
CASA DA MOEDA DO BRASIL 
Conselho Fiscal 

PARECER 

o Conselho Fiscal da CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, no USO de 
suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exerci cio findo em 31 de dezembro de 2015, tomando por base o 
Parecer da Auditoria interna, de 19 de fevereiro de 2016, e o Relatório da Empresa de 
Auditoria Independente MACIEL AUDITORES S/S EPP, de 19 de fevereiro de 2016. 

Tomou conhecimento da seguinte proposta de Destinação do Resultado: 

Lucro Li uido do Exercicio de 2015 R$ 311.356.989,62 
Reserva leoal Constituída I (R$15.567.849,481 
Base de Cálculo para os Dividendos R$ 295.789.1 40,14 
Resultado Atribuído á União (38,2%'L R$112.991,451 ,53 
Reserva para Investimento R$ 182.797.688,61 

Assim sendo, o Conselho Fiscal , por unanim idade, é de opin ião que os 
referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes , a situação patrimonial e financeira da CMB. 

Adicionalmente , também por unanimidade, manifesta-se favoravelmente à 
aprovação das propostas de Destinação de Resultados do Exercício de 2015. 

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2016. 
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o Conselho Fiscal da CASA DA MOEDA DO BRASIL - eMB, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório de Administração 
da Casa da Moeda do Brasil- Exerdcio de 2015. 

Assim sendo, o Conselho Fiscal , por unanimidade, manifesta-se 
favora.velmente â aprovação do Relatório de Administração de 2015 da Casà da Moeda 
do Brasil. 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2016. 
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o Conselho Fiscal da CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame da proposta de Orçamento de 
Capital 2016, tomando por base a Nota Técnica DECOF nO 002/2016/DIGES, de 
19/02/2016, onêle resta demonstrado o objetivo de disponibilizar recursos para aplicações 
em Projetos de Investimentos já em andamento, bem como em novos Projetos de 
Investimentos para modernização tecnológica e expansão da capacidade produtiva da 
CMB. ! 

r\ 
ConsiderandÔ' a proposta de Destinação do Resultado do Exercício de 

2015 aprovada em 19/02/2016, o Conselho Fiscal, por unanimidade, manifesta-:-se 
favoravelmente à aprovação da proposta de Orçamento de Capital para 2016, no 
montante inicial de R$182.797.688,61 (cento e oitenta e dois milhões, setecentos e 
noventa e sete mil, seiscentos e 'oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), 
equivalente ao valor da Reserva de Investimentos constituída ao final do exercício de 
2015, que irá compor a integralização de Capital necessário nos próximos exercícios de 
2017 a 2019, para atender ao Programa Plurianual de Investimentos para o período de 

·2016 a.2019, no montante de R$752.705.630,00.(setecentos e cinquenta e dois milhõeS, 
setecentos e cin'co mil, seiscentós e trinta reais). 

Rio de Janeiro, 18 de março de 2016. 
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