R$656,85

R$656,85

Diretor

4

R$625,57

1

R$625,57

R$2.502,28

Subtotais

5

Presidente

1

R$2.305,81

1

R$2.305,81

R$2.305,81

Diretor

4

R$2.196,01

1

R$2.196,01

R$8.784,04

Subtotais

5

Presidente

1

R$8.552,71

1

R$8.552,71

R$8.552,71

Diretor

4

R$8.145,44

1

R$8.145,44

R$32.581,76

Subtotais

5

Presidente

1

R$3.303,06

1

R$3.303,06

R$3.303,06

Diretor

4

R$3.145,77

1

R$3.145,77

R$12.583,07

Subtotais

5

Presidente

1

R$8.552,71

1

R$8.552,71

R$8.552,71

Diretor

4

R$8.145,44

1

R$8.145,44

R$32.581,76

Subtotais

5

R$3.159,13

R$11.089,85

R$41.134,47

R$15.886,12

R$41.134,47
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RVA - 1ª parcela
Ano base 2017

Presidente

1

R$51.316,25

1

R$51.316,25

R$51.316,25

Diretor

4

R$48.872,62

1

R$48.872,62

R$195.490,48

TOTAL DA DIRETORIA

R$112.404,04

Fonte: DEGEP

3.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
Em atendimento à Lei nº 11.638, de 28/12/2007, que “aplica às sociedades de grande porte,
ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a
obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores
Mobiliários”, a Casa da Moeda do Brasil – CMB contrata, desde o Exercício de 2008, o serviço
de auditoria independente para avaliação das Demonstrações Contábeis.
Cabe ressaltar que a avaliação das Demonstrações Contábeis da CMB, realizada anualmente,
por auditores independentes, configura o cumprimento, também, da Resolução CGPAR nº 06,
de 29/09/2015.
Nesse contexto, as Demonstrações Contábeis da CMB, referentes ao exercício de 2017, foram
avaliadas pela empresa de Auditoria Independente, Maciel Auditores S/S – EPP, CNPJ nº
13.098.174/0001-80, contratada por meio de licitação, modalidade Concorrência Nacional, em
conformidade com o Termo Aditivo do Contrato nº 0011/2014, no qual constam especificados
os serviços contratados, conforme tabela a seguir:
Tabela 6 - Serviços previstos no Termo Aditivo ao Contrato 0011/2014 – Exercício 2017
Tipo de
Relatório

Descrição

Relatório A

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

Relatório B

Relatório Circunstanciado
referente Revisão Limitada das
Demonstrações Contábeis

Relatório C

Relatório D

Relatório de exame e revisão da
apuração dos impostos e
contribuições e obrigações
acessórias
Relatório de Avaliação das
informações da entidade fechada
de previdência complementar

Periodicidade

Base de Referência
Exercício de 2016

Anual

Semestral

Anual

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

Anual

Exercício de 2017

Fonte: AUDIT

Por fim, cabe salientar que a vigência do Termo Aditivo ao Contrato nº 0011/2014, cujo valor
global foi de R$ 380.927,50 (trezentos e oitenta mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta
centavos), se encerra em 06/06/2018.
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3.8 Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade
A CMB realiza a distribuição de parte do lucro aos empregados conforme regras previstas em
Programa acordado com o Sindicato Profissional e aprovado pelos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nos moldes da Lei n.º 10.101, de 20 de dezembro de
2000.
Participam da distribuição os empregados efetivos da CMB que trabalharam em suas
dependências no exercício, profissionais ocupantes de cargo em comissão e servidores ou
empregados cedidos de outros órgãos da Administração Pública que tenham trabalhado por
período não inferior a 30 dias corridos no exercício. Não participam do Programa empregados
efetivos da CMB cedidos para outros órgãos da Administração Pública, estagiários, jovens
aprendizes, Diretores e Conselheiros.
Em 2017 foram adotados os seguintes indicadores de desempenho no Programa de Participação
dos Empregados nos Lucros e Resultados da CMB:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Produtividade per capita;
Eficiência de Custo;
Impacto das Despesas Administrativas;.
Índice de Atendimento Contratual;
Índice de Aproveitamento Fabril;.
Índice de Sustentabilidade Ambiental;
Prazo médio de Contratação;

Considerando que houve prejuízo no exercício de 2017, não há o que se falar em pagamento de
PLR aos empregados.
Apresenta-se a seguir quadro com informações sobre PLR dos últimos três exercícios.
Quadro 14 - PLR dos últimos três exercícios
INDICADORE
S

Unidade
de
Medida

2014

2015

2016

2017

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Lucro Líquido
do Exercício

R$

223.177.649,54

311.356.989,62

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

R$

17.073.090,19

25.794.369,81

60.176.093,11

–

(117.596.417,85)

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

R$

Número

R$

80.991.169,02

112.991.451,53

–

–

2.845

2.787

–

–

6.001,08

9.255,25

–

–

3.9 Participação acionária de membros de colegiados da entidade
A CMB é uma empresa pública que tem a União como única acionista. Não há participação
acionária de qualquer membro dos colegiados da entidade.
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4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
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4.1 Gestão de pessoas
A composição, distribuição e qualificação da força de trabalho, bem como a relação entre
empregados efetivos e temporários e as conclusões de estudos realizados para avaliar a
distribuição do pessoal, estão descritos no item 4.1.1.1.
As despesas associadas à manutenção de pessoal estão dispostas no item 4.1.2. No item 4.3.1
encontram-se as ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada a pessoal,
assim como os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade e as providências
adotadas para mitigá-los.
Os investimentos em Educação Corporativa na CMB contemplaram 269 temas distintos em
2017, focados no aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional de sua força de trabalho.
Dentre os temas, 117 foram ações educacionais (formativas e informativas) ofertadas por meio
de 168 multiplicadores internos, destacando as seguintes ações: Projeto Multifuncionalidade do
Departamento de Cédulas, Sensibilização de QSMS - Riscos Químicos, Fiscalização e Gestão
de Contratos Administrativos, Oficina de Pregoeiros, NR-10 e Perícia em Impressos de Valores.
Ainda em 2017 teve-se a conclusão do Curso Técnico em Processos Gráficos no Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, contemplando a capacitação de 25
profissionais do segmento de produção, com o objetivo de aperfeiçoar as competências para as
atividades profissionais em Produção Gráfica em prol da eficiência e desenvolvimento contínuo
da CMB no ramo gráfico.
O quantitativo de participações e de investimentos em Educação Corporativa no período de
2014 a 2017 está demonstrado a seguir.
Quadro 15 - Ações Educacionais dos últimos quatro exercícios
Ações Educacionais

2014

2015

2016

2017

Participações

17.891

14.279

11.073

5.845

Investimento (R$)

1.282.305,02

745.107,00

900.991,22

721.696,48

Fonte: DEGEP
Em 2017 a CMB desenvolveu um Plano Educacional composto por cinco dimensões
educacionais: Formação de Líderes, Cursos de Exigência Legal, Capacitação Institucional,
Capacitação Técnica e Cursos de Especialização, objetivando implantação em 2018. O
Programa busca priorizar as áreas da empresa que estão envolvidas diretamente nos processos
de negócio atuais e futuros da CMB, disponibilizado um percentual do orçamento de
treinamento para cada uma das dimensões definidas.
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4.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
4.1.1.1 Composição da força de trabalho
A composição da força de trabalho da CMB está demonstrada no quadro a seguir. Os membros
da Diretoria Executiva não foram considerados como “Membros do poder e agentes políticos”.
Eles estão sendo tratados nos itens de “Governança”.
Quadro 16 - Distribuição da Força de Trabalho
Lotação
Tipologias dos Cargos

1. Empregados em Cargos Efetivos
(1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes
políticos

Ingressos no
Exercício

Egressos no
Exercício

Autorizada

Efetiva

2.747

2.352

3

356

0

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

2.747

2.352

3

356

1.2.1. Empregados de carreira
vinculada ao órgão

2.732

2.347

1

354

1.2.2. Empregados de carreira em
exercício descentralizado

0

0

0

0

1.2.3. Empregados de carreira em
exercício provisório

0

0

0

0

1.2.4. Empregados requisitados de
outros órgãos e esferas

15

5

2

2

2. Empregados com Contratos
Temporários

0

0

0

0

3. Empregados sem Vínculo com a
Administração Pública

12

8

6

6

2.759

2.360

9

362

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

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

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

Empregados de carreira vinculada ao órgão

1.1.3. Empregados de carreira em exercício
descentralizado

1370

982

1370

982

1365

982

0

0

1.1.4.

Empregados de carreira em exercício provisório

0

0

1.1.5.

Empregados requisitados de outros órgãos e esferas

5

0

2. Empregados com Contratos Temporários

0

0

3. Empregados/Servidores sem Vínculo com a
Administração Pública

8

0

1378

982

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

4.1.1.3 Estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da CMB
Quadro 18 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções
gratificadas
Tipologias dos Cargos em Comissão e
das Funções Gratificadas

Lotação

Ingressos no
Exercício

Egressos no
Exercício

Autorizada

Efetiva

12

8

6

6

0

0

0

0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior

12

8

6

6

1.2.1. Servidores de Carreira
Vinculada ao Órgão

0

0

0

0

1.2.2. Servidores de Carreira em
Exercício Descentralizado

0

0

0

0

1.2.3.
e Esferas

0

0

0

0

1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial

Servidores de Outros Órgãos

1.2.4.

Sem Vínculo

12

8

6

6

1.2.5.

Aposentados

0

0

0

0

454

310

2

36

2. Funções Gratificadas
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2.1. Empregados de Carreira Vinculada
ao Órgão

439

305

0

34

2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado

0

0

0

0

2.3. Empregados/Servidores de Outros
órgãos e Esferas

15

5

2

2

3. Total de Empregados/Servidores em
Cargo e em Função (1+2)

466

318

8

42

(*) O

total de funções gratificadas relacionados ao item 2.3 está incluso no total de funções
gratificadas mencionado no item 2.1, podendo ser utilizado até o limite de 15 posições.
4.1.1.4 Análise Crítica
Apresenta-se análise dos aspectos que interferem diretamente na força de trabalho da CMB.
Quanto:
a) À quantidade de empregados disponíveis frente às necessidades da unidade:
Em 2017, a CMB promoveu um Programa de Desligamento Voluntário em que foram
desligados 333 empregados, 51,63% do público alvo. O resultado do programa foi
satisfatório se comparado ao último programa realizado em 2014/2015, quando se teve
a adesão de apenas 15,70% do público alvo.
No final de 2017, após a reestruturação organizacional ocorrida na empresa, formou-se
também um Grupo de Trabalho, comandado por Assessores Especiais da Presidência,
que mapearam as atividades dos empregados dentro das suas áreas de atuação, chegando
a conclusão de que a CMB poderia se manter com apenas 1.940 empregados. Este
trabalho ainda está sob reavaliação da Diretoria Executiva, pois entende-se que levou
em consideração apenas o cenário atual da empresa, sem a perspectiva de novos
negócios.
b) Aos resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a
área meio e área fim e do número de servidores em cargos comissionados frente a não
comissionados:
O quantitativo de empregados lotados nas áreas meio tem como justificativa o
aperfeiçoamento dos controles internos e dos processos administrativos visando dar
suporte à área fim, além de priorizar uma visão estratégica para a empresa. Em relação
ao número de empregados comissionados, mantém-se o quantitativo necessário para
compor a hierarquia organizacional, além de ocupações para funções estratégicas
mediante os objetivos traçados. Ressalta-se que com a reestruturação ocorrida houve
redução do quantitativo de funções comissionadas.
c) Aos possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível,
notadamente quando essa força é formada prioritariamente por empregados mais
próximos da aposentadoria:
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É importante considerar que a atividade exercida pela CMB é de extrema singularidade
e que existe um grande número de empregados com idade avançada.
O supramenciono Programa de Desligamento Voluntário buscou oferecer condições favoráveis
para o desligamento desses empregados, em consonância com a necessidade da empresa em
reduzir o custo de pessoal face à queda no seu faturamento. Também previu um Programa de
Transferência do Conhecimento, com a supervisão dos gestores das áreas, objetivando a
retenção do conhecimento, mitigando possíveis impactos com evetuais saídas e buscando
assegurar a continuidade do negócio da Empresa.
Os requisitos para adesão ao plano eram:




Empregados já aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou
que sejam elegíveis para aposentadoria pelo INSS até 30 de junho de 2017, com
pelo menos 10 anos de tempo de vínculo empregatício com a CMB, excluídos
os aposentados por invalidez; e
Empregados com vínculo empregatício com a CMB de no mínimo 30 (trinta)
anos e idade mínima de 49 (quarenta e nove) anos.

d) Aos eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na CMB,
quantificando o número de servidores afastados e possíveis impactos nas atividades
desenvolvidas pela empresa:
Em dezembro de 2017 havia 67 empregados afastados de suas atividades por diferentes
motivos, entre os quais acidente de trabalho, afastamento médico e aposentadoria por
invalidez. Essas ausências podem ter afetado pontualmente as rotinas de trabalho de
algumas áreas, mas não o suficiente para justificar um aumento do quadro de pessoal
total.
Com vistas a minimizar tais afastamentos, a CMB adota as seguintes medidas:
 acompanhamento médico, no ambulatório interno, dos empregados afastados, em
diversas especialidades, principalmente ortopedia e psiquiatria, que são as de maior
incidência de afastamento;
 acompanhamento pelas assistentes sociais dos empregados afastados do trabalho;
 ginástica laboral em todos os ambientes da empresa;
 estudo ergonômico;
 atendimento individualizado dos empregados pelos médicos do trabalho da empresa em
casos especiais.
4.1.1.5 Conclusões de estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal
Conforme mencionado, em 2017 a CMB buscou adequar o seu quantitativo de pessoal frente à
nova realidade financeira da Empresa.
Foi realizado o Programa de Desligamento Voluntário, com 333 adesões, e a avaliação do
quantitativo de pessoal nas áreas pela Comissão formada por Assessores Especiais da
Presidência.
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Para 2018, está sendo proposta a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, a
fim de tornar os cargos mais amplos, de forma que os empregados possam ser remanejados de
acordo com suas habilidades, formação, conhecimento, visando trazer maior contribuição para
a Empresa.
Também propõe-se avaliação do trabalho iniciado pela referida Comissão e o dimensionamento
de pessoal, bem como a revisão de normativos internos.
4.1.1.6 Qualificação da força de trabalho
As informações sobre a estrutura de pessoal da CMB retratam a posição de 31 de dezembro de
2017. Os gráficos se referem à distribuição dos empregados ativos da CMB por faixa etária e
por escolaridade. O quadro apresenta a distribuição dos empregados por tempo de serviço.
Gráfico 2 - Distribuição de empregados por faixa etária

Faixa Etária
681
614
535
421

90
19
25 ou menos

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 65

66 ou mais

Fonte: DEGEP

Gráfico 3 - Distribuição de empregados por escolaridade

Fonte: DEGEP
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Quadro 19 - Distribuição dos empregados por tempo de serviço na CMB
Tempo/Gênero

Branca

05 ou menos

363

Feminino

109

Masculino

254

06 a 15

1162

Feminino

317

Masculino

845

16 a 25

209

Feminino

47

Masculino

162

26 a 35

403

Feminino

126

Masculino

277

35 ou mais

223

Feminino

42

Masculino

181

Total Geral

2360

Fonte: DEGEP

4.1.1.7 Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas
A CMB emite Relatório Gerencial para acompanhamento dos diversos indicadores sobre a
gestão de pessoas. Essa rotina favorece a gestão do capital humano da organização, subsidiando
novos projetos e tomada de decisões. Dentre os diversos indicadores abordados, destacam-se:
Evolução da força de trabalho; Rotatividade de empregados; e Horas extras x absenteísmo;
conforme demonstrado nos quadros a seguir:
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Quadro 20 - Força de Trabalho
Força de Trabalho (ref. 31/12/2017)
Força de Trabalho / Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Empregados CMB (Efetivos,
Requisitados e Livre Provimento

2.927

2.877

2.742

2.713

2.360

Estagiários

106

107

105

100

52

Aprendizes

21

91

97

110

93

3.054

3.075

2.944

2.923

2.505

Total da Força de Trabalho

Quadro 21 - Rotatividade dos Empregados (em %)
Rotatividade (%)
Indicadores

2013

2014

2015

2016

2017

Turnover

7,24

1,43

2,84

0,92

7,86

Taxa de Desligamento

5,42

2,34

5,32

1,47

15,34

Taxa de Admissão

9,07

0,54

0,36

0,37

0,38

Nota Explicativa:
a) Turnover: (nº demissões + nº admissões)/2)/nº empregados ativos no final do exercício.
b) Taxa de Desligamento: nº demissões/nº empregados ativos no final do exercício.
c) Taxa de Admissão: nº admissões/nº empregados ativos no final do exercício.
Quadro 22 - Horas Extras x Absenteísmo CMB
Acumulado/anos

2013

2014

2015

2016

2017

Quantidade de horas extras pagas

140.782

52.682

57.785

87.135

5.722

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

Vencimento
se
Vantagens
Fixas

Despesas Variáveis

Despesas
de
Exercício
s
Anterior
es

Decisõe
s
Judiciai
s

Total

95

Retribuições

Gratificações

Adicion
ais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

2016

246.553.742

18.118.399

24.706.542

52.979.
567

29.377.102

56.877.412

138.168.7
83

0

88.808

566.870.356

2017

202.703.260

14.985.999

24.483.571

95.488.
763

13.630.381

49.812.940

139.930.8
59

35.728,86

150.806

541.222.310

Exercícios

4.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
Em 2017, o DEGEP manteve a rotina de analisar todas as designações de função de confiança
sob diversos aspectos, como penalidades, nepotismo e acúmulo irregular de função.
O Comitê de Gestão de Pessoas, criado em 2016, continuou em atividade em 2017, atuando
como um órgão deliberativo vinculado à Diretoria Executiva. Dentre as atribuições do Comitê
está a manifestação obrigatória sobre a criação ou alteração de normativos de gestão de pessoas
que acarretem no aumento de despesas, criem direitos ou tratem sobre política interna;
propostas de instrumentos de gestão de pessoas de natureza estratégica; e outras matérias
relacionadas à gestão de pessoas, a pedido da Diretoria.
4.1.3.1 Principais riscos identificados na gestão de pessoas e as providências adotadas para
mitigá-los
Quadro 24 - Principais riscos relacionados ao pessoal
Riso
Descumprimento de recomendações e
determinações dos Conselhos, Diretoria,
Auditorias (interna e Externa) e Órgãos
Controladores

Providência

Acompanhar, catalogar e dar
recomendações aos órgãos internos

publicidade

das

Ação intensiva no aprimoramento do sistema;
Realização de pagamentos indevidos em folha Rotina de conferência da folha;
Normatização das rubricas da folha.

Mapeamento das competências;
Mão de obra desqualificada
Capacitação.

Manter plano de comunicação interna com os empregados;
Paralização de empregados
Negociação com o Sindicato.
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Revisão do quantitativo de pessoal;
Mão de obra excedente

Dimensionamento das áreas;
Incentivo ao desligamento.
Proposição e implantação de Projeto de Transferência do
Conhecimento;

Perda do conhecimento

Elaboração do Programa para a Sucessão Gerencial.

4.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
4.1.4.1 Programa de Estágio
O programa de estágio da CMB é regido por normativo interno. A contratação dos estagiários
que correspondam ao perfil delineado pela área interessada é feita pelo DEGEP, de acordo com
a disponibilidade de estagiários cadastrados pelo Agente de Integração.
O estagiário deve ser estudante de curso superior, de ensino médio, de educação profissional de
nível superior ou de escolas de educação especial; estar regularmente matriculado em
instituição de ensino legalmente reconhecida; e manter frequência efetiva no respectivo curso
durante o período de aprendizado prático na CMB.
Os procedimentos para contratação, renovação e desligamento compreendem: Conferência dos
documentos; Registros obrigatórios; Assinatura do Termo de Compromisso e entrega de
documentos referentes ao Agente de Integração; Remessa da documentação necessária ao
Agente de Integração; Confecção de crachá; Controle das datas de início, renovação e término
de estágio; Convocação do Estagiário para renovação ou desligamento, nas datas previstas; e
Emissão da Declaração de Estágio.
A composição do quadro de estagiários da CMB está apresentada no quadro a seguir.

Quadro 25 - Composição do quadro de estagiários
Nível de escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio

1.

Área Fim

24

2.

Área Meio

70

3.

Total (1+2)

94
Despesa no exercício (em R$)
2017
916.073,00
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Entretanto, devido a situação econômica-financeira da CMB em 2017, conforme descrito na
apresentação deste relatório, a CMB suspendeu o programa de estagiário em 31/12/2017.
4.1.4.2 Programa Jovem Aprendiz
A CMB participa do Programa Jovem Aprendiz, que segue os parâmetros estabelecidos em
legislações específicas: Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000; Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990; e Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005.
Por meio de um convênio com o SENAI, a CMB promove o desenvolvimento pessoal e
profissional de jovens com idade entre 14 a 24 anos. A proposta é que o Jovem Aprendiz tenha
formação técnico-profissional para auxiliar em serviços administrativos.
O programa tem duração 1 ano e três meses e assegura aos jovens os direitos trabalhistas.
Atualmente, a empresa atende a 95 jovens aprendizes dos bairros de Santa Cruz e Itaguaí e
Seropédica.
A composição do quadro de jovens aprendizes da CMB está apresentada no quadro a seguir.
Quadro 26 - Composição do quadro de jovens aprendizes

Nível de escolaridade

Quantitativo de jovens aprendizes

1.

Área Meio

95

2.

Total

95
Despesa no exercício (em R$)
2017
1.108.026,89

O contratos de Serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade estão apresentados
nos quadros a seguir:
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Quadro 27 - Relação dos contratos geridos pelo Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação
Unidade Contratante
Nome: Casa da Moeda do Brasil (CMB)
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Nível de
escolaridade
mínimo exigido dos Sit.
trabalhadores
contratados

Início

Fim

2017

Prestação de serviços
de
terceirização
(outsourcing)
de
impressão
62541735/0001-80
corporativa
no
parque
industrial,
sede e escritório da
CMB.

02/01/2017

02/01/2019

Técnico

P

2017

Prestação de serviços
de
suporte
e
manutenção física da 07355957/0001-08
rede
cabeada
corporativa.

23/11/2017

23/11/2018

Técnico

A

2017

Prestação de serviços
técnicos na área de
tecnologia
da
informação
e
comunicação (TIC),
compreendendo
o
planejamento,
implantação
e
operação
dos 00308141/0001-76
serviços
de
atendimento
telefônico, suporte
técnico remoto e
presencial
aos
usuários de soluções
de TIC da casa da
moeda do brasil.

03/02/2017

03/02/2019

Técnico

P


Sit.: Situação do contrato, podendo ser Ativo Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E).
Fonte: Elaborado por DETIC
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Quadro – Estagiários (TI)
Descrição

Estagiários

Quant.

admissão ou demissão em 2015

19

admissão ou demissão em 2016

19

admissão ou demissão em 2017

17

Quadro 28 - Relação dos contratos geridos pelo Departamento Logística
Unidade Contratante
Nome: Casa da Moeda do Brasil
UG/Gestão: Casa da Moeda do Brasil
Informações sobre Contratos

Ano do
Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Inicio

Fim

Nível de
escolaridade
mínimo exigido
dos trabalhadores
contratados

Sit.

2014

Prestação de Serviços de
Reprografia, com Operador e
Serviços de Encadernação.

09.052.021/0001-25

15/08/2014

15/08/2018

Médio

P

2016

Prestação de Serviço de Mensageria

32.185.480/0001-07

16/05/2016

16/05/2018

Médio

P

2015

Prestação de Serviços Diários de
Transporte, por Meio de
Automóveis e Van, com Motorista,
com Gestão da Manutenção Total
da Frota para Transporte de
Empregados da CMB, e de
Terceiros, que a CMB Vier
Autorizar

15.667.913/0001-33

18/03/2015

18/03/2019

Fundamental

P

2013

Prestação de Serviços Diários de
Transporte, por Meio de
Automóveis Executivos, com
Motorista Executivo, em Lote
Único, com Gestão de Manutenção
Total da Frota.

07.911.583/0001-51

01/08/2013

01/08/2018

Médio

P

2017

Prestação de Serviços de
Assistência Materno Infantil

27.818.327/0001-21

10/02/2017

10/02/2019

Fundamental/
Médio/Superior

P

16.654.626/0001-51

24/03/2015

24/03/2018

Fundamental/
Superior

P

2015

Prestação de Serviços de Preparo e
Distribuição de Refeições em

100

Balcões Térmicos, no Sistema de
Autosserviço

2014

Prestação de Serviços de Saúde em
Nível Ambulatorial, com
Fornecimento de Insumos
Hospitalares e Serviços de
Supervisão de Radioproteção, nas
Dependências da CMB.

00.196.526/0001-99

27/08/2014

26/10/2018

Fundamental/
Médio/Superior

P

2013

Prestação de Serviços Diários de
Transporte de Cargas, por Meio de
Veículos Tipo Caminhão e Veículo
Tipo Furgão, com Motoristas e
Ajudantes, com Gestão e
Manutenção Total dos Veículos.

03.020.839/0001-80

14/08/2013

14/08/2018

Fundamental

P

2014

Prestação de Serviços Diário de
Transporte, por Meio de Veículos
Tipo Micro-Ônibus, com Motorista.

28.670.958/0001-09

16/06/2014

16/06/2019

Fundamental

P

2014

Prestação De Serviços Diários de
Transporte, por Meio de Veículos
Tipo Micro-Ônibus, com Motorista.

19.350.180/0001-60

06/06/2014

06/06/2019

Fundamental

P

2014

Prestação de Serviços Diários de
Transporte, por Meio de Ônibus.

19.350.180/0001-60

11/08/2014

11/02/2019

Fundamental

P

2014

Prestação de Serviços Diários de
Transportes, por Meio de Ônibus.

28.670.958/0001-09

11/08/2014

11/02/2019

Fundamental

P

2017

Prestação de Serviços Técnico,
Especializado e Contínuo para
Tratamento Protocolar e
Arquivístico Dos Documentos da
CMB.

09.602.721/0001-46

08/06/2017

08/06/2018

Médio/Superior

A

2013

Prestação de Serviços de Auxiliar
de Serviços Gerais, Secretária
Executiva e Técnico Secretariado
na Sede da Casa da Moeda do
Brasil.

02.853.446/0001-94

21/03/2014

21/03/2018

Fundamental/
Superior

P

2014

Prestação de Serviço Diário de
Transporte, por Meio de Automóvel
Executivo, com Motorista, com
Gestão de Manutenção Total, para
Utilização da Diretoria e de Outros
Autorizados pela CMB.

08.865.102/0001-81

01/09/2014

15/05/2018

Médio

P


Sit.: Situação do contrato, podendo ser Ativo Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E).
Fonte: DELOG
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Quadro 29 - Relação dos contratos geridos pelo Departamento de Manutenção

102

103

O contrato 0255/2014 (processo de acompanhamento: 3083/2014) não é exclusivo para
fornecimento de mão de obra, mas essa faz parte da execução dos serviços e os funcionários
trabalham com dedicação exclusiva à CMB (exceto o Gerente de Projetos e Operações).
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Quadro 30 - Relação dos contratos geridos pelo Departamento de Qualidade e Meio
Ambiente
Unidade Contratante
Nome: Casa da Moeda do Brasil / Departamento de Qualidade e Meio Ambiente
Informações sobre os contratos

Ano do
Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início

2014
(11/12/14)

Prestação de
serviços de
gerenciamento
total de
resíduos da
CMB

03.279.285/0001-30 –
Haztec tecnologia e
Planejamento Ambiental
S.A.

11/12/14

Fim

09/12/18
(término do
terceiro
termo
aditivo)*

Nível de
escolaridade
mínimo exigido
dos trabalhadores
contratados

Ensino
Fundamental
(para o Cargo de
Assistente
Operacional).

Sit.

P

* O prazo de validade do Terceiro Termo Aditivo está atrelado à condição resolutiva
consistente no término exitoso de certame licitatório para contratação do mesmo objeto..
Abaixo, segue a descrição de todos os cargos solicitados pela CMB na Especificação
003/01/2014 DESMS.
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Quadro 31 - Relação dos contratos geridos pelo Departamento de Segurança
Unidade Contratante
Nome: Casa da Moeda do Brasil - CMB
Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Ano do
Contrato

Objeto

Sit.

27/03/2017

Médio

E

21/05/2017

Fundam
ental

E

-

Médio

A

Empresa Contratada
(CNPJ)
Início

2012

Nível de
escolari
dade
mínimo
exigido
dos
trabalha
dores
contrata
dos

Prestação de serviços
10.915.598/0001-00 27/03/2012
especializados de recepção
2014
Prestação de serviços de
vigilância
patrimonial
10.542.117/0001-50 21/05/2014
desarmada
diurna
e
noturna
2017
Prestação de serviços
12.240.034/0001-32 24/03/2017
especializados de recepção
Fonte:DESEG

Fim

Sit.: Situação do contrato, podendo ser Ativo Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E)
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4.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura
A infraestrutura patrimonial da CMB é suficiente para responder às necessidades da sua missão
institucional.
As principais atividades relacionadas à gestão da infraestrutura da empresa são as seguintes:



















Elaboração e execução de calendário anual de manutenções preventivas;
Manutenções preventivas, corretivas e atendimento às solicitações de usuários
registrados em Ordens de Serviços ou em decorrências das inspeções periódicas em
campo. Em 2017, foram geradas e atendidas 7.164 Ordens de Serviços para realização
de manutenções dessa natureza.
Controle de consumo de água potável, energia elétrica, gás natural das caldeiras e
combustível dos geradores de emergência;
Manutenção e operação dos equipamentos de distribuição dos insumos necessários aos
processos produtivos da CMB e à habitabilidade dos prédios, tais como:
Sistemas Hidráulicos (Redes de distribuição de água potável, esgoto, incêndio, elevatória
de águas pluviais, lagoa de aeração de esgoto);
Sistemas Elétricos (Sistemas de distribuição de força e iluminação em alta, média e baixa
tensão do Parque Industrial);
Sistemas Mecânicos (Centrífugas, caldeiras, veículos, motores de geradores, bombas
hidráulicas, portas dos cofres, sistemas de climatização/refrigeração, ar comprimido,
ventilação e exaustão de todo o Parque Industrial).
Gestão das condições de habitabilidade/acessibilidade das instalações prediais através de
controle da qualidade do ar do ambiente interno do Parque Industrial;
Adequação dos espaços físicos para organização das unidades internas;
Identificação, especificação e controle do consumo de materiais e peças de reposição de
manutenção dos sistemas e equipamentos de utilidades civis, elétricas e mecânicas;
Elaboração de projetos de layout (arquitetura, urbanismo, paisagismo, instalação
elétrica, rede de dados, telefonia, circuito fechado de TV (CFTV), instalações
hidráulicas, sanitárias, águas pluviais, ar comprimido, gás, climatização, exaustão e
ventilação) de órgão da área administrativa e da área fabril para atendimento às
demandas relativas ao aumento de quadro funcional e racionalização de fluxo de
trabalho, respeitando os conceitos de ergonomia, medicina e segurança do trabalho,
conforto e humanização do ambiente de trabalho;
Elaboração de projetos, especificações técnicas, orçamentos e cronogramas físicofinanceiros para contratação de obras, reformas e serviços de engenharia, utilizando
como base os fundamentos apresentados no Art. 6º, Inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, Lei nº 13.303/2016 e normas técnicas vigentes, contemplando a definição
e identificação de todos os materiais, equipamentos, serviços e métodos construtivos a
serem executados para obras civis, urbanismo, paisagismo, instalação elétrica, rede de
dados, telefonia, (CFTV), instalações hidráulicas, sanitárias, águas pluviais, ar
comprimido, gás, climatização, exaustão e ventilação, inclusive a definição prévia do
regime de execução de obra e serviços de engenharia;
Manutenção de áreas verdes;
Higiene e limpeza das instalações de todo Parque Industrial da CMB com segregação de
material reciclável;
Dedetização e descupinização, combate e controle de pragas e vetores.
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As principais ações de infraestrutura e conservação do patrimônio no exercício de 2017 foram
as seguintes:












Adequação do sistema de climatização do escritório da CMB no ESFLA, inclusive com
a substituição de todos os suportes de fachada das unidades condensadoras. Devido à
dificuldade de acesso às unidades condensadoras dos aparelhos de Split do escritório da
CMB na Praia do Flamengo (ESFLA), pela equipe de manutenção da CMB, cujos
equipamentos se encontram posicionados na fachada do 19° andar do Edifício Flamengo
Park Towers, houve a necessidade de contratação desta obra para fabricação e
substituição de todos os suportes das unidades condensadoras, efetivando assim uma
garantia em todos os requisitos de segurança e, consequentemente, viabilizar as
manutenções preventivas e corretivas pela equipe da CMB. Por conseguinte, aproveitouse para substituir alguns equipamentos de split que se encontravam em péssimo estado.
Os serviços de campo finalizaram em outubro/2017;
Substituição de 11 (onze) quadros elétricos no refeitório e na cozinha da CMB (Prédio
0800) – Pertinente ao desgaste causado pelo tempo, os quadros existentes no refeitório e
na cozinha da CMB apresentam diversas irregularidades técnicas, gerando riscos aos
operadores, funcionários que trabalham no local e também danos aos equipamentos
conectados aos quadros. Sendo assim, foi contratada empresa especializada para o
fornecimento e instalação de novos quadros elétricos, visando atender a todos os
requisitos discriminados na NBR 5410 – Instalações elétricas de Baixa tensão. A obra
iniciou em 2017 e está com previsão de término para abril/2018;
Substituição das lâmpadas tubulares das passarelas por lâmpadas de LED e implantação
de um sistema automatizado por sensores de presença. Com o intuito de redução das
despesas internas, a efetividade deste serviço realizado na passarela que interliga os
mezaninos administrativos das fábricas, proporcionou uma redução financeira de
aproximadamente R$ 9 mil reais/mês, passando o consumo de energia elétrica mensal
de 12.960KWh para 432KWh. Todos os serviços foram finalizados em agosto/2017;
Implantação de um sistema de geração e transferência de energia elétrica em situação de
emergência para atendimento à Seção de Personalização (SEPS) no Departamento de
Gráfica Geral (DEGER). A SEPS é o local onde ocorre o processo de produção e
personalização de passaportes e tem seu funcionamento de forma contínua. Assim sendo,
é de interesse da CMB manter o fornecimento de energia elétrica ininterruptamente,
garantindo assim a efetividade dos serviços de telecomunicações, impressão e
processamento do local durante a ocorrência de falha no fornecimento de energia por
parte da concessionária ou desligamento da Subestação Unitária (SEU). Sendo assim,
contratou-se empresa especializada para interligar estes sistemas ao grupo moto gerador
de emergência que fora retirado do DEMOM, na época do sinistro, e readequado para o
DEGER.
Aquisição de motores elétricos de alto rendimento, para substituição nos equipamentos
de utilidades. Tal ação é integrante de um processo de modernização das instalações
elétricas industriais, visando a garantia de maior confiabilidade aos equipamentos e ainda
a promoção de um ganho em eficiência energética, visto que os motores de alto
rendimento possuem consumo de energia menor que os motores de rendimento padrão
originalmente instalados.
Início dos serviços de modernização dos elevadores de passageiros do P. 0700 –
Administração. Esta ação visa a melhoria e aumento da disponibilidade dos
equipamentos, considerando a necessidade permanente de atualização dos equipamentos
para garantia da segurança dos usuários.
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Elaboração de estudo técnico visando a proposição de redução do contrato de demanda
da CMB, com potencial de economia da ordem de R$ 600.000,00/ano, o qual foi
apresentado à DIDES em janeiro/2018 e aprovado em RD em março/2018.
Construção de novo acesso ao Parque Fabril, atrás do prédio do CEFOR, com
pavimentação, alargamento de pista, recuperação de calçamento e ponte de acesso,
construção de nova guarita e instalação de portão;
Regularização de todos os sistemas de combate e prevenção a incêndios, com ajustes,
adequações e manutenção corretiva realizada por empresa certificada pelo CBMERJ e
emissão de laudo de garantia;
Pavimentação e regularização de 120mil metros quadrados de vias internas utilizando
mão de obra interna e aplicação de concreto usinado;
Contratação de empresa especializada para finalização do asfaltamento da Rua da
Guarda e do Selo;
Foram realizadas as medições da qualidade do ar em ambientes climatizados, em todo o
parque fabril da CMB. Foram concluídas satisfatoriamente a higienização dos dutos
conforme recomendação da vigilância sanitárias no restaurante, cozinha, creche,
auditório, ambulatório e biblioteca.
O PMOC é um conjunto de medidas legais estipuladas para monitorar, adequar, e
assegurar os padrões de qualidade do ar em ambientes climatizados de uso coletivo.
Conforme preconiza a Portaria Nº 3523, de 28 de agosto de 1998 – Ministério da Saúde,
a Casa da Moeda do Brasil é obrigada a implantar o PMOC. A atualização do PMOC
encontra-se concluída. Inclusive foi elaborado o PMOC do escritório do Flamengo.
Após o incêndio na área da fritura e para imediato restabelecimento, foi elaborado o
termo de referência para aquisição das coifas, damper corta-fogo e fritadeira. Os
equipamentos foram adquiridos e instalados pela manutenção sem custos adicionais para
a CMB.
Foi realizada a manutenção preventiva e corretiva do sistema VRF do Museu da CMB.
Foi restabelecida a operacionalidade das portas dos cofres do DECED, DEGER e
DEMOM.
As Centrífugas são equipamentos responsáveis pela geração de água gelada para o
sistema de climatização, insumo essencial à garantia do controle de temperatura e
umidade das áreas técnicas e de conforto dos prédios de todo o Parque Industrial. Em
2017 foi realizada a contração da empresa especializada, CARRILEE, sob contrato
0108/2017, o que permitiu a realização das manutenções pendentes das centrífugas de
900 TR (toneladas de refrigeração) e 450 TR.
Em 2017 foram substituídas 4 (quatro) serpentinas instaladas no Fan Coil de alvenaria
G – sob TAG (FAC-G-200TR), o qual é responsável pelo sistema de climatização da
Seção de Acabamento de Cédulas, P.0100 – DECED. O equipamento encontrava-se com
50% das serpentinas comprometidas devido a danos por corrosão.

4.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União
O item não se aplica à CMB em virtude de a empresa não utilizar imóveis de propriedade da
União.
4.2.2 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
A CMB cede espaços físicos à Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil
(CIFRÃO), à Associação dos Empregados da Casa da Moeda do Brasil (ACMB), ao Sindicato
Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira (SNM), ao Banco do Brasil S.A. (BB) e à
Caixa Econômica do Brasil (CAIXA).
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Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil
Trata-se de cessão de espaço para a entidade de previdência complementar dos empregados da
CMB com a finalidade de incentivar a adesão ao plano de previdência complementar.
No 1º semestre de 2017, o objeto da locação consiste em uma sala situada na Ala II do 1º
pavimento do prédio administrativo, com área total de 246 m2, situado à Rua René Bitencourt,
nº 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ. Em 10 de junho de 2017 expirou
a vigência de 4(quatro) anos do contrato firmado 11 de junho de 2013.
Todavia, no segundo semestre de 2017, foi realizada reestruturação organizacional da CMB,
que acarretou, dentre várias mudanças, a necessidade de alteração do espaço físico até então
ocupado pela entidade de previdência complementar. Em razão dessas providências, as
condições de locação do contrato anteriormente vigente demandariam revisão, de modo a
refletir o novo local de locação, fora do prédio administrativo da CMB, porém ainda dentro das
instalações comuns localizadas na unidade industrial.
Nesse contexto, o novo contrato de locação a ser firmado entre as partes estabelece como novo
valor de aluguel mensal a importância de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), perfazendo
o montante de R$9.000,00 (nove mil reais) em 12 meses de vigência contratual.
O contrato de locação estabelece que compete ao locatário realizar o pagamento de encargos e
tributos, assim como a contratação de seguro contra risco e incêndio. O locatário também
deverá apresentar, sempre que solicitado, os respectivos comprovantes de pagamento ou de
reembolso à locadora.
A entidade repassou à CMB em 2017 a importância de R$46.225,98 (quarenta e seis mil,
duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), relativo às despesas de alugueis e
utilização de restaurante.
Associação dos Empregados da Casa da Moeda do Brasil (ACMB)
A ACMB foi criada em 22 de setembro de 1981 com o objetivo de propiciar atividades sociais,
culturais, recreativas, esportivas e assistenciais aos empregados da CMB.
A CMB cede, por tempo indeterminado, dois espaços à ACMB, que ocupam no total uma área
de 7.863 m2, a saber: uma unidade predial com anexo composto de campo de futebol, quadras
de esportes polivalentes, salão social e playground; e parte de unidade predial localizada ao
lado do restaurante.
Cabe ressaltar que não há benefícios pecuniários e/ou financeiros decorrentes da referida
cessão, tendo em vista que o objeto contratual consiste em “Autorização de uso de imóvel a
título Precário e Gratuito”. Em virtude de não haver remuneração, não há tratamento contábil.
Registra-se que não rateio dos gastos por se tratar de cessão parcial.
Termo de Autorização de uso: 3770/2011
Objeto: Termo de Autorização de uso de unidades prediais da CMB, a título precário e
gratuito.
Início: 04/10/2011
Fim: prazo indeterminado, podendo ser revogado a qualquer momento.
Situação: Ativo
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Banco do Brasil S.A.
Trata-se de contrato de comodato não oneroso firmado em 31 de julho de 2013, com vigência
de 12 meses, visando facilitar a utilização dos serviços bancários pelos empregados da CMB,
contribuindo, assim, para a redução do absenteísmo.
Após três prorrogações, a vigência encerrou em 31 de julho de 2017. Novo pedido de
prorrogação foi aceito, com o contrato prorrogado até 31/07/2018. Como objeto, a cessão
constitui a disponibilização, de uma sala situada na Ala I, do 1º pavimento do prédio 0700, com
área total ocupada de 206,88 m², de propriedade da comodante, na rua René Bittencourt 371,
Distrito Industrial de Sta. Cruz, Rio de Janeiro /RJ.
Caixa Econômica Federal – CEF
Trata-se de contrato de cessão de uso do imóvel e/ou de área do imóvel, sem ônus, firmado em
9 de maio de 2016, com vigência até 9 de maio de 2021, visando a instalação de PAE individual
da CAIXA, visando facilitar a utilização dos serviços da CEF pelos empregados da CMB,
contribuindo também para a redução do absenteísmo.
Como objeto da cessão, foi instalado 1 (um) PAE individual no corredor do 1º pavimento do
prédio 0700, e 1 (um) PAE individual no hall da portaria geral da CMB, na rua René Bittencourt
371, Distrito Industrial de Sta. Cruz, Rio de Janeiro /RJ.
4.2.3 Informações sobre imóveis locados de terceiros
Consoante o disposto na Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, que transformou a CMB em
empresa pública com sede e foro na Capital da República e jurisdição em todo o território
nacional, a Diretoria Executiva aprovou, em 2007, o aluguel de salas comercias em Brasília/DF.
A decisão foi tomada com o intuito de proporcionar maior integração da CMB com seu
Ministério Supervisor e outros entes da Administração Pública, bem como possibilitar o
acompanhamento de demandas judiciais junto aos Tribunais Superiores.
O imóvel alugado é composto por três salas, que totalizam 179 m², e está situado no Setor
Bancário Sul, Quadra D, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad – salas 909, 910 e 911, CEP
70070-120. Os seguintes gastos anuais foram apurados em relação ao imóvel:
 Locação

R$ 138.127,44

 Condomínio

R$ 29.939,25

 Energia Elétrica

R$ 11.059,79

4.3 Gestão da tecnologia da informação
a) O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico,
planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação
que define as prioridades inerentes à Tecnologia da Informação no âmbito da CMB.
O PDTI desdobra a estratégia da empresa em iniciativas e projetos voltados à evolução da
arquitetura tecnológica e dos serviços de TI da Empresa para um horizonte de três anos, com
revisões anuais. O processo de planejamento das atividades de tecnologia da informação
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experimentou diversos ciclos de aprendizagem organizacional desde o lançamento do primeiro
Plano, em 2013.
O Plano para o período de 2016 a 2018 foi elaborado com base no Plano Estratégico 2015-2022
e desenvolvido a partir do Guia de Elaboração de PDTI do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) da Secretaria de Tecnologia da Informação
(STI), do Ministério do Planejamento (MP),
O Mapa Estratégico de TI foi elaborado a partir do Mapa Estratégico da CMB visando:


Alinhar os objetivos de TI aos objetivos estratégicos da CMB;



Realizar o desdobramento dos objetivos das áreas de negócio.

Além disso, foram consideradas as seguintes diretrizes e elementos, conforme detalhamento a
seguir:


Plano Estratégico da CMB 2015-2022, através de seus componentes: mapa estratégico
e direcionadores estratégicos;



Iniciativas das Áreas de Negócio com impacto em TI na visão do DETIC;



Iniciativas já em curso no próprio DETIC;



Objetivos de TI com base no COBIT;



Mapa Estratégico de TI 2013/2014;



O novo posicionamento de Tecnologia da Informação - TI (Missão, Visão e Valores);



O resultado da Análise SWOT: identificação das Forças, Fraquezas, Oportunidades e
Ameaças.

As seguintes perspectivas foram identificadas como apropriadas para o Mapa Estratégico de TI:
Resultados; Partes interessadas; Processos Internos e Aprendizado e Crescimento.


Missão: Prover com excelência e inovação soluções de Tecnologia da Informação para
o cumprimento da missão institucional da Casa da Moeda do Brasil.



Visão: Até 2018, ser agente essencial da transformação da CMB, contribuindo para
maximizar o desempenho da organização, promovendo soluções tecnológicas
inovadoras e estáveis que possibilitem a CMB o cumprimento da sua Missão.



Valores: Foco em resultados; Parceria; Compromisso; Ética; Inovação; Integração;
Efetividade; Proatividade; Sustentabilidade; Transparência.
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Figura 1 - Mapa Estratégico de TI

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

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

9

10

11

12

13

14

15

Fomentar uma estrutura que possibilite uma atuação estratégica de TI.

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

Construir, reter e compartilhar o conhecimento sobre o negócio.

Aprimorar os padrões de governança da TI.

8

Conhecimento

Assegurar um processo de comunicação ágil e eficaz.

Atender aos requisitos impostos por órgãos e processos regulatórios.

X

7

Pessoas

Desenvolver soluções de forma unificada e colaborativa.

Otimizar a relação custos / benefícios e riscos da TI.

Financeira

Clientes e Sociedade

6

Comunicação e
Estrutura
Conhecimento Organizacional

Prospectar oportunidades de TI junto aos clientes.

5

Inovação

Garantir um processo de gestão de demandas eficiente e transparente.

4

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

3

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

2

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

1

Agregar valor ao resultado da organização.

Correlação dos Objetivos Estratégicos da CMB aos Objetivos Estratégicos de
TI

Goverança

Prover soluções de TI alinhadas com a estratégia.

Resultados

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

2

0

2

1

1

2

1

1

1

1

1

X
1

1

X
X

X

2

2

Impacto nos objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos de TI
Gestão de
Serviço

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

Fonte: DETIC
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O acompanhamento do Plano Diretor de TI é realizado por meio do indicador “OETI-R1.1 Implementação do Plano Diretor de TI”, expresso no objetivo estratégico de TI “OETI-R1 Prover soluções de TI alinhadas com a estratégia”.
Considerando ainda a necessidade de acompanhamento pelo Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação - COTIN, o Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação - DETIC apresentou o relatório na 4° Reunião Ordinária, realizada em
22/11/2017.
De todas as ações planejadas no PDTI, um total de 40% já pôde ser concluído, outros 46% já
estão em andamento, onde 6 iniciativas se encontram entre 80% e 95%; 9 iniciativas se
encontram entre 79% e 50% e 5 iniciativas se encontram entre 47% e 25%, perfazendo um total
de 74% de realização.
Gráfico 4 - Implementação do Plano Diretor de TI

Figura 3 - Resumo das iniciativas do PDTI
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O quadro a seguir consolida as iniciativas associadas a cada necessidade registrada no PDTI e
o seu grau de execução.

b) Comitê Gestor de TI
O Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (COTIN) tem como intuito atuar no
estabelecimento de prioridades e diretrizes para a tecnologia da informação, garantindo que a
formulação e implementação das estratégias e planos de TIC (Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI) estejam aderentes com os objetivos organizacionais (Plano Estratégico
institucional – PEI ) da Casa da Moeda do Brasil – CMB.
O COTIN é composto por membros das áreas de negócio, conforme segue: (um) representante
do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DETIC); (um) representante
indicado pela Presidência – PRESI; (um) representante do Departamento Governança
Corporativa – DEGOV; (um) representante do Departamento de Contratações – DEGEC;(um)
representante do Departamento de Marketing, Pesquisa e Concepção – DEPES;(um)
representante do Departamento Engenharia e Tecnologia de Produtos e Serviços – DETEC e
(um) representante de Produtos Tecnológico e Digitais – DETED.
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O coordenador do COTIN é o titular do Departamento de TI Corporativo e Comunicação –
DETIC e como suplente, o titular da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Corporativos –
DETIC/DVSN.
As deliberações somente ocorrem com quórum mínimo de 4 (quatros) membros.
Em 2016 foi aprovada a Norma de Organização que regulamentar o funcionamento do COTIN,
com as seguintes diretrizes:
Direcionamentos
 Assegurar que a governança de TI seja devidamente considerada como parte da
governança corporativa;
 Aconselhar sobre o direcionamento estratégico dos projetos e ações de TIC;
 Deliberar sobre políticas, diretrizes e planos relativos à TIC;
 Determinar as prioridades dos programas orçamentários (Investimento e Custeio) em
TIC de forma integrada com as estratégias e as prioridades da organização.
Monitoramento e Avaliação
 Desempenho dos recursos de TI;
 Implantação das estratégias e planos;
 Cumprimento de políticas, diretrizes e planos relativos à TIC.
Atualmente, a norma encontra-se em processo de revisão para adequação da composição com
base na nova estrutura organinizacional vigente a partir do segundo semestre de 2017.
Em 2017 foram realizadas quatro reuniões. Os extratos das atas foram publicados na intranet
da CMB e estão demonstrados a seguir.
Ata de reunião 001 em 23/02/2017
1° Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação.
a.

Proposição dos membros a serem designados por Portaria da Presidência para

constituição do COTIN, conforme item 4.1 da Norma NOR-E1000/01;
b.

Elaboração do cronograma de reuniões ordinárias do COTIN, conforme item 6 da

Norma NOR-E1000/01.
Ata de reunião 002 em 23/02/2017
2° Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação.
a.

Planejamento das áreas sobre novas necessidades que envolvam recursos de TIC para

revisão do PDTI
b.

Grupo de trabalho para transferência de recursos de infraestrutura de TI como “serviço”;

c.

Orçamento de Investimento 2018 - Ação Orçamentária (4103) aprovado pela Diretoria

Executiva considerando as necessidades existentes.
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Ata de reunião 003 em 19/09/2017
3° Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação.
a. Atualização da NOR-E1000/01 - Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
COTIN, de 11 de Novembro de 2016;
b. Planejamento para revisão do PDTI 2016/2018;
c. Projeto SINCRAF: Publicação de aplicativo para dispositivos móveis em repositórios
públicos;
d. Projetos em implantação no ambiente do ERP TOTVS, com prazos para atendimento de
exigências legais (processo n. 0 18750.002189/2015-42).
Ata de reunião 004 em 22/11/2017
4°

Reunião

Ordinária

do

Comitê

de

Tecnologia

da

Informação.

a. Gestão Comercial – GECON;
b. Sistema GECEM;
c. Sistema de Orçamento – ORAE;
d. Demandas DEGEP/CONSAD (Nota Técnica DEGEP);
e. Projeto SEI;
f. Indicadores Estratégicos a partir de dashboards (Plano de Trabalho Silvio Glicério e
apoio do DETIC);
g. Projeto de internalização da Autoridade Certificadora AC-CMB;
h. CMBFISCAL (projeto concluído; Contrato formalizado e em operacionalização);
i. Portal de Governança DEGOV para atendimento de exigências legais;
j. Sistema de Gerenciamento de Portfólio e Projetos - DEGOV - Processo
18750.001790/2017-80;
k. Transferência de conhecimento dos serviços suportados pela Seção de Suporte a Serviços
de Infraestrutura de TI industrial – SEIS nos equipamentos da IAI (BM1) do passaporte;
l. Revisão de demandas pelas áreas de negócio, considerando a recente reestruturação
organizacional e as restrições orçamentárias do período (DEMAQ, DECOF, DEGER,
DECOM, CORREG, DETEC, DECED, DEGEC, DEGOV, DESEG, DEGEP e DEMAT),
para revisão do PDTI 2016/2018;
m. Acompanhamento da realização do PDTI 2016/2018;
n. Discussão de temas específicos que possam ser apresentados pelas áreas técnicas
(DETEC e DEPES).
O acompanhamento do Comitê de TI é realizado pelo indicador “OETI-P1.1 Realização de
agenda do Comitê de TI” expresso no objetivo estratégico de TI “OETI-P1 - Aprimorar os
padrões de governança da TI”.
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Nome do Indicador: Realização de agenda do Comitê de TI - Meta: 90% a cada Ano
Fórmula: (Número de encontros realizados pelo Comitê/Número de encontros previstos na
agenda programada) * 100.
Percentual de encontros realizados no período de 2017: 100%
c) Principais sistemas de informação
Tabela 7 - Principais sistemas de informação da CMB
Nome do Sistema

Objetivo

Funcionalidades

Responsável
Técnico

Área de Negócio

Criti-cidade

Movimentação de
Numerários (MNU)

Gestão de
movimentação de
numerários.

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

Júlio
Martinho
(DETIC/
DVSN)

Marcos Paulo M.
dos Santos
(DECOF)

Média

Sistema de Diárias e
Passagens (SDP)

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

# Criar Solicitação de
Passagens e Diárias.

Júlio
Martinho
(DETIC/DVSN)

Marcos Paulo M.
dos Santos
(DECOF)

Média

Sistema de
Manutenção de
Equipamentos
Fabris (SIMEQ)

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

# Manutenção preventiva
# Manutenção corretiva
# Relatórios de
Manutenção

Júlio
Martinho
(DETIC/
DVSN)

Departamento de
Manutenção

Alta

Sistema de Gestão
Empresarial (ERP)

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

(Ativo fixo, Financeiro,
Livros Fiscais, Compras,
Estoque/Custos,
Faturamento,
Planejamento e Controle
da Produção, Importação,
Exportação, Metrologia,
Controle de documentos,
controle de não
Conformidade, Controle
de Auditoria, Inspeção de
Processos, Gestão
Ambiental e Inspeção de
Entrada, Gestão de
Pessoal, Cargos e
Salários, Treinamento,
Medicina e Segurança do
Trabalho).

Júlio
Martinho
(DETIC/
DVSN)

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

Alta

FORPONTO

Controle de ponto
dos empregados da
CMB

# Controle de horas e
compensações

Júlio
Martinho
(DVSN)

Silvia de O. Lança

Alta

# Manter os dados de
valores de diárias
divulgados pelo DECOF.

(DEMAN)

(DEGEP)
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Nome do Sistema

Objetivo

Funcionalidades

Responsável
Técnico

Área de Negócio

Criti-cidade

# Programação de
horários e escala de folgas
Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
passaportes
eletrônicos (PASSE)

Gerenciar e
produzir passaportes

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Sistema de
Personalização de
passaportes de
emergência
(PASSEM)

Impressão
de passaporte
Emergência na
ponta.

Impressão de passaporte
Emergência na ponta.

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos
(ANAC) - CHT

Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos CHT.

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos
(ANAC) - CIF

Produzir cartões de
Identidade
Funcional ANAC

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos
(ANAC) - INSPAC

Produzir cartões de
Inspetor de Aviação
Civil - ANAC

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos (CFM)

Produzir cartões do
Conselho Federal de
Medicina

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

GEDOC (CGU)

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

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)
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Nome do Sistema

Objetivo

Funcionalidades

Responsável
Técnico

Área de Negócio

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos
(CNMP)

Produzir Carteiras
do CNMP

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos
(CNEN)

Produzir Carteiras
do CNEN

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

Produzir Carteiras
do MAIS
MÉDICOS

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos
(SEFAZ/AC)

Produzir Carteiras
do SEFAZ-AC

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

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Paulo Esteves

Sistema de
Solicitação de
Transporte (STR)

Registrar e controlar
requisição de
transporte para
funcionários dentro
e fora do
expediente.

Cadastro de veículos e
alocação destes para
atendimento às
requisições dos
funcionários.

Júlio
Martinho
(DVSN)

Mauro Costa

Agendamento de
Férias

Viabilizar o auto
agendamento de
férias por parte dos
empregados.

Estabelecer e controlar o
fluxo dos registros para
aprovação das férias pelas
áreas competentes.

Júlio
Martinho
(DVSN)

Controlar
atendimento e
abonos dos
empregados.

Gestão de benefícios
sociais (FA-DEGEP),
controle dos abonos
sociais e afastamentos
INSS.

Júlio
Martinho
(DVSN)

Elaborar propostas
comerciais de modo
automatizado.

Elaboração de custos dos
produtos, estabelecimento
do fluxo de trabalho e
geração da proposta
comercial.

Júlio
Martinho
(DVSN)

(AGF)
Gestão de
Atendimentos do
Serviço Social
(GASS)
Gestão Comercial
(GECOM)

Criti-cidade

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)

Alta

(DETED)

Alta

(DELOG)

Silvia Lança

Média

(DEGEP)

Silvia Lança

Média

(DEGEP)

Paulo Ricardo

Alto

(DECOM)
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Nome do Sistema

Sistema de
Gerenciamento de
Dados - SINCRAF
(SGD - SINCRAF)

Sistema de controle
e distribuição de
Selos Físicos
(CMB FISCAL)

Sistema de recepção
de arquivos de
pagamento de
DARFs oriundos da
RFB
(DARF)

Escrituração
Contábil
Fiscal/Digital –
ECF/ECD

Objetivo

Funcionalidades

Responsável
Técnico

Área de Negócio

Captar, concentrar e
processar dados
oriundos dos
controles dos selos
de rastreamento de
bebidas para
emissão de
relatórios
gerenciais.

Manter cadastro de
fabricantes de bebidas,
das linhas fabris e dos
produtos. Controlar
visitas técnicas e
aplicação de lacres. Emitir
relatórios gerencias
diversos.

Fábio
Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Júlio C.Nascimento

Gestão comercial
dos pedidos de
Selos, pagamentos e
logística de entrega
dos Selos Físicos da
RFB.

Receber pedidos,
controlar pagamentos,
estoque e distribuição dos
Selos Físicos.

Júlio
Martinho
(DVSN) *

Captar para servir
de repositório
central os arquivos
enviados pela RFB,
cujos conteúdos
representam os
registros referentes
aos pagamentos de
DARFs CMB.

Receber, validar arquivos
e importá-los de modo a
persisti-los em banco de
dados.

Atendimento a
obrigatoriedade
fiscal SPED/RFB.

Gerar arquivo de
escrituração fiscal/ digital,
e realizar transmissão
para RFB.

Júlio Martinho
(DVSN)

Automatização de
processo manual de
geração de NFSe.

Gerar de forma
automatizada NFSe, sem
intervenção manual dos
usuários.

Júlio Martinho
(DVSN)

Atendimento a
obrigatoriedade
legal da RFB.

Gerar arquivos com
conteúdo fiscal,
trabalhista e
previdenciário e realizar
transmissão para RFB.

Júlio Martinho
(DVSN)

Criti-cidade

Alta

(DETEC)

Geraldo Esperança
(DEPES) *

Paulo Ricardo

Alta

(DECOM)

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Júlio Martinho
(DVSN) *

Paulo Ricardo

Alta

(DECOM)

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

Marcos Paulo

Alta

(DECOF)

(SIGEM/ERP)
Nota Fiscal de
Serviço Eletrônico
NFSe – Nota
Carioca

Marcos Paulo

Alta

(DECOF)

(SIGEM/ERP)
Sistema de
Escrituração Digital
das Obrigações
Fiscais,
Previdenciárias e
Trabalhistas
(eSocial)

Silvia Lança

Alta

(DEGEP)
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Nome do Sistema

Objetivo

Funcionalidades

Responsável
Técnico

Área de Negócio

Criti-cidade

(SIGEM/ERP)
Fonte: Elaborado por DETIC
* Iniciado pelo DETIC, com posterior transferência de competência em razão da restruturação organizacional

a) Plano de capacitação do pessoal de TI
A capacitação dos empregados de TI está associada aos projetos e às atividades em andamento
ou ao atendimento de novos serviços ainda em contratação, considerando as prioridades e a
estratégia de negócio da CMB.
Tabela 8 - Capacitação dos empregados de TI
Capacitação da mão de obra que compõe a força de trabalho do DETIC
Treinamentos realizados no Período

Realização

Início

Nº de
Participantes

Custo de
Inscrição

Domínio de Conhecimento:
R$55.723,10
2.3. Banco de Dados: Projetos e Aplicações)
Apache Hadoop Essentials

Externo

21/06/2017

7

R$11.285,50

Hadoop Administration I

Externo

15/08/2017

7

R$44.437,60

Domínio de Conhecimento:
2.5. Desenvolvimento Seguro de Software;

R$19.900,00

2.14. Sistemas, Qualidade de Software e Testes
Certificação Digital e Criptografia

Interno

13/03/2017

10

R$19.900,00

Domínio de Conhecimento:
3.1. Gestão da Continuidade de Negócios;
3.2. Gestão de Mudanças;
3.3. Infraestrutura de Redes;

R$2.000,00

3.4. Plano de Recuperação de Desastres;
3.5. Serviços de TIC;
3.6. Tecnologias Emergentes
Futurecom 2017

Externo

02/10/2017

1

R$2.000,00

Domínio de Conhecimento:
R$700,00
4.1. Alinhamento Estratégico
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Analistas de Negócio
Disruptivos

para Sistemas Inovadores

Externo

16/02/2017

1

R$700,00

Domínio de Conhecimento:
5.1. Arquitetura da Informação;
5.4. Gerenciamento de Conteúdo;
5.8. Gerenciamento do Fluxo de Negócio;

R$183.549,00

5.9. Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED;
5.12. Práticas de Gestão da Informação;
5.14. Software de Colaboração
Prestação de serviços de treinamento na plataforma
Liferay (Styling Liferay with Themes; Administering
Liferay Systems; Mastering Liferay Fundamentals;
Developing for the Liferay Platform 1; Developing for the
Liferay Platform 2 e Managing Content

Externo

27/03/2017

10

R$183.549,00

Treinamentos realizados no Período

Realização

Início

Nº de
Participantes

Custo de
Inscrição

Domínio de Conhecimento:
5.5. Gerenciamento de Metadad;

R$20.160,00

5.6. Gerenciamento de Registros
Treinamento - Big Data e Data Science

Externo

25/01/2017

3

R$20.160,00

Domínio de Conhecimento:
6.10. Segurança de Redes;

R$5.760,00

6.12. Tratamento de Incidentes de Segurança
Computacional
Curso Oficial CompTIA CSA

À Distância

21/08/2017

2

R$5.760,00

O acompanhamento do plano de gestão de pessoas de TI é realizado por meio do indicador
“OETI-A1.2. Média de treinamentos realizados por empregados de TI”, expresso no objetivo
estratégico de TI “OETI-A1. Atrair, capacitar, motivar e reter pessoal com competências
essenciais”.
b) Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI
Apresenta-se a seguir o quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI do DETIC
na CMB.
Empregados efetivos da Carreira de TI da CMB admitidos como força de trabalho:
110
Total da força de trabalho existente no DETIC (real) em TI
54 analistas
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Quadro 32 - Empregados efetivos de outras carreiras existentes no DETIC (TI)
Descrição

Cargo

Quant.

Técnico Administrativo

11

Técnico Operacional

1

Empregados efetivos de outras carreiras da unidade

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros
órgãos/entidades

-

0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros
órgãos/entidades

-

0

Total

12

Lotação

Quant.

Flamengo

1

Quadro 33 – Terceirizados DETIC (TI)
Descrição
Contrato de prestação de serviços de terceirização
(outsourcing) de impressão corporativa no parque
industrial, sede e escritório da CMB.

2

Contrato de prestação de serviços técnicos na área de
Terceirizados tecnologia da informação e comunicação (TIC),
compreendendo o planejamento, implantação e operação
dos serviços de atendimento telefônico, suporte técnico
remoto e presencial aos usuários de soluções de TIC da
casa da moeda do brasil.

Santa Cruz

Contrato de prestação de serviços de suporte e
manutenção física da rede cabeada corporativa.

9

5
Total

17

Quadro 34 – Estagiários DETIC (TI)
Descrição

Estagiários

Quant.

admissão ou demissão em 2015

19

admissão ou demissão em 2016

19

admissão ou demissão em 2017

17

125

O acompanhamento do plano de gestão de pessoas de TI é realizado pelo indicador “OETIA1.1. Índice de rotatividade de empregados de TI” expresso no objetivo estratégico de TI
“OETI-A1. Atrair, capacitar, motivar e reter pessoal com competências essenciais”.
Gráfico 5 - Turnover Interno Anual
Ressalta-se que parte do turnover
ocorreu em razão do processo de
reestruturação
ocorrido
na
organização no segundo semestre
de 2017, onde os profissionais de
TI foram destacados para áreas de
pesquisa,
concepção
e
desenvolvimento para o negócio.

c) Processos de gerenciamento de serviços de TI implementados
O DETIC tem envidado esforços para se alinhar às boas práticas de governança de TI. Nesse
sentido, implementou a solução de gerenciamento de serviços de TI com a ferramenta Citsmart,
disponibilizada no Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/).
Foram implementados os processos de gerenciamento de requisição, incidentes e catálogo de
serviços.
O gerenciamento de requisição é um processo entregue pela central de serviços, que funciona
como ponto de contato do dia a dia com os usuários.
O processo de Gerenciamento de incidentes tem como foco principal restabelecer o serviço o
mais rápido possível minimizando o impacto negativo no negócio, uma solução de contorno ou
reparo rápido fazendo com que o cliente volte a trabalhar de modo alternativo.
O gerenciamento de catálogo de serviços tem como objetivo fornecer uma única fonte de
informações sobre todos os serviços que serão entregues a um ou mais clientes. A modelagem
do catálogo de serviço é uma das primeiras inciativas, justamente por perceber que atividades
de quase todos os outros processos de Desenho, Transição e Operação usarão este instrumento.
Buscando evoluir na maturidade de prestação de serviços de TI, iniciou-se um trabalho para
implementação dos processos de gerenciamento de mudanças, liberação, problemas, acordo de
nível de serviço (SLA), conhecimento, eventos e configuração.
O processo de gerenciamento de mudanças garante que qualquer alteração no ambiente de
produção e homologação sejam registradas, avaliadas, autorizadas, priorizadas, planejadas,
testadas, implementadas, documentadas e revisadas de uma maneira controlada.
O processo de gerenciamento de liberação e implementação de forma eficaz agrega
significativo valor aos negócios por meio da otimização da velocidade das mudanças na entrega,
nos riscos, nos custos, oferecendo uma implementação adequada, auditável e consistente de
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serviços de negócios utilizáveis e úteis. Gerenciamento de Liberação e Implantação abrange
toda a montagem e implementação de serviços novos e alterados para uso operacional.
O processo de gerenciamento de problemas inclui diagnosticar as causas de incidentes,
determinando a solução, e assegurando que a solução seja implementada. Gerenciamento de
Problemas também mantém informações sobre problemas, soluções alternativas adequadas e
resoluções.
O processo de gerenciamento de acordo de nível de serviço negocia, concorda e documenta
metas adequadas de serviços de TI com o negócio; em seguida, monitora e produz relatórios
sobre a entrega do nível de serviço acordado.
O processo de gerenciamento de conhecimento tem como objetivo garantir que a pessoa certa
tenha o conhecimento certo, na hora certa para entregar e apoiar os serviços requeridos pelo
negócio.
O processo de gerenciamento de eventos trabalha com o monitoramento dos ativos verificando
se tudo está funcionando corretamente. Caso haja algum item de configuração trabalhando de
forma anormal, será aberto um chamado automático para ser verificado pelo Service Desk.
O processo de gerenciamento de configuração apoia o negócio, fornecendo informações
precisas e controle através de todos os ativos relacionados que compõem a infraestrutura de
uma organização.
d) Projetos de TI desenvolvidos no período

Sistema de
Movimentaçã
o de
Numerário
(MNU)

Resultados esperados

Permitir que a geração da
movimentação
de
numerário seja integrada
com o ERP. Aguardando
aprovação de normativo
para sofre evolução.

Rotina de
Ponto
Eletrônico no
ERP
(SIGAPON)

Permitir
o
controle
eletrônico das marcações e
cálculos provenientes dele
para integração com a folha
de pagamento.

Sistema de
Agendamento

Adequação
à
nova
legislação na sistemática de

PE

Desenvolver tecnologicamente a CMB

Descrição

PDTI

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

Valor
orçado

Valor
despendido

(R$)

(R$)

---

---

Prazo de
conclusão

Dez/2017

Obs

Implantado
com mão
de obra
interna

*Em
andamento
119.000,00

---

Out/2018
(70%) de
realização

37.260,00

---

Jul/2018

*Em
andamento
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Descrição

de Férias
(AGF)

Descrição

Resultados esperados

marcação, alteração
aprovação de férias

PE

e

Resultados esperados

PDTI

PE

PDTI

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

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

CMB Fiscal

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

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

Desenvolver tecnologicamente a CMB

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

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

Valor
despendido

(R$)

(R$)

Prazo de
conclusão

a
manutenção
evolutiva,
adaptativa
e
corretiva
das
soluções
de
software.

Ficha de
Informação de
Segurança de Armazenar e controlar as
fichas de segurança de
Produtos
produtos químicos
Químicos FISPQ no
Sistema ERP

Integração do
CNAB Caixa
Econômica
Federal com o
Sistema ERP

Valor
orçado

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

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

Obs

(80%) de
realização

Valor
orçado

Valor
despendido

(R$)

(R$)

---

---

42.834,40

---

---

Prazo de
conclusão

Obs

Jun/2017

Implantado
com mão
de obra
interna

Mai/2017

Implantado
com mão
de obra
interna

42.834,40 Mai/2017

Concluído

Em
Homologaç
ão

406.551,70

396.000,00 Abr/2018

(100%)
desenvolvi
do

* O valor
despendido
superior ao
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Descrição

Resultados esperados

PE

PDTI

Valor
orçado

Valor
despendido

(R$)

(R$)

Prazo de
conclusão

Obs

orçado se
deu em
razão das
alterações
de escopo
pelo cliente
e a área de
negócio.

Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI
A CMB adota as seguintes medidas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI:
 Adota a inclusão de cláusulas de repasse de conhecimento em seus contratos de
prestação de serviços, além da execução de tarefas para exercício prático das equipes da
CMB para fins de transmissão do conhecimento.
 Avalia o grau de customização e aderência de produtos de software disponíveis no
mercado aos Processos da Organização, de modo a subsidiar a tomada de decisão pelo
desenvolvimento interno e/ou aquisição no mercado.
 Incentiva a capacitação voltada à difusão de novas tecnologias da informação e
comunicação relacionadas à área de TIC.
4.3.1 Principais Sistema de Informação
Nome do Sistema

Objetivo

Tipo de
Manutenção

Principais
funcionalidades

Responsável
Técnico

Criticidade
(Alta, Média,
Baixa)

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
passaportes
eletrônicos PASSE

Gerenciar e produzir
passaportes

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA

Sistema de
Personalização de
passaportes de
emergência PASSEM

Impressão
de passaporte
Emergência na
ponta.

Própria

Impressão
de passaporte
Emergência na ponta.

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA
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Nome do Sistema

Objetivo

Tipo de
Manutenção

Principais
funcionalidades

Responsável
Técnico

Criticidade
(Alta, Média,
Baixa)

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos ANAC CHT

Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos CHT.

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos ANAC CIF

Produzir cartões de
Identidade Funcional
ANAC

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos ANAC INSPAC

Produzir cartões de
Inspetor de Aviação
Cível - ANAC

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos - CFM

Produzir cartões do
Conselho Federal de
Medicina

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos CNMP

Produzir Carteiras do
CNMP

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos CNEN

Produzir Carteiras do
CNEN

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA
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Criticidade
(Alta, Média,
Baixa)

Tipo de
Manutenção

Principais
funcionalidades

Responsável
Técnico

Produzir Carteiras do
MAIS MÉDICOS

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA

Produzir Carteiras do
SEFAZ-AC

Própria

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

Fábio Moura
(DETEC/
DVDT/SEDS)

ALTA

Nome do Sistema

Objetivo

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos - Mais
Médicos

Sistema de
Personalização,
controle e
rastreamento de
documentos SEFAZ AC

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

Análise do Risco

Descrição

Probabilidade
(P)

Indisponibilidade

Pouco

da infraestrutura da

Consequência
(C)

Tratamento do Risco
Exposição
(P x C)

Estratégia

Descrição

Transferir

Contratação
de
empresa
especializada para
manutenção
do
ambiente.

Alto
Provável

Sala Cofre.

8
(4)

(2)

Situação

Contratação
realizada em
08/12/2016. N° do
Contrato
0270/2016
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Contrato
0218/2017:
Circuitos ponto a
ponto de forma
dedicada
e
simétrica
conectando
a
CMB Palacete à
CMB Santa Cruz;

Pouco
Queda do Link de

Alto
Provável

8
(4)

Internet (24h)
(2)

Reduzir

Os Links deverão
obrigatoriamente
serem providos por
infraestruturas
distintas
e
balanceadas, afim
de evitar o ponto
único de falha.

Contrato 0217/17:
Acesso à internet e
acesso ponto a
ponto conectando
a CMB Santa Cruz
à CMB Brasília;

Contrato 0216/17:
Circuitos ponto a
ponto dedicados
por meio de fibra
óptica e rádio
digital conectando
a CMB Santa Cruz
à CMB Praia do
Flamengo;

Contrato
0023/2018:
Acesso à internet
na localidade de
Santa Cruz por
meio de fibra
óptica.

4.4 Gestão ambiental e sustentabilidade
a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela CMB
Ciente de sua responsabilidade com a preservação ambiental, a CMB está empenhada no
aperfeiçoamento de suas atividades e vem intensificando ações que equilibram o crescimento
econômico com a proteção do meio ambiente, buscando garantir que as gerações futuras tenham
acesso aos mesmos recursos naturais disponíveis nos dias de hoje.
A Empresa adota um sistema de gestão integrado de QSMS (Qualidade, Segurança do Trabalho,
Meio Ambiente e Saúde Ocupacional), baseado em política, práticas, diretrizes e instruções
internas fundamentadas em modelos normativos consagrados internacionalmente. Neste
contexto, em todas as suas atividades, seus produtos e serviços, bem como no relacionamento
com todas as partes interessadas, a CMB definiu como sua Política para a Qualidade, no âmbito
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da sua estratégia de Gestão Sustentável, Meio Ambiente, Segurança e Saúde, os seguintes
princípios:
1. Atender as necessidades e expectativas dos clientes e das demais partes interessadas,
promovendo a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado de QSMS;
2. Fornecer produtos e serviços com qualidade, respeito ao meio ambiente e ao ser
humano, atendendo aos requisitos normativos e legais aplicáveis relacionados à
Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional;
3. Identificar os perigos e aspectos, avaliar e gerenciar os riscos inerentes às rotinas e
projetos da Empresa, de modo a prevenir e minimizar os impactos ambientais e a
ocorrência de acidentes;
4. Capacitar e desenvolver seus recursos humanos, promovendo uma atuação eficiente,
ambientalmente responsável e que preserve a saúde e segurança dos seus
empregados;
5. Estabelecer uma comunicação transparente com fornecedores, sociedade e entidades
relacionadas às atividades da Empresa.
No ano de 2017, a CMB passou por auditorias para manutenção e recertificação dos sistemas
de gestão baseados nas normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001, que especificam
requisitos mínimos para Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), Sistema de Gestão da Segurança
e Saúde no Trabalho (SST) e Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).
A CMB está adaptando seus sistemas e processos aos requisitos das novas versões da ISO 9001
e ISO 14001. As auditorias de certificação deverão ocorrer até setembro de 2018.
A seguir serão apresentadas algumas iniciativas adotadas em 2017 que demonstram o
compromisso da CMB com o desenvolvimento sustentável.
Relatório de Sustentabilidade
A CMB elaborou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, tendo como referência os
exercícios de 2015 e 2016, com o auxílio de empresa de consultoria contratada.
Esse tipo de relatório demonstra a relação entre o desempenho cotidiano da Empresa e a
sustentabilidade, que envolve os aspectos econômicos, sociais e ambientais. As informações
nele prestadas sinalizam o nível de qualidade da gestão e expressam o compromisso da empresa
com uma conduta responsável.
Ademais, o relatório representa uma ferramenta de gerenciamento que permite um maior
controle dos indicadores relacionados à sustentabilidade, além de contribuir para uma maior
transparência da atuação da Empresa.
Um avançado na presente temática refere-se ao fato de que o Relatório de Sustentabilidade
referente ao exercício de 2017 está sendo elaborado integralmente pela equipe da CMB.
Projeto de reflorestamento para neutralização das emissões de gases do efeito estufa
Com o objetivo de neutralizar as emissões atmosféricas geradas pelas atividades da CMB e que
contribuem para o aumento dos gases do Efeito Estufa, a CMB desenvolveu um projeto de
Reflorestamento na Reserva Biológica União (ReBio União), localizada no Estado do Rio de
Janeiro, abrangendo os municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé.
A iniciativa propiciou o fomento da economia da região por conta do fornecimento de mudas
por viveiros locais, além de geração de empregos para famílias em vulnerabilidade social.
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Além de compensar as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) geradas, a CMB está
apoiando a ReBio União na restauração de históricas áreas degradadas da reserva, que sofreu
um longo processo de alteração do meio ambiente pelo homem, quando do cultivo de eucaliptos
para produção de dormentes.
A etapa de plantio foi iniciada em outubro de 2014 e concluída em abril de 2016. Foram
utilizadas 135 espécies de Mata Atlântica, inclusive algumas ameaçadas de extinção, além da
erradicação de aproximadamente 100 hectares de eucalipto, que correspondem a cerca de 50%
da área degradada com eucalipto da Reserva.
Segundo dados constantes no último inventário Florestal, até final de 2017, o estoque de
carbono presente nos indivíduos das espécies regenerantes foi de 598,757 toneladas, o que
corresponde na redução de CO2 em 3.007,755 toneladas.
Gestão de Resíduos Sólidos
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da CMB é parte integrante das ações
estratégicas voltadas para a sustentabilidade. A Empresa possui uma Central de Resíduos, numa
área de 5.000 m2, com instalações modernas e construídas segundo diretrizes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT para armazenagem temporária de resíduos.
Em 2017, a CMB destinou cerca de três mil toneladas de resíduos, dentre as diversas
tecnologias para tratamento, a saber: Reciclagem, Rerrefino de Óleos, Coprocessamento em
Fornos para Produção de Cimento, Incineração, Aterros Industriais e Sanitários, Tratamento
Físico-Químico e Biológico e Compostagem para produção de adubos orgânicos.
Gestão de Efluentes Industriais e Sanitários
A tecnologia de impressão conhecida como calcografia, utilizada na produção de cédulas,
passaportes e outros produtos gráficos, necessita da aplicação de uma solução de limpeza para
remover o excesso de tinta deixado nos cilindros entintadores, a fim de garantir qualidade aos
impressos. Por ser uma atividade contínua (24 horas por dia), há geração de um volume
considerável de efluentes aquosos impregnados com tinta (cerca de 1.700 m³/mês),
correspondente à metade do volume de efluentes industriais gerados no Parque Fabril da CMB.
Após tratamento para remoção de impurezas, todo o efluente era descartado de maneira integral
no corpo receptor, sendo os resíduos sólidos gerados no processo de tratamento dispostos em
aterros industriais.
Com a instalação do Sistema Aquasave na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais
Gráficos, a solução de limpeza passou a recircular no processo (obtendo-se em torno de 90%
de recuperação da mesma), configurando-se ganhos positivos de cunho econômico e ambiental.
Desde o início da operação, em junho de 2013 até dezembro de 2017, foram economizados
43,73 milhões de litros de água, o equivalente a 17,5 piscinas olímpicas.
A redução no lançamento de efluentes tratados contribuiu para uma melhor qualidade de água
no Rio da Guarda e, consequentemente, na Baía de Sepetiba, contribuindo para melhoria da
qualidade de vida da população dos entornos e auxiliando o Programa de Despoluição das Baías
do Governo Estadual do Rio de Janeiro.
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Gestão de Emissões Atmosféricas
- Monitoramento de Emissões de Fontes Fixas:
Semestralmente, a CMB realiza a medição e análise das emissões atmosféricas das principais
fontes fixas de gases poluentes decorrentes da sua atividade industrial. As medições e o reporte
são feitos de acordo com as diretrizes constantes no Programa de Monitoramento de Emissões
de Fontes Fixas Para a Atmosfera (PROMON AR), estabelecido pelo Instituto Estadual do
Ambiente – INEA, conforme condicionante da Licença de Operação e Recuperação (LOR).
- Inventário de Emissões de gases do Efeito Estufa (GEE):
A CMB é integrante do Programa Brasileiro GHG Protocol, tendo elaborado e publicado o
inventário anual de emissões de gases de efeito estufa (GEE) no Registro Público de Emissões,
nos anos de 2013 a 2017. Os dados dos inventários foram verificados por organismos de terceira
parte acreditados, agregando mais credibilidade e qualidade no processo de mensuração e relato
das emissões de GEE. A CMB obteve a Qualificação na categoria Ouro para todos os seus
Inventários de GEE.
Programa de Eficiência energética
A Comissão Interna de Conservação de Energia – CICE instituída no âmbito da CMB coordena
projetos que visam à redução do consumo energético e conscientização dos colaboradores para
a racionalização do uso de energia elétrica na Empresa. Alguns desses projetos incluem a troca
da iluminação do parque fabril e a implantação de software de gerenciamento energético, que
permitirá a melhor atuação da Empresa nas áreas mais críticas sob o ponto de vista de gasto
energético.
b) Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P);
A CMB formalizou, em 2010, junto à Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania
Ambiental (SAIC/MMA), o Termo de Adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública
(A3P), com vigência de cinco anos.
Desde então, a CMB vem desenvolvendo ações voltadas aos eixos temáticos do Programa:
gestão de resíduos, licitação sustentável, qualidade de vida no ambiente de trabalho,
sensibilização e capacitação profissional, construções sustentáveis e uso racional dos recursos.
Para dar continuidade ao compromisso com a agenda socioambiental e a gestão transparente,
foi assinado um novo Termo de Adesão à A3P, com vigência de mais cinco anos.
c) Separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e
cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006;
Em cumprimento ao Decreto nº 5.940/2006, desde o ano de 2011, a CMB vem firmando Termos
de Compromisso para doação de resíduos recicláveis com diversas Cooperativas e Associações
de Catadores, o que possibilitou, em 2017, a geração de uma renda de R$ 280 mil, se
comparados aos preços praticados no mercado para a venda desses materiais, que totalizaram
260 toneladas de resíduos recicláveis, tais como: alumínio, papéis diversos, sucatas de metais
ferrosos, papelões e plásticos.
d) Contratações realizadas pela CMB observando os parâmetros estabelecidos no Decreto
7.746/2012 ou norma equivalente;
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A natureza jurídica da CMB não implica obrigatoriedade de atendimento ao Decreto nº 7.746,
de 5 de junho de 2012. Todavia, a Empresa reconhece a importância do tema e adota,
voluntariamente, critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável por meio das contratações públicas.
Neste sentido, as previsões editalícias relacionadas à sustentabilidade dos Termos de Referência
e Projetos Básicos da CMB são chanceladas pela área de meio ambiente e qualidade, além de
serem adequadas de acordo com orientação da área jurídica da Empresa com o objetivo de
preservar a consonância com os dispositivos legais vigentes, inclusive com a Lei 13.303/2016.
No que tange aos editais para contratação de obras, as seguintes condições contratuais
relacionadas a critérios de sustentabilidade ambiental são adotadas:








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

Cabe informar, ainda, que a CMB adota procedimentos para o controle e a gestão de toda a
cadeia de fornecedores da Organização com o objetivo de garantir que a matéria-prima de
origem florestal advenha de um processo produtivo manejado segundo uma gestão
ecologicamente adequada, socialmente justa, viável economicamente e que cumpra as leis
vigentes, conforme preconiza o certificado FSC obtido pela CMB.
A fim de consolidar a adoção de critérios sustentáveis nas aquisições de bens e contratações de
serviços e obras pela CMB, foi elaborada minuta de normativo interno que define as diretrizes
apresentadas acima. O normativo encontra-se em fase de aprovação pela Diretoria da Empresa.
e) Plano de gestão de Logística Sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012;
A CMB decidiu descontinuar em 2016 os trabalhos relacionados ao Plano de Logística
Sustentável, tendo em vista que os controles envolvidos na certificação ISO 14001, as ações de
condução de desempenho ambiental realizadas no âmbito do plano de ação da Rede A3P e o
acompanhamento contínuo de órgãos reguladores asseguram um sistema de acompanhamento
e avaliação de ações ambientais superior ao estabelecido no PLS.
f) Análise crítica da atuação da CMB quanto ao tema.
O Sistema de Gestão Integrada de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde) é
um conjunto de diretrizes e procedimentos, estabelecidos a partir do mapeamento dos
processos, da identificação dos aspectos e impactos ambientais das atividades e das avaliações
dos riscos de segurança e saúde do trabalhador, alinhados a políticas, objetivos e metas que
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contribuem para uma forma de gestão estruturada, em que a medição e melhoria contínua dos
resultados passam a ser o núcleo propulsor para o crescimento da empresa.
Demonstrando seu crescente comprometimento com as questões relacionadas ao tema, em
agosto de 2017, a CMB passou por uma reestruturação organizacional, em que o Departamento
de Meio Ambiente e Qualidade contou com um aumento significativo de pessoal e melhor
distribuição das atividades, com responsabilidades devidamente definidas em 3 áreas, uma
delas apenas para tratamento direto das questões ambientais e outras duas para gestão e garantia
da qualidade de seus produtos e serviços. Em contrapartida, a necessidade de redução de custos
trazida pelo contexto econômico da Empresa constitui um desafio a ser enfrentado pela gestão
de QSMS, aliado aos esforços em direção à capacitação de todos os colaboradores visando à
adequação de seus processos às novas versões das normas ISO 9001 e ISO 14001.
Semestralmente a alta direção da CMB realiza reunião de análise crítica do Sistema Integrado
de Gestão de QSMS, ocasião em que o cenário é exposto e são dadas diretrizes para condução
das ações de melhoria e/ou corretivas.
Dessa forma, a CMB está solidificando seu compromisso com questões relacionadas à
sustentabilidade, por meio da busca constante pela excelência em seus produtos, processos e
serviços, com responsabilidade ambiental e, ainda, por meio do Sistema de Gestão Integrado
de QSMS, que gerencia e padroniza os principais processos de trabalho e suas certificações em
Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001), Segurança do Trabalho e Saúde
Ocupacional (OHSAS 18001). Essa estrutura permite um planejamento adequado,
estabelecimento de metas de desempenho, execução adequada, monitoramento contínuo das
ações e padronização das atividades, de modo que a Empresa tenha uma forma própria de
trabalhar, medindo seus resultados e comparando-se com as melhores práticas do mercado de
atuação da Empresa, gerando resultados que permitirão planejar seu futuro e colocar em prática
suas intenções.
4.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação
de serviços ou obras.
A CMB adota, voluntariamente, critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações públicas.
Nesse sentido, as previsões editalícias relacionadas à sustentabilidade dos Termos de
Referência e Projetos Básicos da CMB são chanceladas pela área de meio ambiente e qualidade,
além de serem adequadas de acordo com orientação da área jurídica da Empresa com o objetivo
de preservar a consonância com os dispositivos legais vigentes, incluindo a Lei 13.303/2016.
Os critérios de sustentabilidade devem estar previstos no Termo de Referência, na medida em
que compete ao demandante do objeto avaliar a oportunidade e conveniência de sua inclusão.
Não obstante, seguindo as boas práticas recomendadas pela Advocacia Geral da União, em
algumas licitações realizadas pela CMB os editais, especialmente os destinados à contratação
de obras, apresentam condições contratuais expressas quanto aos critérios de sustentabilidade
ambiental.
No que tange aos editais para contratação de obras, as seguintes condições contratuais
relacionadas a critérios de sustentabilidade ambiental são adotadas:

137









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

Cabe ressaltar, ainda, que a CMB adota procedimentos para o controle e a gestão de toda a
cadeia de fornecedores da organização com o objetivo de garantir que a matéria-prima de
origem florestal advenha de um processo produtivo manejado segundo uma gestão
ecologicamente adequada, socialmente justa, viável economicamente e que cumpre as leis
vigentes, conforme preconiza o certificado FSC obtido pela CMB.
A fim de consolidar a adoção de critérios sustentáveis nas aquisições de bens e contratações de
serviços e obras pela CMB, foi elaborada minuta de normativo interno que define as diretrizes
apresentadas acima. O normativo encontra-se em fase de aprovação pela Diretoria da Empresa.
Citamos como medida que contribui para os critérios de sustentabilidade ambiental adotados
pela CMB a inclusão nos contratos de prestações de serviços de transporte por meio de ônibus
da exigência de apresentação pelas contratadas do Relatório do Programa de Autocontrole de
Emissão de Fumaça Preta, atendendo o estabelecido pelo INEA. (REVISAR CONTRIBUIÇÃO
DO DELOG).
Evidências de cumprimento
Processo 0791/2017 – TP 0001/2017 - Obra de finalização da Rua da Guarda e Rua do Selo;
Processo 1008/2017 – Pregão E0112/2017 - Serviços de engenharia para troca dos vidros
blindados das portarias 1 e 2;
Processo 1483/2015 – Pregão E0054/2017 - Serviço comum de engenharia para implantação
do sistema de detecção e alarme de incêndio para o Parque Industrial da CMB e Escritório do
Flamengo.
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
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5.1 Canais de acesso do cidadão
A Ouvidoria da CMB é a unidade responsável por receber as reclamações, solicitações,
denúncias, sugestões e elogios relacionados à CMB. A Ouvidoria também é responsável pela
aplicação da Lei de Acesso à Informação, dando tratamento aos pedidos de informação dos
cidadãos. Todas as manifestações são encaminhadas às áreas relacionadas ao assunto objeto de
cada demanda para adoção de providências cabíveis e, em seguida, retornam à Ouvidoria para
análise e resposta aos demandantes.
Os seguintes canais de acesso estão disponíveis para atendimento aos públicos interno e
externo:









E-mail da Ouvidoria (ouvidoria@cmb.gov.br)
Atendimento presencial em Santa Cruz/RJ, no horário das 8h às 16h30m;
Atendimento por telefone;
Atendimento por carta;
Urnas;
Sistema de Ouvidorias Públicas do Poder Executivo Federal (e-Ouv), serviço hospedado
na página da CGU;
Fale
Conosco,
no
Portal
da
CMB
na
Internet
(http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/canais-de-comunicacao.html)
Página
da
Ouvidoria
na
Rede
Social
Facebook
(https://www.facebook.com/OuvidoriaCMB/)

Os registros de atendimentos realizados pela Ouvidoria são publicados trimestralmente na
página http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/ouvidoria/relatorios.html.

5.2 Carta de Serviços ao Cidadão.
A CMB presta serviços a outros Órgãos do Governo, como, por exemplo, Banco Central do
Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Departamento de Polícia Federal. Ou seja, não
presta serviços diretamente aos cidadãos, razão pela qual o Decreto nº 6.932/2009 não possui
eficácia em face da CMB.
5.3 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários
Tendo em vista que a aferição mencionada tem por base a Carta de Serviços ao Cidadão e que
a CMB não possui o referido documento conforme fundamento no item 5.2, por via de
consequência, não houve no exercício a mensuração do item indicado.
5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
As informações referentes à atuação da CMB consideradas úteis e relevantes à sociedade e que
contribuem para a transparência da gestão estão disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos:
 Página da CMB na internet:
http://www.casadamoeda.gov.br/


Acesso à Informação na CMB (Transparência Ativa):
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao.html
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 Relatórios de Ouvidoria:
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/ouvidoria/relatorios.html
5.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
A CMB vem promovendo ações que visam o cumprimento das normas relativas à
acessibilidade. Citamos como exemplo as seguintes ações.
Com relação a acessibilidade e tratamento dos documentos técnicos:
Os documentos técnicos relativos aos projetos desenvolvidos pelo DETEC, são tratados e
conduzidos em conformidade com a Norma nº 0330-NA-1-02 de modo a dar mais segurança
ao acesso as informações sob os aspectos do grau de sigilo, disponibilidade e integridade.
Com relação aos processos industriais:








Projeto de automatização do processo de personalização de passaporte. Redução do
esforço físico do operador
Projeto para disponibilização de equipamento de elevação de resmas de papéis durante
o processo de alceamento de cadernetas de passaportes. Redução do esforço físico do
operador;
Projeto para disponibilização de carrinhos elétricos para movimentação de cilindros
para as máquinas impressoras. Redução do esforço físico do operador;
Projeto de motorização de mesa de corte de oleados. Redução do esforço físico do
operador;
Projeto de sistema para as trocas de tintas calcográficas das máquinas impressoras de
cédulas. Redução do impacto ambiental;
Projeto para adaptação de carro pantográfico para eliminar o transporte e a elevação
manual de bobinas de 16 Kg na área de contagem e embalagem da seção de cunhagem
de moedas- SECN. Redução do esforço físico do operador.

Com relação ao desenvolvimento de soluções tecnológicas:


O DETEC tem atuado em prospecção e desenvolvimento de soluções tecnológicas de
controle e rastreamento através de selos digitais criptografados. Esses selos são
passíveis de serem lidos pela população em geral, acessando assim informações
disponíveis do produto através dos smartphones, seguindo uma tendência mundial no
uso desses dispositivos. O acesso significativo do público na leitura dos selos, permite
que a CMB ou seus clientes tenham uma grande quantidade de informações
estratégicas para o negócio.

Considerações: Nem todas as informações referentes aos desenvolvimentos de soluções
tecnológicas poderão ser disponibilizadas em forma de relatório para o público. Atuamos em
desenvolvimentos estratégicos e é de suma importância o sigilo das informações referente as
atividades do Departamento de Engenharia e Tecnologia de Produtos e Serviços - DETEC,
resguardando assim os interesses da CMB.
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Com relação a Instalações:


As instalações da CMB são providas de rampa de acesso, elevadores e banheiros
adaptados visando garantir o acesso fácil as suas instalações por cidadãos portadores de
alguma deficiência, especialmente em atendimento à Lei 10.098/2000, ao Decreto
5.296/2004 e às normas técnicas da ABNT aplicáveis.

142

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
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6.1 Desempenho financeiro no exercício
6.1.1 Desempenho Operacional
O Programa de Produção e Vendas Reprogramado da CMB, previsto para o exercício 2017
contempla, entre outros, os fornecimentos de 980.000 milheiros de Cédulas e 659.552 milheiros
de Moedas para Banco Central do Brasil (BCB), de 404.812 milheiros do Novo Serviço de
Rastreamento de Bebidas, e 2.461.007 milheiros do Serviço de Rastreamento de Selos de
Cigarros – Scorpios para a Secretaria da Receita Federal (SRF) e de 2.500 milheiros de
Passaportes digitalizados para o Departamento de Polícia Federal (DPF). No conjunto, estes
produtos e serviços poderão representar 92,9% da previsão de vendas para o referido exercício.
Com relação ao acompanhamento do Programa Anual de Produção e Vendas para 2017, os
produtos e serviços descritos no parágrafo anterior alcançaram no exercício 2017 índices de
realização de:
•

113,9% na linha de Cédulas Nacionais;

•

116,5% na linha de Moedas Nacionais;

•

0,0% na linha de Serviço de Rastreamento de Bebidas; (Efeitos da ADE nº 75)

•

112,9% na linha de Serviço de Rastreamento de Selos de Cigarros – Scorpios; e

•

102,4% na linha de Passaportes Digitalizados (DPF).

Ressalta-se que o percentual de realização de 0,0% no Serviços de Rastreamento de Bebidas se
deve à publicação do Ato Declaratório Executivo – ADE nº 75, de 17 de outubro de 2016, que
desobrigou os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas da utilização do sistema a
partir de 13 de dezembro de 2016.
O percentual de realização de 112,9% no Serviço de Rastreamento de Selos de Cigarro –
Scorpios reflete a quantidade controlada, estimada por meio dos valores provisionados como
faturamento. Em complemento, torna-se relevante mencionar que o impacto econômico está
contemplado nas demonstrações financeiras do exercício, visto que foram realizadas provisões
no faturamento bruto e custos dos produtos e serviços vendidos. Todavia, não houve ingresso
financeiro de tais valores no caixa da CMB.
Do mesmo modo, comparativamente ao exercício anterior, a realização do Programa Anual de
Produção e Vendas registra:
•
Na linha de Cédulas para o BCB foram fornecidos 1.116.480 milheiros de Cédulas
nacionais, consignando um aumento de 5,2% em relação ao mesmo período do exercício
anterior;
•
Na linha de Moedas para o BCB foram fornecidos 768.672 milheiros de Moedas
nacionais, consignando um aumento de 10,3% em relação ao mesmo período do exercício
anterior;
•
Na linha de Serviços de Rastreamento para a SRF, relativamente ao Novo Serviço de
Rastreamento de Bebidas, não houve ocorrência de faturamento no período;
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•
Relativamente ao Serviço de Rastreamento de Selos de Cigarros (Scorpios) foram
provisionados faturamentos para a quantidade estimada de 2.779.583 milheiros, representando
um aumento estimado de 29,4% em relação ao mesmo período do exercício anterior;
•
Na linha de Passaportes para o DPF, foram fornecidos 2.561 milheiros de Passaportes,
consignando um aumento de 13,3% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
6.1.2 Desempenho Econômico-Financeiro
No exercício 2017 a CMB registrou uma Receita Líquida das Vendas de Produtos e Serviços
de R$956,8 milhões, gerando uma redução de 60,20% em relação ao mesmo período do
exercício anterior, diretamente influenciada pela publicação do Ato Declaratório Executivo
(ADE) Cofins nº 75, que desobrigou os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas de
utilizarem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), ocasionando perda de
faturamento bruto estimado na ordem de R$1,4 bilhão em 2017.
O Custo dos Produtos e Serviços Vendidos alcançou R$694,8 milhões (redução de 62,8% em
relação ao mesmo período do exercício anterior), passando a representar 72,6% da receita
líquida (77,7% no mesmo período do exercício anterior).
Após subtração dos Custos dos Produtos e Serviços Vendidos da Receita Líquida das Vendas
de Produtos e Serviços, observa-se que a CMB obteve um Lucro Bruto Operacional na ordem
de R$262,0 milhões, que demonstra um resultado operacional positivo, ou seja, a receita obtida
na venda de produtos e serviços cobriram os custos incorridos nos processos de produção e
prestação dos serviços.
As Despesas Operacionais totalizaram R$451 milhões (9,1% menor que no mesmo período do
exercício anterior), representando 47,1% da receita líquida do período (20,7% no mesmo
período do exercício anterior).
O resultado financeiro do período foi positivo em R$71,5 milhões, registrando a apropriação
de R$22,8 milhões com despesas financeiras (redução de 57% em relação ao mesmo período
do exercício anterior), em contraposição à apropriação de R$94,3 milhões com receitas
financeiras (redução de 1,4% em relação ao mesmo período do exercício anterior) provenientes
principalmente da remuneração sobre as aplicações financeiras.
Após a incidência das Despesas Operacionais, do Resultado Financeiro e das Provisões dos
Tributos sobre o Lucro, a CMB obteve um prejuízo de R$117,6 milhões (que representa um
lucro líquido 295,4% menor que no mesmo período do exercício anterior), consignando uma
lucratividade final negativa de 12,3% (2,5% positivo no mesmo período do exercício anterior).
A rentabilidade final do patrimônio líquido inicial registrou índice negativo de 5,2% (índice de
2,8% positivo no mesmo período do exercício anterior), inferior à média mensal da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais, de
9,9% no período (Fonte: Banco Central do Brasil - BCB).
Em que pese o prejuízo de R$117,6 milhões, registra-se que a gestão da CMB vem adotando
providências visando garantir a sustentabilidade econômica financeira da Empresa, cabendo
destacar que o prejuízo realizado representa cerca de 50% do prejuízo inicialmente orçado para
o exercício, na ordem de R$235,4 milhões.
Nesta linha de atuação, destacamos a implantação de ações focadas na eficiência dos processos
de fornecimento de insumos e prestações de serviços, apoio às unidades da CMB em seus
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projetos, promoção de medidas de melhoria de gestão de contratos de serviços administrativos,
com consequente renegociação dos contratos, em busca da otimização das aquisições dos
recursos materiais e logísticos, as quais ensejarão economia de cerca de R$40,0 milhões em 12
(doze) meses.
Relativo as despesas com pessoal, destacamos a realização do Programa de Desligamento
Voluntário – PDV 2017, que teve a adesão de 333(trezentos e trinta e três) empregados. Tal
programa, apesar de elevar as despesas de pessoal no período, propiciará benefícios futuros,
gerando uma economia estimada na ordem de R$70,2 milhões em 12 (doze) meses.
Acerca do resultado alcançado, ressaltamos que o mesmo foi influenciado pelo faturamento
bruto que atingiu R$ 960,5 milhões (60,1% menor que no mesmo período do exercício anterior),
destacando-se as receitas das vendas de R$319,3 milhões com as Cédulas nacionais, R$306,1
milhões com as Moedas nacionais, R$169,4 milhões com os Passaportes DPF e R$97,3 milhões
com as provisões do Serviço de Rastreamento de Selos de Cigarro SCORPIOS.
No conjunto, as Cédulas nacionais, as Moedas nacionais, os Passaportes (DPF) e a provisão do
Serviços de Rastreamento SCORPIOS respondem por 92,9% do faturamento bruto do período
(cerca de 32,9% no mesmo período do exercício anterior). A significativa participação desses
produtos no faturamento bruto decorre dos efeitos da publicação do Ato Declaratório Executivo
(ADE) Cofins nº 75, que desobrigou os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas de
utilizarem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE).
6.1.3 Geração de Valor
Ao final do exercício 2017, a capacidade de geração de caixa operacional, apurada pelo conceito
EBITDA, foi negativa de R$172,6 milhões (R$33,7 milhões no mesmo período do exercício
anterior), diretamente influenciada pela publicação do já mencioando ADE, ocasionando perda
de faturamento bruto estimado na ordem de R$1,4 bilhão em 2017. Por sua vez, a margem
EBITDA atingiu a taxa negativa de 18% (positiva de 1,4% no mesmo período do exercício
anterior).
6.1.4 Disponibilidade de Caixa
A CMB encerra o exercício 2017 com um saldo final de caixa de R$241,5 milhões, consignando
uma redução de R$278,9 milhões em relação ao disponível inicial do exercício, de R$520,4
milhões.
O saldo final de caixa no montante de R$241,5 milhões está diretamente impactado pelas
ausências dos recebimentos e desembolsos atinentes à prestação do serviço da Solução
Tecnológica de Rastreamento de Bebidas (SICOBE) no decorrer do exercício 2016, da Solução
Tecnológica de Rastreamento de Cigarros (SCORPIOS) no decorrer dos exercícios 2016 e
2017, bem como dos recebimentos dos Selos Fiscais Físicos, todos produtos do cliente
Secretaria da Receita Federal do Brasil, agravado pela
Fatos Relevantes:
a)
Pendências nos recebimentos dos créditos com o Departamento de Polícia Federal
(R$37,6 milhões, sendo R$3,8 milhões vencidos entre 31 e 60 dias, R$9,9 milhões vencidos
entre 61 e 90 dias, e R$23,9 milhões vencidos acima de 91 dias); com os Envasadores do
Serviço Sicobe (R$28,7 milhões, sendo todo o montante vencido acima de 91 dias). Essas
pendências representam 98,5% do saldo de duplicatas a receber vencidas no período);
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b)
Promulgação da Emenda Constitucional nº 93, de 08.09.2016, que prorrogou a
Desvinculação de Receitas da União – DRU e estabeleceu a desvinculação de receitas dos
Estados, Distrito Federal e Municípios na ordem de 30%.
c)
Publicação do Ato Declaratório Executivo - ADE Cofins nº 075, de 17/10/2016, que
desobrigou os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas de utilizarem o Sistema de
Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), de que trata a Instrução Normativa RFB nº 869,
de 2008, a partir de 13 de dezembro de 2016. A descontinuidade do referido serviço representa
a supressão de receita bruta estimada na ordem de R$1,4 bilhão em 2017.
d)
Considerando o período compreendido entre setembro de 2016 e dezembro de 2017,
deixaram de ingressar no caixa da CMB cerca de R$807,3 milhões referentes aos faturamentos
dos Serviços de Rastreamento de Bebidas – SICOBE, Cigarros – SCORPIOS e Selos Fiscais
Físicos. Deste montante, foram descontados R$242,2 à título de DRU do período de
setembro/2016 a dezembro/2017, bem como R$311,7 milhões à título de DRU retroativa ao
período de janeiro/2016 a agosto/2016. Desta forma, mesmo após a incidência da DRU,
constata-se a existência do montante retido na ordem de R$253,4 milhões.

Exercício
2016

Descrição
Previsão de Faturamento CMB
(Set/2016 a Dez/2017)
Retenção DRU
(Set/2016 a Dez/2017)
Faturamento CMB Retido
(Set/2016 a Dez/2017)
Retenção DRU
(Jan/2016 a Ago/2016)
Faturamento CMB Retido
(Set/2016 a Dez/2017)

(A)

551,0

(B)

Exercício
2017

Total do
Período
2016/2017

256,3

807,3

165,3

76,9

242,2

(C = A – B)

385,7

179,4

565,1

(D)

311,7

0,0

311,7

(E = C – D)

74,0

179,4

253,4

e)
Celebração dos contratos com o Banco Central do Brasil para fornecimento de cédulas e
moedas em 13.04.2017 no montante total de R$551,6 milhões. Em que pese os esforços
envidados pela Diretoria Executiva para viabilizar tal assinatura no início do segundo trimestre,
ressalta-se o impacto direto no fluxo de caixa do período.
f)
Formalização, em 13.04.2017, do Contrato BACEN/MECIR-50218/2017 para
fornecimento de 980.000 milheiros de cédulas e do Contrato BACEN/MECIR-50217/2017 para
fornecimento de 659.552 milheiros de moedas, totalizando R$551,6 milhões;
g)
Formalização, em 12.09.2017, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato BACEN/MECIR50218/2017, com incremento de 120.000 milheiros de cédulas, ao valor adicional de R$35,7
milhões;
h)
Formalização, em 15.12.2017, do Contrato BACEN/MECIR-51222/2017 para
fornecimento adicional de 16.480 milheiros de cédulas e do Contrato BACEN/MECIR-
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51223/2017 para fornecimento de 109.120 milheiros de moedas ao Banco Central do Brasil;
totalizando R$37,9 milhões.
6.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e
avaliação e mensuração de ativos e passivos
O método de depreciação utilizado nas Demonstrações Financeiras da CMB em 2017 foi o da
depreciação/amortização da vida útil por grupo de ativos. Com o advento da Lei nº 11.638/2007,
as taxas de depreciação fiscal deixaram de ser aplicadas no país, conforme determinado pela
RFB. A legislação em vigor iniciou uma nova modalidade para apurar a depreciação, que
orienta a realizar uma análise criteriosa dos bens da empresa, bem como estimar sua vida útil
econômica e seu valor residual. A prática adotada pela RFB ficou restrita apenas para fins de
apuração dos impostos, sendo os valores de depreciação controlados em registros auxiliares.
A CMB contratou através de processo licitatório empresa especializada para efetuar o Teste de
Impairment dos bens do Ativo Imobilizado/Intangível, determinado pelo art. 183 da Lei nº
11.638/2007 e pelo Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC
01 (R1), bem como o cálculo da depreciação econômica baseada na estimativa de vida útil dos
bens. Sendo assim, foi contratada a empresa AVM Avaliações Consultorias e Projetos LtdaEpp, através do processo de licitação nº 1500/2015, que gerou o contrato nº 0127/2017.
Após a realização do Teste de Impairment, a empresa AVM Avaliações Consultorias e Projetos
Ltda-Epp constatou que os ativos que antes possuíam perdas estimadas pelo valor recuperável
passaram a apresentar valor de recuperabilidade superiores aos valores contábeis. Sendo assim,
conforme laudo apresentado pela Consultoria Especializada, foi revertida a perda estimada no
limite da perda, conforme preconiza o item 117 do CPC 01 (R1) - O aumento do valor contábil
de um ativo, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), atribuível à
reversão de perda por desvalorização não deve exceder o valor contábil que teria sido
determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão), caso nenhuma perda por
desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores.
6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
A CMB utiliza, desde janeiro de 2003, o Sistema Integrado de Gestão Empresarial Enterprise
Resource Planning (ERP), da TOTVS, para apurar os seus custos. O sistema integra as diversas
áreas da empresa por meio de módulos específicos. O módulo Estoque/custos utiliza as
informações geradas pelos outros demais módulos do Sistema para efetuar as apurações dos
Custos mensais. Os resultados apurados no módulo Estoque/custos são contabilizados no
módulo de contabilidade gerencial.
a) Identificação do organograma da unidade responsável pelo gerenciamento de custos, bem
como da seção de custos.
A CMB é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira,
não dependente de dotação orçamentária. A empresa não possui filiais e não se subordina a
qualquer outra empresa. No que tange à sua estrutura organizacional, após reestruturação que
ocorreu em 2017 a gestão da apuração dos custos industriais é realizada pela Seção de
Contabilidade Patrimonial e de Custos (SEPA), subordinada à Divisão de Contabilidade
(DVCO), integrante do Departamento de Gestão Contábil e Financeiro (DECOF), que, por sua
vez, está vinculado à Diretoria de Gestão (DIGES).
b) Identificação das subunidades administrativas da UPC das quais os custos são apurados.
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As subunidades (unidades de fabricação), após reestruturação, das quais são apurados os custos
industriais são as seguintes:
Fábrica de selos fiscais digitais rastreáveis denominada Departamento de Produtos
Tecnológicos e Digitais (DETED), fábrica de cédulas denominada Departamento de Cédulas
(DECED), fábrica de moedas e medalhas denominada Departamento de Moedas e Medalhas
(DEMOM) e fábrica de passaportes e demais impressos denominada Departamento de Produtos
Gráficos e Cartões (DEGER), subordinadas à Diretoria de Operações (DIOPE);
A CMB também apura os custos de fabricação dos cofres, manutenções e produtos
intermediários das cinco unidades de fabricação, quais sejam: chapas de impressão, cunhos,
punções e outros tipos de matrizes, utilizados no processo produtivo.
c) Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos.
A apuração dos custos industriais da CMB é realizada por meio da integração das informações
geradas pelos diversos módulos do Sistema ERP/TOTVS, que contribuem para que sejam
efetuados os cálculos necessários à apuração dos custos contábeis dos diversos produtos e
serviços, bem como para a gestão dos custos identificados por cada fábrica onde foram
produzidos.
O modelo de apuração e contabilização de custos adotado pela CMB é o de Inventário
Permanente, com apuração mensal. Nesse conceito, os produtos e serviços são custeados por
meio de lotes denominados Ordens de Produção (OP), com entregas parciais ou totais. Uma
Ordem de Produção pode efetuar diversas entregas e em mais de um período mensal. As OPs
não concluídas são controladas e contabilizadas ao final de cada período como “Estoque dos
Custos dos Produtos em Processo”. Já os produtos entregues e acabados vão para a conta de
“Estoques dos Produtos Acabados” e, quando faturados, são registrados na Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE) e apropriados como Custo dos Produtos Vendidos (CPV).
Além disso, a CMB adota a apuração dos custos diretos por apropriação direta (insumos diretos
e mão-de-obra direta) e a apuração dos custos indiretos por absorção (depreciação, mão de obra
indireta, materiais de consumo e outros), utilizando como fator de absorção das taxas dos custos
indiretos o tempo de mão-de-obra direta apontado em cada OP.
Cumpre citar que para cada produto fabricado existe, obrigatoriamente, prévia elaboração de
estrutura de fabricação por parte da equipe de Engenharia do Produto. A estrutura define os
recursos necessários àquele determinado processo de fabricação e serve de parâmetro para a
requisição de insumos e acompanhamento dos tempos de mão-de-obra durante a fase de
execução e dos demais recursos utilizados (tempos de máquinas e equipamentos etc.). Essa
ferramenta contribui, ainda, para o planejamento de estoque e compras e para futuras análises
de custos. Quando necessário, as estruturas são revisadas e adequadas ao que de fato é
observado durante o processo produtivo.
Os Estoques de Materiais e Produtos são calculados por meio da metodologia do custo médio.
O inventário de todos os estoques é executado a cada dia do ano por meio da chamada contagem
cíclica, que garante, a partir dos parâmetros inseridos no ERP, que todos os itens sejam
inventariados ao menos uma vez no exercício. Por outro lado, os itens considerados chaves para
o processo produtivo, que sejam de grande valor ou itens de segurança, são programados para
serem inventariados pelo menos duas vezes em um período mensal (elaboração da Curva ABC
por grau de importância).
Em resumo, a sistemática de apuração de custos da CMB pode ser classificada como sistema
de apuração por Ordens de Produção, com inventário permanente. Para valoração, são
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utilizados os custos médios de estoques/compras e o custo médio de produção para os produtos
fabricados. A apuração é realizada por meio de sistema informatizado inserido em um sistema
de gestão integrado, definido como ERP, contratado da TOTVS.
d) Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades
administrativas para geração de informações de custos.
As informações são geradas a partir de dados dos diversos módulos do Sistema ERP/TOTVS e
transferidas para um módulo que gerencia e apura os custos. Na medida em que os eventos vão
ocorrendo, ou seja, os insumos são requisitados, ocorre apontamento de mão de obra utilizada
e apontamento dos produtos prontos que serão entregues aos cofres.
e) Impactos observados na atuação da UPC, bem como no processo de tomada de decisões, que
podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos.
O gerenciamento dos custos e despesas possibilita à CMB identificar, em cada unidade de
fabricação:
a aplicação e distribuição dos custos fixos e variáveis, bem como dos custos diretos e
indiretos;

Ademais, o gerenciamento de custos contribui para o monitoramento dos gastos estruturais
corporativos.
f) Relatórios utilizados pela UPC para análise de custos e tomada de decisão.
Para análise dos custos e tomada de decisão, a CMB utiliza diversos relatórios gerados pelo
Sistema Integrado de Gestão Empresarial ERP/TOTVS que permitem avaliar, por exemplo, os
níveis de Estoques por Montante Investido e por produtos aos quais estão relacionados; a
cobertura dos estoques em relação às demandas planejadas; os Demonstrativos de Faturamento
por Custo de Fabricação; e o Faturamento versus Custo em cada fábrica.
Os relatórios são emitidos por solicitação da Diretoria Executiva, dos Conselhos de
Administração e Fiscal, bem como de outros órgãos da CMB interessados.
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E
DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
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7.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
A CMB acompanha as determinações e recomendações emanadas do TCU por meio de ações
inseridas nos escopos dos exames de auditoria interna, com objetivo de verificar o cumprimento
do demandado pelas áreas internas da empresa.
Periodicamente os Conselhos de Administração e Fiscal acompanham o cumprimento às
determinações e recomendações do Tribunal de Contas, por meio de Informes encaminhados
pela Auditoria Interna e Departamento Jurídico da CMB, sobre os processos ainda em aberto.
Com relação às deliberações exaradas no disposto no Ofício n° 053/2018-TCU/Sefti, de
08/02/2018, Processo TC 017.473/2017-9, Acórdão n° 134/2018–TCU-Plenário, continuação
do monitoramento do Acórdão n° 2.201/2015-TCU-Plenário, TC 004.068/2014-9, decorrente
de Auditoria no Sistema Integrado de Gestão utilizado na Casa da Moeda do Brasil, TC
015.5741/2011-3, que resultou na emissão do Acórdão n° 2.296/2012-TCU- Plenário.
A referida Corte de Contas, para o exercício de 2017, apresentou o novo panorama quanto ao
atendimento às deliberações e recomendações, consubstanciando o resultado no Acórdão n°
134/2018-TCU-Plenário:
a) em cumprimento a deliberação: 9.1.8;
b) em implementação as recomendações: 9.2.5, 9.2.7, 9.2.9, 9.2.21, 9.2.22; e
c) não implementada a recomendação: 9.2.12.
Numa análise da quantidade das deliberações iniciais do Acórdão 2.296/2012-TCU-Plenário,
percebe-se que das 11 (onze) determinações constantes na decisão original monitorada, 10 (dez)
foram cumpridas, e apenas 1 (uma) determinação ainda está em cumprimento, e quanto às
recomendações, de um total de 24 (vinte e quatro): 18 (dezoito) foram implementadas; 5 (cinco)
estão em implementação; e 1 (uma), não foi implementada.
Com relação ao Acórdão nº 1667/2017, cabe ressaltar que consta uma determinação referente
ao item 9.4, sobre andamento do Pregão Presencial Internacional CMB 10/2016 (SCORPIOS),
referente ao certame, adjudicação e a celebração do contrato.
Por fim, cabe ressaltar que, de um modo geral, as deliberações e recomendações feitas pelo
TCU referentes ao exercício de 2017 vêm contribuindo para o aprimoramento de procedimentos
e atividades da Casa da Moeda do Brasil – CMB, conforme demonstrado no quadro a seguir:
Quadro 35 - Cumprimento das determinações do TCU
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Item
Comunicação
Processo
Acórdão
Data da ciência
expedida
Ofício n° 053/2018TC
134/2018–TCU1.6
TCU/Sefti, de
15/02/2018
017.473/2017-9
Plenário
08/02/2018
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
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Descrição da determinação/recomendação
1.6. Determinar que a Casa da Moeda do Brasil encaminhe, no prazo de 30 dias a contar da ciência
da decisão resultante do processo 017.473/2017-9, plano de ação atualizado, contemplando:
responsável e prazo para a implementação das deliberações não concluídas em sua plenitude, quais
sejam: 9.1.8, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.9, 9.2.12, 9.2.21 e 9.2.22, constantes no Acórdão n° 2.296/2012-TCUPlenário.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Para atender ao requerido por esse Tribunal de Contas da União, a Unidade de Auditoria
Interna encaminhou por meio de correio eletrônico ao Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação – DETIC, ao Departamento de Gestão de Contratações –
DEGEC e ao Comitê de Segurança da Informação e Comunicações – COSIC para
conhecimento, análise e manifestação, referente ao solicitado no item 1.6 do Acórdão nº
134/2018-TCU-Plenário.
As manifestações dos Departamentos DETIC, DEGEC e COSIC foram consolidadas pela
Unidade de Auditoria Interna no plano de ação, bem como as evidências de atendimento e
responsáveis, e encaminhadas ao TCU, no prazo estipulado, por meio do Ofício
OF.AUDIT/04/2018, de 13/03/2018.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Itens

Comunicação expedida

Data da ciência

Ofício nº 0500/2017TCU/SecexEstatais 9.4
15/08/2017
RJ, de 07/08/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

TC
034.564/2016-0

1.667/2017
TCU-Plenário

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
Descrição da determinação/recomendação
9.4. Determinar a Casa da Moeda do Brasil que oficie a este Tribunal sobre o andamento do
Pregão Presencial Internacional CMB 10/2016, dando ciência de cada fase do certame até a
adjudicação e a celebração do contrato.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Para atender ao requerido por esse Tribunal de Contas da União, a CMB, em 1º de setembro
de 2017, encaminhou ao TCU o Ofício.PRESI/139/2017, informando que o curso do Pregão
Presencial Internacional 010/2016 (SCORPIOS) estaria suspenso internamente até
apreciação, pelos órgãos competentes da CMB, acerca de possível violação a segredo
industrial e de patentes, trazida ao conhecimento da CMB por meio de Notificação
Extrajudicial apresentada pela SICPA, reivindicando titularidade de patentes em face da
especificação técnica publicada em anexo ao edital, risco considerado de altíssimo impacto
para a CMB.
Fonte e Método: Informações extraídas dos Acórdãos do TCU-Plenário, elaborado pela AUDIT.

153

7.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (AUDIT)
A CMB recebeu em 2017 dez recomendações oriundas do Órgão de Controle Interno, doravante
denominado CGU, sendo 6 (seis) referente ao Relatório de Auditoria nº 201701440, de 28 de
novembro de 2017, que versa sobre o Processo de Prestação de Contas de 2016 e 4 (quadro)
consoante ao Relatório Final de Auditoria nº 201700355, que trata da Gestão da Casa da Moeda
do Brasil em relação ao macroprocesso Linha de Fabricação de Cédulas, ambos encaminhados
à CMB, por meio do Ofício SEI nº63/2017/AECI-MF, 07/12/2017 e Ofício nº
137/2018/CGFIN/DAE/SFC-CGU, 05/01/2018, respectivamente.
Das 10 (dez) recomendações em monitoramento pela Unidade de Auditoria Interna, 5 (cinco)
foram atendidas na sua totalidade e as outras 5 (cinco) estão em fase de atendimento, conforme
demonstrado no Quadro a seguir.
Quadro 36 - Cumprimento das recomendações do Órgão de Controle Interno
Relatório/Constatação/Recomendação

Atendimento da Recomendação

Relatório de Auditoria nº201701440
(Anexo I - Relatório de Auditoria nº
201603183) Constatação 1.1.1.4 - Ausência
de revisão ou reajuste em contratos de longo
prazo firmados com o DPF.

1- Alterada a Portaria que instituiu o
Projeto para formação de Preços de
Cédulas e Moedas (GECEM), para incluir
no projeto a política de formação de preços
dos passaportes fornecidos à DPF e ao
MRE.

Recomendação: Aperfeiçoar a política de
formação de preços de forma a manter registro
estruturado das decisões relativas à definição
de preços, considerando fatores como custo de
transporte, sazonalidade, volume de produção,
vida útil de equipamentos e correspondente
custo de manutenção, além da margem de
lucro, com vistas a aprimorar a atividade de
revisão dos preços em contratos de longo
prazo e documentar as decisões sobre o
equilíbrio
econômico-financeiro
dos
contratos.

Situação: Implementada
2- Orientado o Departamento Comercial
(DECOM) a manter registro sobre o
acompanhamento
do
equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos de
longo prazo com a DPF, de forma
acompanhar o comportamento da margem
de lucro inicialmente estabelecida e avaliar
periodicamente a manutenção da situação
inicial do contrato, a fim de subsidiar as
decisões sobre eventual pedido de
equilíbrio econômico financeiro.
Situação: Implementada
3- Aplicar as orientações da política de
formação de preço instituída no projeto
GECEM nos próximos contratos e termos
aditivos.
Situação: Implementação imediata, após a
conclusão dos trabalhos sobre a política de
formação de preços nos contratos de longo
prazo com a DPF para fornecimento de
passaportes.
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Relatório/Constatação/Recomendação
Relatório de Auditoria nº201701440
(Anexo I - Relatório de Auditoria nº
201603183)
Constatação 1.1.1.6 - Atrasos de pagamento à
CMB por parte do MRE, inclusive
ultrapassando o exercício financeiro, sem
cobrança de compensação financeira.
Recomendação: Implementar rotina de
verificação da existência de cláusula prevendo
a possibilidade de aplicação de compensação
financeira nos contratos a serem celebrados
para a prestação de serviços a órgão da
administração pública federal, em observância
às cláusulas contratuais obrigatórias previstas
no art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Em caso de
formalização
contratual
diferente
da
legislação, fazer constar do processo o registro
negocial e os responsáveis pela decisão.

Atendimento da Recomendação
Os
contratos
administrativos
são
celebrados pela Administração Pública
com as prerrogativas e vantagens inerentes
à supremacia estatal, nas condições
estabelecidas pela própria Administração
contratante. Desse modo, as chamadas
cláusulas exorbitantes estão sempre
presentes, de modo explícito ou implícito,
conferindo tratamento desigual em favor
do ente público contratante. É o que se
denomina de verticalidade da relação
contratual, em oposição a horizontalidade
das relações privadas. No caso, a
Administração contratante é o MRE e ele
impõe as regras do contrato. As cláusulas
contratuais obrigatórias, previstas no art.
55 da Lei 8.666/93 se prestam à
preservação
dos
interesses
da
Administração Pública contratante e
normalmente não são pactuadas em favor
da parte contratada, posição exercida pela
CMB nos contratos com o MRE e outros
em que figura a Administração Pública
como contratante. Independentemente
disso, informaremos por ocasião dos
contratos futuros essa recomendação e
sugeriremos a inclusão dessas cláusulas na
minuta, nos termos da orientação recebida
da CGU.
Situação: Implementada

Relatório de Auditoria nº201701440
(Anexo I - Relatório de Auditoria nº
201603183)
Constatação 1.1.1.7 - Ressuprimento
insuficiente de insumos, com impacto na
produção de passaportes pela CMB ao DPF,
em 2016.
Recomendação: Instituir processo formal
visando a garantir que as decisões de diretoria
relevantes que envolvam os macroprocessos
estratégicos da estatal sejam instruídas com
avaliação de riscos capaz de identificar,
analisar, avaliar e propor o tratamento dos
riscos envolvidos, subsidiando o processo

A Diretoria Executiva determinou que as
decisões de Diretoria, que envolvam
macroprocessos estratégicos da CMB
sejam municiadas
de matriz de
responsabilidade elaborada pela área
interessada, com apoio do DEJUR e
DEGEC, quando se tratar de processos de
aquisição,
complementada
pela
apresentação da matriz de riscos a ser
elaborada pela área interessada e
encaminhada ao DEGOV para verificação
da conformidade da Matriz, bem como
registro e monitoramento dos riscos
classificados com nível de criticidade
Alto.
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Relatório/Constatação/Recomendação

Atendimento da Recomendação

institucional de tomada de decisão e mitigando Situação: Implementada
a ocorrência de desvios negativos frente aos
objetivos organizacionais.
Relatório de Auditoria nº201701440
(Anexo I - Relatório de Auditoria nº
201603183)
Constatação 1.2.1.2 - Deficiência nos
processos de aquisição de papéis resinado e
filigranado, com impacto na produção de
passaportes.

A Diretoria Executiva determinou que as
decisões de Diretoria, que envolvam
macroprocessos estratégicos da CMB
sejam municiadas
de matriz de
responsabilidade elaborada pela área
interessada, com apoio do DEJUR e
DEGEC, quando se tratar de processos de
aquisição,
complementada
pela
apresentação da matriz de riscos a ser
elaborada pela área interessada e
encaminhada ao DEGOV para verificação
da conformidade da Matriz, bem como
registro e monitoramento dos riscos
classificados com nível de criticidade
Alto.

Recomendação: Instituir processo formal
visando a garantir que as decisões de diretoria
relevantes que envolvam os macroprocessos
estratégicos da estatal sejam instruídas com
avaliação de riscos capaz de identificar,
analisar, avaliar e propor o tratamento dos
riscos envolvidos, subsidiando o processo
institucional de tomada de decisão e mitigando Situação: Implementada
a ocorrência de desvios negativos frente aos
objetivos organizacionais.
Relatório de Auditoria nº201701440
(Anexo II - Relatório de Auditoria nº
201701104)
Constatação 1.2.1.4 - Insuficiência da
justificativa de preços na celebração de
contratos mediante inexigibilidade licitatória
para a aquisição de papéis filigranado e
resinado e tinta fiduciária.
Recomendação: Definir política de aquisição
de insumos que contemple prazos de
fornecimento
adequados ao processo
produtivo e contenha regras claras sobre a
metodologia
de
planejamento
e
o
gerenciamento de estoques.

Foi aprovado na 264a Reunião Ordinária
do Conselho de Administração da CMB,
de 26/06/2017, por meio da Resolução
CONSAD n° 018/2017, o Regulamento de
Licitações e Contratos da Casa da Moeda
do Brasil. Assim o regulamento definiu de
forma
expressa
as
providências
relacionadas ao planejamento das
aquisições da CMB, cujo teor abaixo se
apresenta: art. 40 "O Plano de aquisições
constitui
elemento
essencial
ao
planejamento das compras e contratações
ao longo do exercício financeiro seguinte.
Parágrafo único. O Plano de aquisições
deverá: I - ser elaborado com base no
levantamento das necessidade da CMB,
diferenciando aquisições que constituam
necessidades estratégicas inerentes às
atividades finalísticas da CMB; II contemplar
as
ações,
atividades,
programação das encomendas e projetos
em desenvolvimento; III - respeitar
equilíbrio entre receita e despesa anual; IV
- possuir mecanismo de acompanhamento
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Relatório/Constatação/Recomendação

Atendimento da Recomendação
físico-financeiro
da
execução
orçamentária para atender aos projetos e
atividades programados no ano de
referência; V - ser aprovado pela Diretoria
Executiva até o mês de setembro de
exercício financeiro anterior e alterado
sempre que existir modificação das ações,
prioridades, projetos, planos, programas,
ou ainda ajustes orçamentário.
O
estabelecimento de uma política de
aquisição de insumos já se encontra
normatizado no âmbito da CMB e
desdobra dos limites de atuação direta da
DIGES, uma vez que envolve a atuação
das diversas áreas de comercialização,
concepção, produção e administrativa.
Situação: implementada

Relatório de Auditoria nº201701440
(Anexo II - Relatório de Auditoria nº
201701104)
Constatação 1.2.1.4 - Insuficiência da
justificativa de preços na celebração de
contratos mediante inexigibilidade licitatória
para a aquisição de papéis filigranado e
resinado e tinta fiduciária.
Recomendação: Instruir os processos de
aquisição de insumos com estudos e pesquisas
baseados em critérios e metodologias
especificamente desenvolvidos, que não se
limitem à análise da matriz de custos
apresentada pelo fornecedor, e que, valendo-se
de fontes alternativas de informação, confiram
segurança.

A demonstração da adequação do preço
praticado assume contornos mais
complexos quando se está adiante da
ausência de competição, com no caso em
análise, uma vez que, em tal situação, não
há possibilidade de redução de preços pela
disputa entre interessados. Dessa forma,
costuma-se
utilizar
a
Orientação
Normativa n° 17 da AGU, como um
balizador para atuação nos casos de
contratação direta. A casa da Moeda do
Brasil não ignora as melhores práticas para
a justificativa de preços. Todavia uma
premissa
fática
não
pode
ser
desconsiderada, qual seja, a CMB é a única
empresa do Brasil a adquirir tais insumos,
sendo impossível para os insumos aqui
tratados a comparação sugerida com
preços praticados por outros órgãos ou os
integrantes de bancos de preços ou os
disponíveis em portais de compras etc.
Nesse sentido, para o gestor público
responsável pela necessária justificativa de
preços, haverá, sempre, uma limitação
gerada pela realidade no mercado de
insumos de segurança. A alternativa para a
justificativa de preços deve ser a melhor
dentre as alternativas possíveis no plano
fático. Assim, são consideradas, para fins
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Relatório/Constatação/Recomendação

Atendimento da Recomendação
de justificativa de preço, as seguintes
informações, sem prejuízos de outras
metodologias que se mostrem viáveis
diante do caso concreto: verificação do
histórico de preços, declaração do
fornecedor de que os preços cobrados são
compatíveis com os preços por ele
praticados no mercado, critério da
representatividade, matriz de custos etc.,
conforme consta disposto no artigo 64 do
Regulamento Geral de Licitações da
CMB. Observa-se que a metodologia
utilizada se alinha à melhores práticas
efetuadas no âmbito da Administração
Pública, sobretudo nas empresas estatais,
bem como guardam aderência aos
normativos internos, que por sua vez
refletem observância ao comendo
constitucional estampado na Constituição
da República no artigo 173, inciso 10.
Situação: implementada

Relatório de Auditoria nº201700355
Constatação 1.1.1.4 - Recorrentes atrasos na
celebração do contrato com o BCB e produção
de cédulas sem lastro contratual.

Registro que as recomendações emanadas
pela CGU, já foram implementadas nas
negociações contratuais junto ao BCB para
o fornecimento de numerários do exercício
de 2018, na qual fica evidenciada a
deliberação da Diretoria Colegiada, ao
amparo
dos
ofícios
22062/2017BCB/MECIR, Ofício PRESI n° 171/2017,
Nota Técnica DECED 010/2017 e a
proposição deste signatário, por meio do
voto DIOPE 001/2017.

Recomendação: A partir do contrato referente
ao exercício de 2019, abster-se de iniciar a
produção de cédulas sem possuir lastro
contratual para tanto, ou, no mínimo, obter
posicionamento firme do Banco Central
indicando a quantidade e o preço das cédulas
que serão adquiridas da estatal.
Situação: implementada
Relatório de Auditoria nº201700355
Constatação 1.1.1.6 - Adoção de sistema de
custeio insuficiente para a tomada de decisão.
Recomendação: Adotar um sistema de
custeio/precificação que permita à CMB
apurar corretamente os custos de produção de
cédulas e, a partir de então, negociar, em
melhores bases, os preços de venda. Na
modelagem do sistema de custei:

A metodologia para precificação foi
apresentada
pelos
departamentos
envolvidos DEGOV e DECOF. De forma
a promover e aprimorar o modelo adotado
pela CMB, foi criado grupo de trabalho
(composto por seis empregados),
coordenado pelo gerente de projetos
especiais Antônio Henriques Pereira, com
a atribuição de apresentar Sistema de
Formação de Preços de Cédulas e Moedas
para fornecimento ao Banco Central do
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Atendimento da Recomendação

(i) definir critérios objetivos para a alocação
dos custos indiretos ao departamento de
cédulas, às atividades, e, em seguida, às taxas;
(ii) tratar os custos de mão de obra direta e de
equipamentos e insumos fabris como custos
variáveis ou variáveis escalonados;
(iii) definir taxa de depreciação que, ao longo
da vida útil dos equipamentos, seja capaz de
amortizar o saldo não depreciado, sem
prejuízo à competitividade dos preços
praticados pela CMB; e
(iv) alocar de forma adequada a parcela dos
custos fixos e dos custos indiretos de produção
referentes aos contratos de fornecimento de
cédulas para o exterior.
Relatório de Auditoria nº201700355

Brasil (GECEM) - consoante se extrai da
Portaria PRT. PRESI n° 031/2018, de
09/02/2018. Tal Projeto objetiva, como
dito, desenvolver um sistema de formação
de preços para o fornecimento de cédulas
e moedas para o Banco Central do Brasil.

Constatação 1.1.1.8 - Gestão ineficiente da
mão de obra.
Recomendação: Elaborar e implementar
plano de ação para tratar as fragilidades
apontadas neste ponto de auditoria, incluindo:
(i) a reavaliação e o ajuste do quantitativo de
empregados direta e indiretamente alocados
nas linhas de produção;
(ii) a instituição de processo de constante
avaliação da real necessidade de mão de obra
das diversas linhas de produção da CMB, bem
como de aproveitamento de empregados
ociosos;
(iii) a avaliação da possibilidade e da
necessidade de instituição de uma política de
redução de carga horária dos empregados com
proporcional redução salarial ou um plano de
demissão voluntária, buscando equilibrar
demanda e capacidade ociosa; e
(iv) o realinhamento da política de ajustes
salariais ao novo cenário financeiro e de
mercado da CMB.
Relatório de Auditoria nº201700355
Constatação 1.1.1.10 - Deficiências na
gestão da manutenção de equipamentos.
Recomendação: Reavaliar os procedimentos
aplicáveis à gestão da manutenção dos
equipamentos essenciais à produção de

Situação: implementar até dezembro/2018

Tomar ciência do relatório final do
trabalho realizado pelo GT e considerar a
contratação de empresa especializada em
lotação ideal a fim de adequar a mão de
obra as atuais necessidades da CMB. (ii)
Elaboração de estudo e definição de
metodologia para avaliação contínua de
mão de obra, aliada à revisão do PCCS
atual. (iii) Elaboração de proposta que
contemple a redução de carga horária dos
empregados e uma possível implantação
de PDV em 2018. (iv) Manter reajuste zero
nas propostas de ACT.
Situação: (i) 30/03/2018 (ciência do
relatório) e 30/09/2018 (contratação da
empresa);
(II)
30/09/2018;
(iii)
31/05/2018; (iv) Não se aplica.

(i) Celebração de Contrato de aquisição de
peças para todos os equipamentos do
DECED - Processo 1148/2017.
(ii)
Celebração de contrato de Manutenção
Corretiva e Preventiva para os
equipamentos únicos (envernizadora,
aplicadora de banda holográfica e
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Relatório/Constatação/Recomendação
cédulas, com o objetivo de mitigar os riscos
de paralisação da produção e, por
consequência, não cumprimento do contrato
firmado com a autoridade monetária.

Atendimento da Recomendação
serigráfica)
2209/2016.

do

DECED

-

Processo

Situação: implementar até julho/2018

Fonte e Método: Relatórios da CGU nº201701440 e 201700355, elaborado pela AUDIT

7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário

Tomadas de Contas Especiais
Não instauradas
Casos de dano
objeto de
Dispensadas
medidas
administrativas
Débito
internas
Outros
< R$ Prazo
Casos*
75.000 > 10
anos

1

Instauradas
Não remetidas ao TCU
Arquivamento
Recebimento
Débito

Não
Comprovação

Não
Remetida
enviadas >
s ao TCU
180 dias do
Débito <
exercício
R$ 75.000
instauração*

1

7.3.1 No exercício de 2017, foi instaurado um processo disciplinar em que se constatou, após o
contraditório e ampla defesa, a ocorrência de prejuízo financeiro à CMB
de R$ 6.509,60, tendo o Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP tomado as providências
cabíveis para o ressarcimento, a saber:
a) Processo nº 18750.000324/2017-87 – desconto mensal efetuado em folha de pagamento
(ainda não quitado).
A Corregedoria – CORREG é órgão específico na estrutura da CMB para apuração e
minimização de ocorrência de ilícitos administrativos. Como dito anteriormente, sua atuação é
pautada no Regulamento de Pessoal e Processo Administrativo da CMB - RPCMB, na Norma
de Organização NOR-A0200, nas Normas de Administração NAD-A0200/001 e NADA0200/002, Norma de Procedimento PRO-A0200/003 e na Portaria CGU nº 335/2006, e realiza
a atividade correcional por meio de Investigações Preliminares, Sindicâncias, Processos
Administrativos Disciplinares - PADs e Processos de Apuração Direta, além de ações de cunho
pedagógico e preventivo, como palestras e projetos de conscientização.
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7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993. (DEGEC)
A CMB, ainda que esteja sob comando da Lei 13.303/2016 no que tange às licitações e
contratos, observa integralmente as disposições contidas no art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, em especial quanto à estrita ordem cronológica das datas de exigibilidade das
obrigações decorrentes dos contratos firmados com terceiros.
Os mecanismos de controle têm o início de sua implementação no DEGEC na previsão objetiva
das regras de pagamento nos editais de licitação e respectivas minutos de contrato, onde são
definidos os prazos de pagamento, conforme o objeto contratado. Não menos importante, temse as regras de efetuação dos pagamentos no Departamento Contábil e Financeiro (DECOF),
sendo certo que as obrigações são adimplidas à data de vencimento apurada.
7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
A revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da
folha de pagamento encontra-se suspensa aguardando a decisão do Tribunal de Contas da União
na TC 013.515/2013-6, que está em fase de julgamento do Pedido de Reexame, com efeito
suspensivo em relação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2859/2013 – Decisão do Plenário
exarada nos autos daquele processo, conforme evidenciada na atualização processual do TCU.
7.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda
A CMB não realizou gastos com ações de publicidade institucional, mercadológica e de
utilidade pública, excetuando-se as despesas de ordem legal, conforme quadro descritivo
abaixo:
As eventuais atuações da CMB junto aos veículos de comunicação ocorridas no decorrer de
2017 se deram por intermédio da assessoria de imprensa e foram instigadas por conjunturas e
pautas específicas e assuntos de interesse público, sempre no sentido de atender e responder às
demandas e tópicos formulados pelos diversos veículos de comunicação. Por conta dessas
eventuais atuações, foi gerada mídia espontânea correlacionada à CMB, ou seja, a Empresa foi
citada espontaneamente em matérias jornalísticas pelos veículos de comunicação pela força dos
assuntos de interesse público e pela sua relação com os mesmos, sem que para isso houvesse
qualquer dispêndio financeiro. O que determina o espaço jornalístico conquistado nos veículos
de comunicação pela CMB por meio da mídia espontânea gerada é a relevância dos assuntos
pertinentes à Empresa para a população em geral, diferente do espaço publicitário que não é
conquistado e sim adquirido. Ressalta-se que as eventuais atuações da assessoria de imprensa
e o retorno de mídia espontânea foram pautados pelas necessidades conjunturais e não por ação
programada.
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Despesas com publicidade legal por meio de dois contratos de prestação de serviços, conforme
resumo abaixo:
Quadro 36 - Despesas com publicidade legal
Publicidade

Programa/Ação Orçamentária

Valores Empenhados

Valores Pagos

R$0,00

R$0,00

Publicação da CMB em
jornais de grande circulação
do país. Empresa Brasil de
Comunicação (EBC)

R$ 2.250.000,00

R$ 806.860,68

Publicações no Diário Oficial
da União (DOU). Imprensa
Nacional

R$ 400.000,00

R$ 185.119,84

Mercadológica

R$0,00

R$0,00

Utilidade Pública

R$0,00

R$0,00

Institucional
Legal
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8. ANEXOS E APÊNDICES
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8.1 Demonstrações financeiras consolidadas
As Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei nº 6.404/1976, e as Notas Explicativas estão
apresentadas a seguir.
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9. ROL DE RESPONSÁVEIS
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9.1 Diretoria Executiva

UNIDADE
JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
ALEXANDRE BORGES CABRAL

Nome:

213.810.973-91

CPF:
AVENIDA ATLÂNTICA, 974 APTO. 401 - LEME

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

21 999445677

Fax:

RJ

CEP:

22010-010

Email:

abcabral351@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

900 - DIRIG MAX ORGAO OU ENTIDADE SUPERV OU GESTORA

PRESIDENTE

Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

DECRETO S/Nº

21/07/2016

Nome e número

Período de gestão no exercício
Data

Início

Fim

01/01/2017

31/12/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
ABELARDO DUARTE DE MELO SOBRINHO

Nome:

CPF:

260.056.467-53

ESTRADA VEREADOR ALCEU DE CARVALHO, 665, QUADRA L - LOTE 14 - CASA 2
CONDOMÍNIO RIVIERA DEL SOL - RECREIO DOS BANDEIRANTES

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

(61) 98134-9359

Fax:

RJ

CEP

22785-620

Email abelardo.duarte@cmb.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

902 - MEMBRO DE DIRETORIA

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO - DIDES
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

DECRETO S/Nº

11/10/2017

Nome e número

Período de gestão no exercício
Data

Início

Fim

23/10/2017

31/12/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
CÉSAR AUGUSTO BARBIERO

Nome:

977.125.408-10

CPF:

AV. VICE PRESIDENTE JOSÉ ALENCAR, 1455 – APTO 1403 – BLOCO 3 - JACAREPAGUÁ

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

(21) 99984 8898

Fax:

RJ

CEP:

22775-033

Email:

cesar.barbiero@cmb.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

902 - MEMBRO DE DIRETORIA

DIRETOR DE INOVAÇÃO E MERCADO
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

DECRETO S/Nº

27/07/2017

Nome e número

Data

Período de gestão no exercício
Início

Fim

28/07/2017

31/12/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
JEHOVAH DE ARAUJO SILVA JUNIOR

Nome:

814.513.507-91

CPF:
AVENIDA LÚCIO COSTA, 3360 - BL 05 - APTO 2302 - BARRA DA TIJUCA

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

21 999686047

Fax:

RJ

CEP:

22630-010

Email:

jaraujo@cmb.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

902 - MEMBRO DE DIRETORIA

DIRETOR DE CÉDULAS E MOEDAS ( 01/01/2017 a 27/07/2017), DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO (28/07/2017 a 22/10/2017) e
DIRETOR DE OPERAÇÕES (23/10/2017 A 31/12/2017)
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

DECRETO S/Nº

31/03/2016

Nome e número

Data

Período de gestão no exercício
Início

Fim

01/01/2017

31/12/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
VAGNER DE SOUZA LUCIANO

Nome:

473.420.481-00

CPF:
RUA GUSTAVO SAMPAIO, 811/402 - LEME

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

21 997722662

Fax:

RJ

CEP:

22010-010

Email:

lucvagner@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

902 - MEMBRO DE DIRETORIA

DIRETOR DE GESTÃO
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

DECRETO S/Nº

15/10/2015

Nome e número

Data

Período de gestão no exercício
Início

Fim

01/01/2017

31/12/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
ROBERTO ALFREDO PAULO

Nome:

724.197.417-49

CPF:
ESTRADA DO TINDIBA, 979/BL. 04/704 - PECHINCHA

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

21 988945723

Fax:

RJ

CEP:
Email:

22740-360
robertoalfredop@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

902 - MEMBRO DE DIRETORIA

DIRETOR DE SELOS
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Período de gestão no exercício

Nome e número

Data

Nome e número

Data

Início

Fim

DECRETO S/Nº

16/04/2015

DECRETO S/Nº

27/07/2017

01/01/2017

27/07/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
LARA CARACCIOLO AMORELLI

Nome:

973.066.737-34

CPF:
CONDOMÍNIO VILLED E MONTAGNE, QD.01 - CASA 114

Endereço Residencial:
Cidade:

BRASÍLIA

UF:

Telefone:

61 992141048

Fax:

DF

CEP

71680-357

Email

lara.amoreli@cmb.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

902 - MEMBRO DE DIRETORIA

DIRETORA DE PASSAPORTES E IMPRESSOS (01/01/2017 a 27/07/2017) e DIRETORA DE OPERAÇÕES (28/07/2017 a 11/10/2017)
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Período de gestão no exercício

Nome e número

Data

Nome e número

Data

Início

Fim

DECRETO S/Nº

11/05/2012

DECRETO S/Nº

11/10/2017

01/01/2017

11/10/2017
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9.2 Conselho de Administração
UNIDADE
JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
MARISE FERNANDES DE ARAÚJO

Nome:

CPF:

193.513.131-15

RUA C – 234, 1149, ED. PÁTIO SUÍÇA, NOVA SUÍÇA – GOIÂNIA - GO

Endereço Residencial:
Cidade:

BRASÍLIA

UF:

Telefone:

(62) 3612-1022

Fax:

GO

CEP:

74280-330

Email: marise.f.araujo@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

906 - MEMBRO DE CONSELHO DE
ADMINISTRACAO

CONSELHEIRO - PRESIDENTE
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

PT/MF/503

09/05/2017

Nome e número

Período de gestão no exercício
Data

Início

Fim

10/05/2017

31/12/2017

243

UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
ALEXANDRE BORGES CABRAL

Nome:

213.810.973-91

CPF:

AV. ATLANTICA, 974 AP. 401 LEME

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

(21) 99944-5677

Fax:

RJ

CEP:

22010-000

Email: abcabral351@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

906 - MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHEIRO - TITULAR (MEMBRO NATO)

Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

DECRETO S/Nº

21/07/2016

Nome e número

Período de gestão no exercício
Data

Início

Fim

01/01/2017

31/12/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
PAULO SALTORIS DE MATOS

Nome:

094.643.207-45

CPF:
RUA FRÍSIA, Nº 255, 301 - VILA DA PENHA

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

21 99732-1745

Fax:

RJ

20765160

CEP:

Email: paulo.matos@cmb.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

906 - MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO

CONSELHEIRO - TITULAR
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

PT/MF/52

20/01/2016

Nome e número

Data

Período de gestão no exercício
Início

Fim

01/01/2017

31/12/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
VANIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA

Nome:

CPF:

044.660.796-76

SQN 202, BL G, AP 101 - ASA
NORTE

Endereço Residencial:
Cidade:

BRASÍLIA

UF:

DF

CEP:

70832070

Telefone:

61 99942-2405

Fax:

61 2020-4687

Email:

vieira.vania@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

906 - MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHEIRO - TITULAR
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número

Data

PT/SE/MF/467

10/06/2015

Nome e
número

Data

Período de gestão no exercício
Início

Fim

01/01/2017

31/12/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
BRUNO CÉSAR DE ALMEIDA BRABO

Nome:

112.563.847-80

CPF:

ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4595, CASA 39 - ENG. DA RAINHA

Endereço Residencial:
Cidade:

RIO DE JANEIRO

UF:

Telefone:

(21) 99524-2422

Fax:

RJ

CEP:

20765-171

Email:

brunobrabo.direito@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

CONSELHEIRO - SUPLENTE

Ato de Designação
Nome e número
PT/MF/53

906 - MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Ato de Exoneração

Período de gestão no exercício

Data

Nome e número

Data

Início

Fim

20/01/2016

AGE

#####

01/01/2017

17/04/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL

DADOS DO RESPONSÁVEL
LUIZ EDSON FELTRIM

Nome:

659.237.908-15

SQS 314, BL. C, APTO 602 -ASA SUL

Endereço Residencial:
BRASÍLIA

Cidade:

CPF:

DF

UF:

Telefone:

Fax:

CEP:

70383-030

Email:

presb.feltrim@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)
Nome do Cargo ou Função

CONSELHEIRO
Ato de Designação

Nome e número
PT/SE/MF/776

906 - MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Ato de Exoneração
Data
19/10/2015

Nome e número
PT/SE/MF/1020

Período de gestão no exercício

Data

Início

Fim

18/12/2017

01/01/2017

17/10/2017
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UNIDADE JURISDICIONADA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DADOS DO RESPONSÁVEL
JULIO ALEXANDRE MENEZES DA SILVA

Nome:

CPF:

830.641.331-87

QSHTQ, QUADRA 03, CONJUNTO 07, CASA 09, TAQUARI – LAGO NORTE

Endereço Residencial:
Cidade:

BRASÍLIA

UF:

Telefone:

(61) 949642567

Fax:

DF

CEP:

71551-328

Email:

julio.alexandre.silva@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou Função

906 - MEMBRO DE CONSELHO DE
ADMINISTRACAO

CONSELHEIRO - PRESIDENTE

Ato de Designação

Ato de Exoneração

Período de gestão no exercício

Nome e número

Data

Nome e número

Data

Início

Fim

PT/MF/212

28/03/2016

PT/MF/502

#####

01/01//2017

09/05/2017
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