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PARECER 
 

 

O Conselho Fiscal da CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração da Casa da Moeda 
do Brasil - Exercício de 2021, bem como das Demonstrações Contábeis relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, tomando por base no Relatório da Auditoria 
Interna no 01/2022, de 16 de março de 2022, e no Relatório da Auditoria Independente no 
1-03/2022, de 18 de março de 2022, emitido pela Empresa CONSULT AUDITORES 
INDEPENDENTES, elaborado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil. 

 

Ressalta-se que a Demonstração de Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 registraram o lucro do exercício no montante de R$ 30.225.194,54 (trinta milhões, 
duzentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 
tendo sido aprovada pelo Conselho de Administração a proposta para utilização do saldo 
de Reserva para Investimentos, conforme prevê o parágrafo único do art. 189 da Lei 
6.404/76, para a compensação do prejuízo contábil adicional de R$ 48.059.262,58 
(quarenta e oito milhões, cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
e oito centavos) para o exercício de 2020, devido à respectiva representação das 
Demonstrações Financeiras. 
 

Foi aprovada, ainda, proposta de Orçamento de Capital para 2022, montante de R$ 121,5 
milhões, atendendo à previsão do Orçamento de Investimentos do exercício corrente 
aprovado para a CMB, bem como à previsão do Programa Plurianual de Investimentos 
previsto para o período de 2020 a 2023, que estima investimentos de R$ 247,8 milhões, 
sendo todos custeados com recursos próprios, oriundos das operações ordinárias da 
empresa, conforme disposto na Nota Técnica SEI nº 70/2022/CMB, de 17/03/2022. 
 

O  Conselho Fiscal é de opinião que os referidos documentos societários refletem 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de 
gestão da CASA DA MOEDA DO BRASIL. Adicionalmente, manifesta-se favorável à 
submissão da proposta do orçamento de capital à Assembleia Geral dos Acionistas na 
forma apresentada pelo Conselho de Administração. 
 

 

Brasília, 23 de março de 2022. 
 

 

 

 

Rafael Souza Pena 
Presidente 

 
 
 

            Tatiana Barbosa de Alvarenga              Thiago Meirelles Fernandes Pereira 

           Conselheira                                                                Conselheiro 
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