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Unidade Gestora: 179083
Cód igo no SIAFI : 17801
Natureza Jurídica: Empresa Pública
Vinculação Ministerial : Ministério da Fazenda

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório elaborado em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 07, de 29 de dezembro
de 2006 da Controladoria-Geral da União - CGU , Instrução Normativa/SFC/CGU nº 01 , de 03 de janeiro
de 2007 e a Resolução da Comissão lnterministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União - CGPAR nº 2/201 O, tem como objetivo apresentar as atividades de
Aud itoria Interna realizadas no ano de 2012. Essas atividades foram previstas no Plano Anual de
Atividades de Auditoria - PAINT, aprovado pelo Conselho de Administração da Casa da Moeda CONSAD , para o Exercício de 2012 , em conformidade com a legislação e alinhado às práticas modernas
de direção corporativa, visando garantir maior transparência da empresa pública.

2. A CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

A Casa da Moeda do Brasil - CMB , Empresa Pública criada pela Lei n.º 5.895, de 19/6/1973, tem suas
atividades administrativas e fabris localizadas na cidade do Rio de Janeiro, na Rua René Bittencourt 371 ,
Santa Cruz, mantendo um escritório no Centro do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, 111 - 1Oº
andar, um escritório de apoio ao Departamento Jurídico - DEJUR na Avenida Rio Branco, nº 143 - 15º
andar, bem como um Escritório em Brasília, situado no Setor Bancário Sul , Quadra 2 - Bloco Q, Lote 3 salas 909 / 911 .
A CMB tem por finalidade principal a fabricação, com exclusividade, de papel moeda, moeda metálica,
selos postais e fiscais e títulos da dívida pública federal. É responsável , também , pela fabricação de
produtos de segurança para os Estados, Municípios e para o mercado internacional , bem como para a
iniciativa privada, desde que sem preju ízo de sua missão principal.
Em 2012 , a CMB obteve um faturamento de R$ 2,7 bilhões. Devido a este fato , a empresa encerrou o
exercício de 20 12 com lucro líquido de 51 7 milhões de reais .
A empresa é administrada por um Conselho de Administração que passou no final do exercício a ser
composto por cinco membros, sendo o Presidente da CMB, um designado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, um pelo Presidente do Banco Central do Brasil, um pelo Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão e, a partir de 2012, por um representante dos empregados, na forma da Lei
nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e sua recente regulamentação , o Decreto nº 7.865/2012 que
alterou o Decreto nº 2.122/1997. Pertencente a sua Governança há também uma Diretoria Executiva,
composta por um Presidente e quatro Diretores, nomeados pelo Presidente da República. Além desses
dois, há também um Conselho Fiscal - CON FIS, constituído por três membros efetivos e três suplentes,
todos nomeados pelo Min istro de Estado da Fazenda.
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Cabe ressaltar, em relação ao novo representante do CONSAD , que, em 2012 , houve eleição para
representante dos empregados da Casa da Moeda nesse Conselho, cuja nomeação foi realizada por
5
meio das Portarias n° 23 e 24 de 24/01/2013 , publicadas no Diário Oficial da União, Seção 2, de
25/01/2013.
Saliente-se ainda que a Unidade de Auditoria Interna da Casa da Moeda do Brasil está adequadamente
vinculada ao Conselho de Administração da CMB, de acordo com a legislação pertinente, em especial o
Decreto nº 3.591/2000 e a Resolução CGPAR nº 2/2010.
A Casa da Moeda em 31/12/2012 apresentava a seguinte estrutura de Governança:
•

Conselho de Administração - CONSAD;

•

Auditoria Interna - AUDIT;

•

Conselho Fiscal - CONFIS ;

•

Diretoria Executiva .

A Diretoria Executiva é composta da seguinte forma :
1. Presidência - PRESI

- Gabinete da Presidência - GABIN
- Departamento Jurídico - DEJUR
- Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC
- Secretaria-Executiva da Comissão de Ética - SECET
- Ouvidoria - OUVID

li. Diretoria de Tecnologia - DITEC

- Departamento de Inovação Tecnológica - DEINT
- Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ
- Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA
- Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de Matrizes - DEMAT
- Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Ili. Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD

- Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - DECOF
- Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP
- Departamento de Segurança Corporativa - DESEC
- Departamento de Serviços Corporativos - DECOR
- Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS
- Departamento de Desenvolvimento Empresarial - DESEM

IV. Diretoria de Produção - DIPRO

- Departamento de Cédulas - DECED
- Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM
- Departamento de Gráfica Geral - DEGER
4
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- Departamento de Manutenção - DEMAN

V. Diretoria de Relação com o Mercado - DIREM

- Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado - DEPAM
- Departamento Comercial e de Marketing - DECOM

VI. Entidade Vinculada: Fundação de Previdência

- Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil - Cifrão

Cabe ressaltar que no exercício de 2012 a CMB teve a sua estrutura organizacional alterada da seguinte
forma :
Na Presidência da CMB:

•

Foram transferidos desta Presidência: o Departamento de Desenvolvimento Empresarial DESEM e o Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS, bem como a
Comissão Permanente de Licitações - COMPEL que passou a ser subordinada diretamente ao
DEGCS . Todos realocados na DIRAD;

•

Foram criados: o Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC e a Ouvidoria;

•

Foi extinto da estrutura organizacional da CMB : o Departamento de Responsabilidade
Sociocultural - DERSC.

Na Diretoria de Tecnologia - DITEC:

•

Foi realocado nesta Diretoria: o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação DETIC , originário da DIRAD;

•

Foi transferido desta Diretoria: o Departamento Comercial e de Marketing - DECOM , realocado
na DIREM ;

•

Foi extinto da estrutura organizacional da CMB: o Departamento Técnico - DETEC .

Na Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD:

•

Foi realocado nesta Diretoria: o Departamento de Desenvolvimento Empresarial - DESEM e o
Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS , bem como a Comissão
Permanente de Licitações - COMPEL que passou a ser subordinada diretamente ao DEGCS.
Todos originários da PRESI ;

•

Foi transferido desta Diretoria: o Departamento de Tecnologia da Informação e Comun icação DETIC , realocado na DITEC .

Na Diretoria de Produção - DIPRO :

•

Não houve alteração na estrutura organ izacional.

Na Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD:

•

Foi realocado nesta Diretoria: o Departamento de Desenvolvimento Empresarial - DESEM e o
Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS, bem como a Comissão
Permanente de Licitações - COMPEL que passou a ser subordinada diretamente ao DEGCS.
Todos originários da PRESI;
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Foi transferido desta Diretoria: o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação DETIC , realocado na DITEC ;

A Diretoria Comércio Internacional - DICOI foi transformada na Diretoria de Relação com o
Mercado - DIREM:
•

Foi realocado nesta Diretoria : o Departamento Comercial e de Marketing - DECOM , originário da
DITEC;

•

Foi criado: o Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado - DEPAM .

•

Foi extinto da estrutura organ izacional da CMB: o Departamento de Vendas Internacionais DEVIN .

3. A AUDITORIA INTERNA DA CMB

3.1 Estrutura Organizacional
A Unidade de Auditoria Interna da CMB - AUDIT está vinculada hierarquicamente ao Conselho de
Administração, subordinada tecnicamente ao órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal (SFC/CGU) e, na estrutura administrativa da Casa da Moeda, ligada diretamente à
Presidência da empresa. Em 31/12/20 12, a estrutura organizacional da Auditoria Interna - AUDIT
encontrava-se composta da seguinte forma :
AUDIT
1 Chefe

---

Assistente Técnico
de Auditoria lntern

DVAI
1 Gerente

Executivo

SEFO

SEAV

1 Gerente
1 Auditor

1 Gerente
2 Aud itores

SEIM
1 Gerente

SEAO
1 Gerente
1 Auditor

SEAT
1 Gerente

AUDIT - Unidade de Aud itoria Interna
OVAI - Divisão de Aud itoria Interna
SEFO - Seção de Auditoria Financeira, Contábil e Orçamentária
SEAV - Seção de Auditoria Administrativa
SEIM - Seção de Auditoria de Controle Interno e Metodologias
SEAO - Seção de Auditoria Operacional, Patrimonial e de Custos
SEAT - Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação
Cabe ressaltar que em 24/08/2012 houve alteração na estrutura organizacional da AUDI T, conforme Ata
da 33ª Reunião de Diretoria, com aprovação do Conselho de Administração, a saber:
- Foi criada a Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação - SEAT, vinculada à Divisão
de Auditoria Interna - OVAI ;
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- Foi alterada a nomenclatura da Seção de Auditoria Administrativa e de Sistemas - SEAS para Seção
de Auditoria Administrativa - SEAV.
Cabe ressaltar ainda, que a criação de uma área específica para tratar de assuntos referentes à
Tecnologia da Informação vem ao encontro da recomendação dos Acórdãos TCU-Plenário
5
n° 2.523/2012 e 2.296/2012.

COMPOSIÇÃO DA AUDIT:

A equipe de Auditoria Interna, em 31/12/2012 , estava composta por 15 empregados, distribuídos da
seguinte forma:

Nome
José Antônio Meyer Pires Junior
Luzia Mara Abdel Malek da Motta
Milton da Silva e Souza
Cristiani Mello dos Santos
Adriana de Fátima Cardoso Rodrigues
Bianca Coelho Campello da Silva
Valentim Ferreira
Alexandre de Castro Duarte
Aline Alves Torres
Flávia de Carvalho Barros Cortes
Lilian Marback D'Oliveira
Heloise Vidal da Silva
Liane Gondim de Oliveira Jonas
Fabiano Presgraves Paiva
Raquel Silva de Souza

Função I Cargo
Chefe de Auditoria Interna
Gerente Executiva da DVAD e Chefe Substituta
Assistente Técnico de Auditoria Interna
Gerente da SEFO
Gerente da SEAV
Gerente da SEIM
Gerente da SEAO
Gerente da SEAT
Auditora Ili
Auditora li
Auditora I
Auditora I
Secretária
Assistente Administrativo
Assistente Administrativa

Cabe ressaltar que, em 06/12/2012 , o Chefe da Auditoria Interna foi exonerado. Para o seu lugar foi
nomeado o Sr. José Antônio Meyer Pires Junior, conforme dispõe a Portaria PRESI nº 402/2012, que
requereu antes a aprovação do Conselho de Administração da CMB. A Portaria nº 2.650, de 30/11/2012 ,
emitida pelo Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União - CGU , faz a cessão do servidor
a CMB , sendo a nomeação publicada pela Portaria nº 5/2012, no Diário Oficial da União de 07/12/2012 ,
em conformidade também com o Decreto nº 3.591/2000.

3.2 Evolução dos Trabalhos da Auditoria Interna
3.2.1

Ações da Auditoria Interna da CMB

Os trabalhos da AUDIT em 2012 originaram-se na aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna - PAINT, para o exercício de 2012, sem ressalvas ou recomendações por parte da ControladoriaGeral da União/RJ .
A equipe de Auditoria Interna, durante o exercício de 2012 , realizou 18 ações de auditoria , tendo sido
emitidos 23 Relatórios, visto que o Relatório AUDIT nº 004/2012 foi desmembrado em mais 4 Relatórios
e o Relatório AUDIT nº 009/2012 foi desmembrado em mais 1 Relatório, com a participação de toda a
equipe da AUDIT, visando cumprir o planejado no PAINT 2012 . O Relatório AUDIT nº 004/2012 objetivou
o atendimento ao registro efetuado na 183ª Ata do CONSAD , de 09/03/2012 , no que tange à avaliação
dos normativos internos dispon íveis na CMB, bem como sua manutenção , controle e divulgação,
envolvendo a Presidência da CMB, as 4 Diretorias Executivas e todos os Departamentos a eles
subordinados, cujo resultado desmembrou-se nos Relatórios 004-A a 004-0, para remessa
ind ividualizada dos assuntos pertinentes a cada Diretoria . O Relatório AUDIT nº 004/2012 , na versão
completa, foi direcionado ao Presidente da Casa da Moeda do Brasil.

Re latório Anua l de Ativi dades de Aud itoria Interna - RAINT 20 12

<('s-.)>

Casa da Moeda do Brasil - CMB

O total de horas de trabalhos, para exames de auditoria durante o exercício de 2012 , de toda a equipe
da AUDIT, representou 29.280 horas/ano, incluindo, no somatório anual de horas-homem , o
acompanhamento da implementação das recomendações da Unidade de Auditoria Interna, dos órgãos
de controle interno e externo, bem como outras atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, tais
como: treinamentos e trabalhos de apoio, orientação, consultoria interna, acompanhamento, revisão de
processos e outros.
Nos exames de Auditoria foram gastas 18.140 horas/ano, que representa o somatório dos trabalhos
realizados no exercício de 2012 . A utilização de horas acima do planejado deveu-se a necessidade de
aumento do escopo de alguns exames, ultrapassando o quantitativo de H/H previsto, bem como a
demanda de ações especiais ultrapassou a estimativa de horas planejadas no PAINT 2012 , o que
resultou na falta de H/H para a execução de um exame programado.
Os Relatórios da AUDIT encontram-se distribuídos por Departamento da CMB, em estrita observância ao
PAINT 2012 , conforme demonstrado a segu ir:
Mês: 12/2012

Quadro 1- Relatórios de Auditoria por Departamento

Relatórios AUDIT - 2012
Diretoria

Área

Qtd. Relatório

PRESI

1

DEJUR

1

DECOF

6

DEGEP

3

DEGCS/COMPEL

5

ESPECIAL

1

DERSC 11 l

1

ESPECIAL

1

DECED

1

ESPECIAL

1

ESPECIAL

1

DETIC

1

PRESI

DIRAD

DIREM
DIPRO

DITEC

Total

23

Fonte e Metodo: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do
levantamento de Relatórios por área.
111
Departamento extinto e atribuições redirecionadas para o DECOM .

Gráfico 1- Relatórios de Auditorias realizados em 2012

Mês : 12/2012

Relatórios por Diretoria

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do
levantamento de Relatórios por área.
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Durante o exercício de 2012 estavam previstos no PAINT 21 ações de auditoria programadas e 9 ações
não programadas. Das 21 ações de auditoria programadas foi deixado de realizar um exame, referente
ao item 7.3 - Produção de Gráfica Geral - DEGER , em virtude da escassez de H/H na Unidade de
Auditoria Interna, em decorrência da realização de outros 2 exames não programados (Relatórios nº
004/2012 e 009/2012) que absorveram um quantitativo de H/H além do planejado no PAINT 2012 , bem
como várias designações da equipe de auditores para compor Comissões de Inquérito, Sindicâncias,
Grupos de Trabalho e outras Comissões conforme apresentado a seguir:
Q ua d ro li - Levantamento da participação da equipe da AUDIT em outros trabalhos designados por Portaria Mês: 12/2012

31/08/2011

Luzia Mara Abdel M. da Motta

187/2011

Grupo de
Trabalho/Comissão
Comissão Permanente de
Relações Trabalhistas e
Sindicais - CRTS

06/02/2012

Cristiani Mello dos Santos

016/2012

Grupo de Trabalho

03/04/2012

Valentim Ferreira

060/2012

Comissão

1 semana

31/05/2012

Bianca Coelho C. da Silva

120/2012

Comissão de Sindicância

120 dias

31/07/2012

Cristiani Mello dos Santos

157/2012

Comissão de Sindicância

30 dias

10/08/2012

Lilian Marback D'Oliveira

168/2012

Comissão de Sindicância

30 dias

10/10/2012

Heloise Vidal da Silva

254/2012

Comissão de Sindicância

30 dias

18/10/2012

Valentim Ferreira

278/2012

30 dias

23/10/2012

Aline Alves Torres

283/2012

Comissão de Sindicância
Processo Administrativo
Disciplinar

06/11/2012

Adriana de Fatima C. Rodrigues

338/2012

Comissão

30 dias

07/11/2012

Flavia de Carvalho B. Asterio

339/2012

Comissão de Sindicância

30 dias

22/11/2012

Aline Alves Torres

357/2012

Comissão de Sindicância

60 dias

22/11/2012

Heloise Vidal da Silva

373/2012

Comissão de Inquérito

60 dias

22/11/2012

Flavia de Carvalho B. Asterio

375/2012

Comissão de Inquérito

60 dias

Data

Nome

Portaria

Duração
Permanente
Reuniões
mensais
30 dias

60 dias

Fonte : lntranet CMB
Nota: Após orientação do Chefe da Auditoria Interna foram substituídos 2 auditores, designados em Portaria , por outros
empregados da CMB, no mês de dezembro/2012.

No que se refere à participação em comissões de inquérito e sindicância houve a orientação do Chefe da
AUDIT à Presidência para que se evitasse esse tipo de nomeação, evitando o desvio de funções e
preservando sua isenção e imparcialidade, com base na Resolução da CGPAR nº 2/2010. Atendendo a
orientação, o Presidente da CMB substituiu os empregados da AUDIT participantes de Comissões por
outros empregados da CMB, conforme PRT.PRESI nº 012 e 028/2013 , de 10/01/2013 e 21 /01/2013 ,
respectivamente, inclusas no Anexo VII .
Cabe ressaltar que até o 3° trimestre de 2012 foram realizados 15 Exames de Auditoria, cujas
recomendações pendentes foram encaminhadas, pelo Presidente da CMB, por sugestão desta AUDIT,
aos Diretores citados nos respectivos Relatórios, a fim de apresentarem Plano de Ação antes do término
do exercício. Nessa documentação foi solicitado aos Diretores que também solicitassem as providências,
aos responsáveis pelas áreas. Esta ação surtiu efeito, resultando na celeridade das remessas dos
Planos de Ação, inclusive aqueles pendentes de 2011 , para esta Unidade de Auditoria Interna.
Em 2012 foram elaborados 23 Relatórios, cujo posicionamento é o apresentado a seguir:
a) 05 Relatórios concluídos com Plano de Ação avaliado pela AUDIT
•

Processo 5.2 - Acordo de Participações nos Lucros (Rei. 003/2012)

•

Processo 8.2 - Atendimento às solicitações de Exames Especiais CONSAD e CONFIS (Rei.
004/2012 e Rei. 004-B)
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•

Processo 1.5 - Fundo Rotativo (Rei. 005/2012)

•

Processo 1.1 008/2012)

Tomada de Preços e Concorrências Nacional e Internacional (Rei.

b) 03 Relatórios concluídos e aguardando apresentação do Plano de Ação do aud itado
•

Processo 3.3 - Análise das Demonstrações Financeiras do 1° semestre de 2012 (Rei.
016/2012)

•

Processo 1.2 - Convite e Registro de Preços (Rei. 017/2012)

•

Processo 7.1 - Produção de Cédulas (Rei. 017/2012)

c) 15 Relatórios concluídos e pendentes de avaliação do Plano de Ação pela AUDIT
•

Processo 3.1 - Fechamento de Contas da CMB do 4° trimestre de 2011 (Rei. 001 /2012)

•

Processo 5.3 - Benefícios (Rei. 002/2012)

•

Processo 8.2 - Atendimento às solicitações de Exames Especiais CONSAD e CONFIS (Rei.
004-A/2012 , Rei. 004-C e Rei. 004-D)

•

Processo 3.6 - Tesouraria (Rei. 006/2012)

•

Processo 2.1 - Patrocínio (Rei. 007/20 12)

•

Processo 3.2 - Acompanhamento das Recomendações da Auditoria Independente (Re i.
009/2012 e Rei. 009-A/2012 )

•

Processo 5. 1 - Folha de Pagamento e Admissões e Desligamentos no SISAC (Re i.
010/2012)

•

Processo 4.1 - Segurança em Tecnologia da Informação (Rei. 011/2012)

•

Processo 3.7 - Imposto de Renda PJ e LALUR (Rei. 012/2012)

•

Processo 1.3 - Pregão Presencial e Eletrônico (Rei. 013/2012)

•

Processo 3.5 - Controle de Bens Patrimoniais (Rei. 014/20 12)

•

Processo 1.4 - Dispensa e lnexigibilidade (Rei. 015/2012)

Ainda em 2012 , foram iniciados outros 4 exames, sendo que os Relatórios não foram concluídos. Diante
disso, a exceção do Processo de Moedas e Medalhas que se refere à auditoria investigativa , foram
constituídas novas Ordens de Serviço Internas, em 2013 , para fazer constar a ampliação do escopo,
conforme justificativa a seguir a saber:
•

Processo 3.4 - Análise das Demonstrações Financeiras do 3° trimestre de 2012 - OSI
nº 004/2013 - Neste caso, o atendimento da OSI dará cumprimento ao 3° e 4° trimestre de

•

2012 , atendendo, também , desta forma , ao Processo 1.1.1. - Processo de Fechamento de
Contas da CMB do 4° Trimestre de 2012, conforme consta no PAINT 2013 .

•

Processo 6.1 - Atuação e Desempenho da Gestão da Qualidade na CMB - OSI
nº 003/2013 - Neste caso, atendendo a solicitação de dilação e ampliação do escopo para
avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade.

•

Processo 8.2 - Atendimento às solicitações de Exames Especiais CONSAD e CONFIS referente a Estoques - OSI nº 006/2013 - Neste item , houve ampliação de escopo para
melhor avaliar a evolução dos estoques, após a apresentação do Diretor de Produção ao
CONSAD, em reunião real izada em 17/12/2012.
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Processo 7.2 - Produção de Moedas e Medalhas - Memorando PRESI nº 110/2012, de
19/12/2012.

Estes processos foram iniciados no exercício de 2012 , porém somente serão concluídos no
início de 2013, em virtude da necessidade de direcionamento da equipe para outros trabalhos,
bem como devido às recentes alterações nesta Unidade de Auditoria Interna, aliada a outras
prioridades traçadas para a equ ipe pelo novo Chefe da AUDIT. Cabe ressaltar que o H/H
referente à execução parcial dos exames foi contemplado nas horas totais do exercício de 2012
e, o H/H referente à conclusão desses exames será considerado no PAINT 2013 .

A demonstração das ações de auditoria e a realização de horas-homem utilizadas no exercício de 2012 ,
encontram-se detalhadas no ANEXO I deste Relatório.

3.2.2 Apresentação pela CMB do Relatório de Gestão Anual (forma simplificada) ao TCU

Pelo 5° ano consecutivo, vem sendo elaborado apenas o Relatório de Gestão Anual sem a exigência,
por parte do Tribunal de Contas da União - TCU , de apresentação do Processo de Prestação de Contas,
tendo em vista que a Casa da Moeda do Brasil - CMB , foi classificada entre as unidades jurisdicionadas,
cujos dirigentes máximos devem apresentar, para o exercício de 2012 , o Relatório de Gestão, conforme
Decisão Normativa-TCU nº 119, de 18/01 /2012 .
Há que ressaltar, conforme sinalizado pelo Tribunal de Contas da União - TCU , a Casa da Moeda do
Brasil apresentará contas a esse Tribunal no ano de 2014 , referente ao exercício de 2013 , uma vez que
foi classificada como classe de risco "C" pela 9ª SECEX.

3.2.3 Ações relativas a denúncias recebidas pela entidade

No exercício de 2012 , ocorreu divulgação na mídia, de algumas denúncias, envolvendo o nome da Casa
da Moeda do Brasil.
No final de janeiro/2012 , ocorreu a exoneração do Presidente por suspeita de irregularidades e o novo
Presidente da Casa da Moeda do Brasil constituiu Grupo de Trabalho, por meio da PRT.PRESI
nº 029/2012, de 05/03/2012 , a fim de averiguar a conformidade dos atos adotados pela Empresa frente
às matérias divulgadas pela imprensa, visando assegurar que os procedimentos adotados nestes atos
específicos cumpriram a legislação aplicável e resguardaram os interesses da Empresa. O Relatório
desse trabalho foi encaminhado à CGU , por e-mail, em 15/08/2012.
Em maio/2012 , houve notícia envolvendo o extravio de uma estampa de cédulas de R$ 50 , sendo que o
assunto foi encaminhado à Polícia Federa l, por meio do Ofício DEJUR nº 004/2012 , de 24/04/2012 , e
aberta uma sindicância, conforme PRT.PRESI nº 046/2011 , DE 23.02.2011 bem como foi constituído
Processo Administrativo Disciplinar por meio da PRT.PRESI nº 190/2011 , de 02 .09.2011 , referentes aos
processos números 0729/2011 e 3550/201 1.
Em novembro/2012 a CMB volta à mídia por conta da identificação de defeito nos chips dos passaportes
remetidos ao Ministério das Relações Exteriores - MRE, para expedição no exterior. Em relação a este
item , a Audit, por meio do Memorando nº 028 e 029/2013 , de 25/01/2013 , solicitou esclarecimentos
quanto à falha ocorrida aos responsáveis pelo Departamento de Gráfica Geral - DEGER e pelo
Departamento Comercial/Marketing - DECOM , respectivamente.
Ainda em novembro, a mídia divulgou autuação da CMB pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, por
conta de lançamento de rejeitas em um rio próximo ao Parque Industrial de Santa Cruz, e pelo
descumprimento dos termos do licenciamento ambiental concedido, que determina o tratamento dos
resíduos. Em relação a este assunto, a Audit expediu o Memorando nº 023/2013, de 09/01/2013 ,
solicitando esclarecimentos à Diretoria de Tecnologia - DITEC .
Por fim , em dezembro/2012 , foi detectada, circulando no Rio de Janeiro, moedas de R$ 0,50 com o valor
de face de R$ 0,05, caracterizando falha na cunhagem da moeda. Quanto a esta matéria a Casa da
Moeda do Brasil , por sugestão da Aud itoria Interna, abriu uma auditoria investigativa , consignada por
meio do Memorando PRESI nº 110/2012, de 19/12/2012 e OSI.AUDIT nº 022/2012 .
11
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Todos os documentos citados neste item foram apresentados no Anexo VII.

3.2.4 Obrigações legais da Casa da Moeda em relação à Entidade de Previdência Privada

A Casa da Moeda do Brasil acompanha e supervisiona regularmente a CIFRÃO - Fundação de
Previdência Complementar, dando cumprimento ao que dispõe Art. 25 da Lei nº 108, de 29 de maio de
2001 c/c o parágrafo 2° do Ar. 41 , da Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001 , recebendo
cópias dos pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e Atuária.
O último exame realizado ocorreu no ano de 2011 e, não foi planejado no PAINT 2012 a realização de
exames. Um novo exame, de acordo com o PAINT 2013 , está programado para o 1° trimestre de 2013.

3.3 Recomendações da AUDIT

A Unidade de Auditoria Interna elaborou 23 (vinte e três) relatórios no exercício de 2012 , trazendo em
seu bojo relevantes recomendações pertinentes a cada área, objetivando melhoria nos processos e
controles internos.
Durante o ano de 2012 , foram emitidas 353 recomendações nos relatórios às diversas áreas da CMB ,
muitas dessas recomendações foram atendidas, outras se encontram em fase de implementação, sendo
todas acompanhadas por esta AUDIT, conforme demonstrado no ANEXO li deste Relatório.
Para melhor visualização, segue demonstrada, a distribuição das recomendações por Departamento:

Quadro Ili - Recomendações por Departamento

Mês: 12/2012

Nº

Rei. Nº

Departamento
Audita do

Quantidade
Recomendações

1

Rei. 001

DECOF

11

2

Rei. 002

DEGEP

15

3

Rei. 003

DEGEP

7

4

Rei. 004

PRESI

23

5

Rei. 004-A

DIREM

13

6

Rei. 004-8

DIPRO

11

7

Rei. 004-C

DITEC

10

8

Rei. 004-D

DIRAD

86

9

Rei. 005

DEGCS

16

10

Rei. 006

DECOF

15
7

11

Rei. 007

DERSC (1 l

12

Rei. 008

COMPEL

2

13

Rei. 009

DECOF

7

14

Rei. 009-A

DEJUR

3

15

Rei. 010

DEGEP

25

16

Rei. 011

DETIC

36

17

Rei. 012

DECOF

2

18

Rei. 013

COMPEL

9

19

Rei. 014

DECOF

11

20

Rei. 015

DEGCS

7

21

Rei. 016

DECOF

14

22

Rei. 01 7

DEGCS

7

23

Rei. 018

DECED

16

Total

353
12
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Fonte e Método : Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do levantamento
de Relatórios por área .
111

Departamento extinto e atribuições redirecionadas para o DECOM .

3.4 Fatos relevantes com impacto sobre a Auditoria Interna da CMB
Os fatos relevantes de natureza administrativa e organizacional que ocorreram durante o exercício de
2012 , em atendimento ao Art. 4º, inciso IV, da IN-CGU nº 01/2007 , são os relacionados a seguir:
•

Designação de um auditor para ocupar a função de confiança de Gerente da Seção de
Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação, em 01/11/2012 ; e

•

Exoneração e nomeação de novo Chefe de Auditoria Interna, em 06/12/2012 ;

•

Atendimento à Resolução CGPAR nº 2 e 3/2010 no que se refere à vinculação da
Auditoria Interna ao Conselho de Administração, bem como a aprovação do PAINT sem
a presença do Presidente da CMB, respectivamente ;

•

O Regulamento Interno e a Norma de Administração da Unidade de Auditoria Interna,
em atendimento à Resolução CGPAR nº 2/201 O, encontram-se minutados, conforme
PA.PRESI nº 169/2012. A remessa para aprovação não foi conclusa , visto que com a
nomeação de novo Chefe da AUDIT foi solicitado à equipe ajustes, a fim de alinhar os
procedimentos com os normativos dos órgão de controle interno e externo, no que tange
ao modelos de documentos, tais como: Nota de Auditoria e Solicitação de Auditoria e,
em especial , quanto à inclusão dos tipos de auditoria: APG - Auditoria de
Acompanhamento Permanente de Gasto, Gestão e Governança; AEPG - Auditoria de
Avaliação da Execução de Programa de Governo; AAC - Auditoria Anual de Contas.

3.5 Capacitação e Treinamentos
Para consolidar o foco de atuação e para atender às necessidades da empresa, a AUDIT vem
implementando, continuamente, por meio do aprimoramento qualitativo e consubstancial de seus
empregados, a formação de uma equipe multidisciplinar e aprimoramento de técnicas e métodos de
trabalhos.
Em cumprimento ao PAINT 2012 , foram realizadas ações de capacitação da Equipe da Auditoria Interna,
descritas no ANEXO Ili deste Relatório, que permitiram maiores resultados , alcançados e revertidos
diretamente na qualidade dos relatórios produzidos.

3.6 Ações de fortalecimento da Auditoria Interna
Na Unidade de Auditoria Interna foi aprovada a criação de uma Seção para cuidar especificamente dos
assuntos relacionados à auditoria de tecnologia da informação e, consequentemente, a designação de
um empregado para ocupar a função de confiança de Gerente, de 3° nível de gestão.
No aspecto operacional foi dado início a implantação da licença de uso do Sistema de Gestão de
Auditoria Interna - SIGAI , conforme Processo nº 0583/2012, para gestão integrada e automatizada da
AUDIT, incluindo serviços de integração ao ambiente de Tecnologia da Informação, desenvolvimento,
treinamento, manutenção, suporte técnico especializado e suporte funcional para auxiliar os trabalhos
efetuados pela equipe, com o objetivo de automatizar todas as atividades desta Unidade de Auditoria
Interna.
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4. RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA CMB
4.1 Avaliação dos indicadores de desempenho

A Casa da Moeda do Brasil possui indicadores estratégicos para análise/acompanhamento das metas
anuais. Abaixo, seguem demonstrados, os indicadores e metas estabelecidos para o ano de 2012,
contudo sem a posição final alcançada , visto que até a entrega do RAINT os dados ainda não haviam
sido divulgados.
Mês: 12/2012

Quadro IV - Indicadores de Desempenho

Indicador de
Desempenho
Satisfação dos Clientes
Investi mentas
Vendas
Produtividade
Não Conformidade
Perdas no Processo
Fabril
Treinamento
Absenteísmo
Acidentes de trabalho
Rentabilidade
Faturamento
Lucratividade
Qualidade de
Fornecedores - IQF
Evolução de Preços de
Matérias-Primas
Evolução de Preços de
Serviço

Areada
CMB
DEPGQ
DECOF
DECOM
DECOF
DEPGQ

Meta para
2012
78,0
80 ,00%
6,41%
2,85
35

DEPGQ

3,83%

MENSAL

DEGEP
DEGEP
DEGEP
DECOF
DECOF
DECOF

3,00%
3,00%
0,70%
45,00%
102,00%
20,00%

MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL

DEPGQ

95 ,00

MENSAL

DEGCS

4,00%

MENSAL

DEGCS

0,00%

MENSAL

Periodicidade
ANUAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL

Fonte: DEPGQ

4.2 Avaliação dos controles internos (IN/CGU nº 01/2007, art. 7°, Ili)

A AUDIT, no exercício de 2012 , a partir da avaliação do conjunto das informações sobre o
funcionamento do sistema de controle interno da CMB , requeridos pela Decisão Normativa-TCU nº 119,
de 18/01/2012, que contempla os aspectos: Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Procedimentos
de Controle, Informação e Comunicação e Monitoramento, e constantes no último Relatório de Gestão,
apresenta algumas das fragilidades identificadas e os aperfeiçoamentos implementados, em 2012 , a
saber:

Fragilidades Identificadas:

•

Necessidade de Provisão para passivos contingentes (Rei. 001/2012) ;

•

Necessidade de normatização e revisão nos procedimentos referentes ao auxílio medicamento
(Rei. 002/2012) ;

•

Necessidade de elaboração e revisão das Normas de Administração e das Normas de
Organização - Rei. 004/2012 (incluindo desmembramentos Rei. 004-N2012 ; 004-8/2012 ; 004C/2012 e 004-0/2012) ;
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•

Necessidade de acompanhamento efetivo das prestações de contas de Patrocínio (Re i.
007/2012);

•

Necessidade de acompanhamento e sinalização das horas extras executadas por cada Diretoria
e Departamento (Rei. 010/2012);

•

Necessidade de aprimoramento do processo de substituição de empregados (Re i. 010/2012);

•

Necessidade de celeridade no processo de aprovação do Planejamento Estratégico da CMB
(Rei. 011/2012);

•

Necessidade de atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI (Re i.
011/2012);

•

Necessidade de acompanhamento efetivo na execução do contrato de inventário (Re i.
014/2012).

Aperfeiçoamentos Implementados:

•

Criação da Ouvidoria (2° nível de gestão);

•

Criação do Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC (1º nível de gestão);

•

Criação da Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar - COAD (3° nível de gestão);

•

Avanço na implementação da Transparência Pública - Lei nº 12.527/2011 e Norma
Admin istrativa da CMB nº0330-NA-1 -01 , de 28. 11 .2012 , que trata de Acesso à Informação da
CMB;

•

Revisão e elaboração de diversas Normas de Organização e Adm inistração por todas as
Diretorias da CMB;

•

Melhoria nos processos de comu nicação interna.

4.3
Regularidade dos procedimentos licitatórios e de processos relativos à dispensa e
inexigibilidade de licitação

Em conformidade com o Art. 7º, inciso IV, da IN/CGU nº 01/2007 , a AUDIT atuou na verificação dos
controles internos da CMB, referentes às licitações e contratos, e nos casos de dispensa e inexigibilidade
de licitação, de forma a desenvolver uma orientação voltada ao aprimoramento da atuação da Gestão
Adm inistrativa, com base nos processos analisados de acordo com sua regularidade , como demonstra o
ANEXO IV, deste Relatório.

4.4 Avaliação do gerenciamento da execução dos convênios, acordos e ajustes firmados

Conforme o Art. 7º, inciso V, da IN/CGU nº 01/2007, foram identificados os Convênios, Acordos e ajustes
firmados com a CMB , assinados durante o exercício de 2012, sob os aspectos de identificação com o
número dos convên ios, acordos ou ajustes, nome da contratada , situação fiscal e situação atual junto ao
Sistema de Administração de Contratos da Casa da Moeda, em observância aos artigos 11 e 25 da Lei
Complementar nº 101 , de 04/05/2000 , como detalha o ANEXO V deste Relatório. Por se tratar de
Acordos de Cooperação, Contratos de Patrocín io, Termos de Acordo e Compromisso com situação fiscal
ativa (em andamento) entende-se que não se aplica relatar a avaliação dos resultados alcançados, a
situação da prestação de contas, e os atos e fatos que tenham prejudicado o seu desempenho ,
conforme estabelece a referida Instrução Normativa, salvo melhor juízo.
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Com relação aos Patrocínios, o Presidente da CMB indeferiu a celebração de Patrocínios ind ividuais,
conforme acostado às fls . 124, do Processo nº 4.806/2011 , direcionando que a concessão de Patrocínios
deva ocorrer, exclusivamente, por meio de processo concorrencial , divulgado por Edital Público, além de
atender às recomendações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República - SECOM/PR
(IN nº 001/2009) , permitindo, desta forma , maior transparência e isonomia dos processos de Patrocínio.
Este assunto está sendo tratado no Relatório nº 007/2012 , estando o Plano de Ação em avaliação pela
AUDIT.

4.5 Verificação da consistência da folha de pagamento de pessoal

Em conformidade com o art. 7°, VI , da IN/CGU nº 01/2007, a Auditoria Interna verificou a consistência da
folha de pagamento de pessoal , identificando os nomes dos empregados que tiveram a folha de
pagamento revisada , e o método de seleção da amostragem , bem como a legalidade dos atos, a
confirmação física dos beneficiários e a regularidade dos processos de admissão, cessão, requisição ,
concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
O método de seleção da amostragem , especificamente para este tipo de exame que serviram de base
para nosso escopo está relacionado a seguir:
•

A análise foi baseada na seleção das 4 maiores verbas de Proventos: Salário; Anuênio;
Contribuição Variável e Adicional de Insalubridade. Foram acrescentadas, por terem relação
com as verbas selecionadas, as seguintes verbas: Honorários; Pró-Labore; Qu inquênio;
Contribuição Excepcional ; Gratificação de Função; Gratificação Incorporada; Periculosidade .

•

Foram testadas também as verbas: Auxílio Creche, a fim de atestar que os pagamentos são
real izados a empregados eleg íveis ao benefício; Vale Transporte, visando acompanhar a
exceção da concessão dos créditos desse benefício , em espécie, a empregados lotados nos
escritórios localizados no centro do Rio de Janeiro; e, também , a verba de Salário Substituição, a
fim de testar os procedimentos da atividade, que resultaram na fluxogramação anexada a este
Relatório de Auditoria .

•

A verba Hora Extra também foi analisada no que tange ao quantitativo de horas realizadas em
consonância com a legislação em vigor, visto que esse tema vem sendo objeto de reporte nos
últimos Relatórios de Auditoria. Em dezembro/2012, a partir de iniciativa da AUDIT, o assunto
ganhou novo destaque resultando em reuniões para busca de mudanças nos procedimentos de
controles que serão implantados a partir de janeiro/2013. Vale destacar a emissão pelo
Presidente da CMB , da OSG.PRESI nº 003/2013, de 25/01/2013 , que trata do aprimoramento
dos controles internos gerenciais sobre a realização de horas extras no âmbito da CMB,
conforme ANEXO VII.

•

No que tange às verbas de Desconto, selecionamos, pela sua materialidade, a verba referente a
Empréstimos Bancários e Empréstimos Cifrão, para verificação do atendimento ao limite máximo
permitido de desconto em folha , conforme determina a Lei nº 10.820 de 17 de dezembro de
2003. Cabe ressaltar que lim itamo-nos em verificar o comprometimento do percentual em
relação ao salário do empregado.

•

As demais seleções de descontos foram aleatórias abrangendo as verbas: INSS; Plano de
Saúde e Odontológico; Transporte e Tíquete Refeição.

Com exceção das verbas relacionadas às Horas Extras, que foram analisadas de forma sintética, e as
verbas que envolvem pagamentos a comissionados e substitutos, que foram analisadas do ponto de
vista conceituai para testes no processo fluxogramado por esta AUDIT, as demais verbas selecionadas
tiveram seus cálculos analisados, sistemicamente, em 100%, no que se refere ao cálculo e
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parametrização do Sistema ERP. O total analisado abrange 75% dos valores pagos como Proventos, e
ainda 14% dos valores referentes às verbas de Descontos, conforme demonstrado a seguir:
Q ua d ro V - escopo d o Exame na FoIha de Paoamento

Folha de Pagamento abril/2012
Proventos
Descontos

15.339.337,11
6.032.497,54

Mes:
" 04/2012

Verbas
Analisadas
11.505.257,30
2.387.967,31

%
75%
40 %

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir de dados do Sistema ERP para o
Re latório AUDIT nº 010/20 12.

5. IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

A Unidade de Auditoria Interna acompanhou o atendimento das recomendações emitidas, durante o
exercício de 2012, pelos Órgãos de Controle Interno e Externo (CGU e TCU) . bem como recomendações
do Conselho de Administração - CONSAD e Conselho Fiscal - CONFIS , conforme demonstrado no
ANEXO VI, deste Relatório.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto, pode-se observar que a Auditoria Interna da CMB cumpriu suas competências
regimentais no ano de 2012, ao assistir à organização na consecução de seus objetivos institucionais,
propor melhorias nos controles internos administrativos e ao recomendar soluções mitigadoras dos
riscos identificados.
A profundidade dos exames de auditoria foi objeto de registro na Ata 187ª da Reunião Ord inária do
Conselho de Administração da CMB , real izada no dia 20/07/2012, quando da apresentação dos
Relatórios elaborados pela AUDIT:
"O CONSAD elogiou o trabalho apresentado pela AUDIT em face da profundidade de
tratamento dada aos exames."

Como resultado dos trabalhos realizados e das competências institucionais conferidas à AUDIT e de
suas funções consultiva. de assessoramento, avaliação e acompanhamento, o presente relatório é a
demonstração de que esta Unidade vem contribuindo de forma independente, objetiva e disciplinada
com o desenvolvimento da empresa e seu processo de Governança Corporativa .

ADRIANA D

I

ER PIRES JUNIOR

aAuditoria Interna da CMB
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ANEXO I
AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2012
(Art. 4º, inciso 1, da IN/CGU nº 01/2007}
Relatório Nº

1

2

3

Área
Auditada

Escopo Examinado

DECOF

Verificar a fidedignidade das Demonstrações
Contábeis do 4° Trimestre de 2011 , com
variações de, no mínimo, 30% nas contas mais
relevantes do Balanço e da Demonstração do
Resultado do Exercício - ORE.

DEGEP

DEGEP

4

PRESl

4-A
4-B
4-C
4-D

DIREM
DIPRO
DITEC
DIRAD

5

DEGCS

6

7

8

9
9-A

Recursos empregados
Humanos

Verificar se os beneficias concedidos aos
empregados estão de acordo com as Normas
Internas, bem como a execução dos contratos
inerentes e instalação predial, com amostragem
de 20% dos beneficiários no 1° semestre de
2011.

4 auditores
+ suporte

3 auditores
+ suporte

H/H

Materiais

1.632

TI/PAPEL

03/01/2012

07/02/2012
1.072

2.564

a

17/04/2012

480

+ suporte

TI/PAPEL

31 /05/2012

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais
nos processos referentes às modalidades Tomada 3 auditores
COMPEL
de Preços e Concorrências Nacional e
+ suporte
Internacional.

2 auditores

a

24/04/2012
848

312

Verificar 100% do atendimento às
recomendações da Auditoria Independente.

TI/PAPEL

31 /05/2012

Verificar o alinhamento do obj eto de cada
Projeto patrocinado com a Política de Patrocínio
da CMB, o cumprimento do Contrato, os
2 auditores
elementos da Prestação de Contas do
+ suporte
patrocinado, bem como diligências para atestar a
veracidade dos projetos apresentados.

DECOF
DEJUR

a

17/02/2012

784

DERSC

TI/PAPEL

31/05/2012

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais
2 auditores
e das Normas referentes às atividades financeiras
+ suporte
e contábeis nas operações da Tesouraria.

DECOF

a

19/03/2012

Exame especial nas Normas existentes na CMB,
visando compará-las e adequá-las às melhores
5 auditores
práticas de transparência e governança
+ suporte
corporativa, verificando, inclusive, a necessidade
de implantação de novas normas.

+ suporte

TI/PAPEL

07/05/2012

776

2 auditores

a

26/03/2012

Verificar o cumprimento do Acordo de
2 auditores
Participação nos Lucros, bem como o pagamento
+suporte
à Diretoria.

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais
e Normas referentes às atividades fi nanceiras e
contábeis nas operações do Fundo.

Cronograma

TI/PAPEL

a

29/06/2012

04/05/2012
TI/PAPEL

a

29/06/2012

31 /05/2012
TI/PAPEL

a

29/06/2012
31/05/2012
320

TI/PAPEL

a

29/06/2012J/

l

~

o/

ANEXO I
AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2012
(Art. 42, inciso 1, da IN/CGU n2 01/2007)
Relatório Nº

Área
Auditada

Escopo Examinado

Recursos empregados

Cronograma

Humanos

H/H

Materiais

DEGEP

Verificar o cumprimento das Normas, Leis e
Regulamentos inerentes aos Recursos Humanos
e Consistência da Folha de Pagamento e o
cumprimento do atendimento à Instrução
Normativa do TCU, bem como proceder à
revisão da tluxogramação das rotinas e
procedimentos.

2 auditores
+ suporte

848

TI/PAPEL

24/04/2012
a
11 /07/2012

DETIC

Verificar os critérios estabelecidos para
classificação dos ativos e sua criticidade; os
procedimentos alternativos de backup e
recuperação de dados; testes e treinamentos
periódicos; procedimentos de monitoramento
(logs); responsabilidades organizacionais; plano
de ativação da contingência e retomada das
operações normais.

1 auditor
+ suporte

544

TI/PAPEL

21/05/2012
a
31 /08/2012

12

DECOF

Verificar o preenchimento e apresentação da
DIP J e LALUR em cumprimento dos
dispositivos legais referente ao exercício de
2012.

2 auditores
+ suporte

472

TI/PAPEL

29/06/2012
a
31 /08/2012

13

COMPEL

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais
referentes às modalidades Pregão Presencial e
Eletrônico.

2 auditores
+ suporte

624

TI/PAPEL

02/07/2012
a
31/08/2012

832

TI/PAPEL

05/06/2012
a
31/08/2012

2 auditores
+ suporte

576

TI/PAPEL

02/08/2012
a
21/09/2012

10

11

14

DECOF

Verificar a efetividade do controle de Bens
Patrimoniais da CMB, a adequação das Normas
Internas à legislação vigente, bem como a
realização De inventário fisico, aplicabilidade do
2 auditores
Termo de Responsabilidade, bem como a Gestão
+ suporte
do contrato nº 3543/2010, com a empresa Unisis
Administração Patrimonial e Informática Ltda,
para prestação de serviços de Inventário Físico
Geral da CMB, processo nº 0439/2011.

15

DEGCS

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais
referentes à Dispensa e lnexigibilidade.

16

DECOF

Verificar a adequação dos registros e
procedimentos efetuados pela CMB ; a qualidade
do Controle Interno, bem como avaliar os
2 auditores
procedimentos e controles adotados para a
operação e recuperação de tributos de acordo
+ suporte
com a legislação vigente, referente às
Demonstrações Contábeis dos 1° e 2° Trimestres
de 2012.

1.136

TI/PAPEL

01 /08/2012
a
12/11/2012

17

DEGCS

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais
2 auditores
nos processos referentes às modalidades Convite
+ suporte
e Registro de Preços.

784

TI/PAPEL

03/09/2012
a
13/11 /2012

ANEXO I
AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2012
(Art. 42, inciso 1, da IN/CGU nº 01/2007)
Relatório Nº

18

Área
Auditada

Escopo Examinado

DECED

Verificar os processos de produção de cédulas;
índice de perdas; segurança de estoques;
manutenção e conservação dos equipamentos;
reposição de peças; licença operacional e
destinação dos resíduos.

Recursos empregados

Cronograma

Humanos

H/H

Materiais

3 auditores
+ suporte

2.088

TI/PAPEL

13/08/2012
a
18/12/2012

2 auditores
+ suporte

784

TI/PAPEL

25/09/2012
a
06/12/2012

Verificar a adequação dos registros e
procedimentos efetuados pela CMB; a qualidade
do Controle Interno, bem como avaliar os
2 auditores
procedimentos, controles adotados para a
operação e recuperação de tributos de acordo
+ suporte
com a legislação vigente, operações no Contas a
Receber, referente às Demonstrações Contábeis
do 3º Trimestre de 2012, em 30%.

416

TI/PAPEL

29/10/2012
a
06/12/2012

200

TI/PAPEL

30/10/2012
a
06/12/2012

48

TI/PAPEL

19/12/2012
a
31/12/2012

Analisar, no período de janeiro/junho/2012,
conforme solicitação do CONSAD, na Ata nº
186", de 29.6.12:

OSI 19

(*)

DEGCS

. 1O itens mais importantes de estocagem da
CMB;
. 1O itens de maior variação;
. Itens Ociosos;
. Política de estocagem (compra e venda);
No Relatório, fazer apresentação do resultado da
anâlise em duas formas: Texto e Grâfico.

OSI 20

(*)

DECOF

Verificar os motivos da devolução de produtos
pelos Clientes da CMB Nacional e Internacional,
bem como as providências adotadas pelo
DEPGQ;

OSI 21

(*)

DEPGQ

Analisar se os indicadores apresentados refletem
adequadamente o desempenho da CMB; e

1 auditor
+ suporte

Verificar a eficiência das análises de novas
matérias-primas e produtos devolvidos_pelos
clientes, bem como atestar o cumprimento das
metas previstas no Planejamento Estratégico da
CMB.

OSI 22

(*)

A vali ar o processo de cunhagem de moedas,
bem como os mecanismos de controles internos
2 auditores
DEMOM existentes, apurando as possíveis causas da falha
+ suporte
na produção, conforme MEMO/PRESI nº 11 O,
de 19/ 12/2012.

TOTAL

(*) Exames em andamento, a serem concluídos no ano de 2013.

18.140H/A

ANEXO II

<t&°)>

AUDIT / CMB

RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO I EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 2012
NOME DA EQUIPE: Cristiani Mello, Valentim Ferreira, Flavia Côrtes e Heloise Vida!
RELATÓRIO NQ: 01/2012
PROCESSO Nº: 1.064/2012
ASSUNTO: Demonstrações Contábeis - 4° Trimestre de 2011
OBJETIVO DO TRABALHO: Analisar a veracidade da execução das rotinas financeiras e contábeis
das operações da CMB, bem como avaliar as adequações às Normas Internacionais de Contabilidade, em
estrita observância aos princípios de auditoria geralmente aceitos.
ESCOPO: Análise do 4° Trimestre de 2011 , com verificação das contas do Balanço Patrimonial e das
contas da Demonstração do Resultado do Exercício que apresentaram variações maiores que 30%,
positivas ou negativas, com valores relevantes, bem como a verificação das Demonstrações Contábeis no
que tange ao cumprimento dos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
PERCENTUAL EXAMINADO: Mínimo de 30% nas contas mais relevantes do Balanço Patrimonial e
da Demonstração do Resultado do Exercício.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 22/06/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: DECOF/DVCO, em 08/05/2012
Constatação

Recomendação

Competência

1. IRRF/CSLL/PIS/COFINS A COMPENSAR - ATIVO CIRCULANTE
Durante a nossa análise constatamos o a) analisar a minuta de
DEJU R
au mento contínuo do saldo de créditos correspondência elaborada pela
tributários, tendo em vista que continuam DVCO a ser enviada aos clientes da
a ser efetuadas as retenções de Imposto de CM B citados acima com intuito de
Renda - IR, Contribuição Social sobre o evitar as retenções de tributos na
Lucro Liquido - CSLL, Contribuição para fonte e emitir opinião a respeito.
Financiamento da Seguridade Social COFINS e Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP Nota: Estas recomendações estão
na fonte pelos clientes da CMB, sobre as sendo encaminhadas ao OEJUR,
Notas Fiscais de vendas vinculadas às a través do MEMO/AUDI
atividades exclusivas ou delas decorrentes, nº 047/2012, conforme Anexo r
mesmo tendo sido abordado tal assunto deste Relatório.
nos Relatórios de Auditoria Interna nº r - - -- - - -- - - - -- - - lr - - - - - - - - l01 /2010 e 0 1/2011.
b) avaliar e informar à DVCO o
DEJUR
procedimento
a
ser
adotado
quanto
à
Verificamos
que
a
Divisão
de
Contabilidade - DVCO elaborou uma dispensa das retenções de tributos
minuta de correspondência a ser enviada nas referidas Notas Fiscais, o mais
ao Banco Central, Receita Federal do breve possível.
Brasil - RFB e Empresa de Correios e
Telégrafos - ECT com intuito de evitar as
retenções de tributos na fonte e
encam inhou
para
apreciação
do
Departamento Jurídico - DEJUR em 28 de
dezembro de 201 1. Entretanto, como não
houve ainda pronunciamento por parte do
DEJUR,
nenhum
procedimento
foi
realizado com intuito de se obter a
dispensa das citadas retenções.

Nota: Estas recomendações estão
sendo encaminhadas ao DEJUR,
através do MEMO/AUDIT
nº 047/2012, conforme Anexo (
deste Relatório.

Risco

•
•
-

Situação Atual
Na AUOIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

--l- --

- - -- ;

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Aud itado.

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

2. IMOBILIZADO - ATIVO NÃO CIRCULANTE
No decorrer do nosso trabalho foram
Aguardando
DECOF /
a) apresentar, fonnalmente, todo
apresentados o Laudo de Avaliação, data
apresentação do
trabalho realizado pela empresa
DVCO
base dezembro/201 O, e tabelas de
Plano de Ação do
UNISIS Administração Patrimonial
depreciação enviadas pela empresa
Auditado.
e Informática Ltda, confonne
UN ISIS, tendo em vista que, de acordo
especificado no Contrato.
com a DVCO, a migração dos dados da
referida empresa para os controles da
CMB ainda não fo i realizada. Entretanto, o
Laudo de Avaliação não demonstra de
forma analítica os dados utilizados nos
cálculos para detenn inação do valor atual 1 - -- - - - -- - -- - - - - ,i , - - - -- -----i
Aguardando
de
cada
Imobilizado,
tendo
sido b) justificar quais as razões para a
DECOF /
apresentação do
apresentado
apenas
a
metodo logia falta de conclusão dos serviços
DVCO
Plano de Ação do
empregada no processo de avaliação. O contratados com a empresa UN ISIS,
Auditado.
mesmo acontece com relação às tabelas de uma vez que o prazo final para
depreciação, que não demonstram de realização dos serviços contratados
forma analítica os dados utilizados nos findou em 28/11 /2011.
cálculos para determinação das taxas de
depreciação de acordo com a vida útil de ~ - - - - -- - - -- - ---,f--- -- - -+----+- - - -----,
Aguardando
cada Imobil izado.
DECOF /
c) justificar quais as razões para a
apresentação
do
DVCO
divergência na comprovação dos
Plano de Ação do
Face ao exposto, e principalmente ao fato pagamentos das fases concluídas.
Auditado.
da empresa não ter concluído o seu
trabalho, verificamos o cumprimento do
Contrato nº 3 543/201 O com a empresa
UN ISIS, e constatamos que o referido
contrato foi prorrogado por mais um
período de 4 meses para fins de conclusão
dos serviços, e que a respectiva
prorrogação venceu no dia 28/11 /201 1.

•

Além disso, também verificamos através
das Notas Fiscais da empresa UNISIS
constantes nos Processos de Pagamento,
que de um tota l de 14 Fases, apenas as
Fases 1, 11, III, IV, V, VI e XIV do
trabalho foram concluídas, conforme
atesto do Gestor.
Durante análise das Notas Fiscais da
empresa UNlSlS, constatamos que o valor
total faturado pela execução das fases
mencionadas acima está divergente do
valor estabelecido em Contrato. No
Contrato as fases atestadas pelo Gestor
correspondem a 65% do valor global de
R$ 360.000,00, porém, o valor total pago
pela CMB foi de R$ 306.000,00, ou seja,
85% do valor global.
3. PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES - PASSIVO CIRCULANTE E NÃO
CIRCULANTE
Considerando a obrigatoriedade da
adequação
ao
que
determina
o
Pronunciamento Técnico - CPC nº 25, o
qual estabelece que sejam aplicados
critérios de reconhecimento e bases de
mensuração apropriados a provisões e a
passivos e ativos contingentes, analisamos
a classificação das contingências no
Relatório apresentado pelo Departamento
Jurídico - DEJUR.

a) elaborar Relatório de
Contingências padrão que atenda às
exigências do Pronunciamento
Técnico - CPC nº 25, principalmente
no que tange os conceitos de
Provável, Possível e Remota.

DEJU R

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Aud itado.

Nota: Estas recomendações estão
sendo encaminhadas ao DEJUR
através do MEMO/AUDIT nº
047/2012, conforme Anexo I deste
Verificamos a metodologia uti lizada pelo Relatório.
Rcwmo Rei AUDIT n• 0 1/12. pág. 2

Constatação
DEJUR
para
classificação
das
contingências com base no conceito
apresentado em Nota pelo referido
Departamento, e constatamos que sua
definição do que é " Possível" não reflete
de forma adequada o que determina o
CPC, pois no entendimento do Jurídico da
CMB mesmo a ação transitada em julgado
perduraria na condição de " Possível" até a
homologação dos cálculos em fase de
liquidação. Considerando que a decisão já
é defin itiva, a probabi lidade da obrigação
ocorrer é maior do que a de não ocorrer,
não sendo relevante a homologação dos
cálculos, pois o fato da provisão ser
baseada em estimativas não prejudica a
sua confiabilidade, o que c lassificaria estas
contingências como " Prováveis".

Recomendação

Competência

b) enviar ao DECOF minuta do
Relatório de Contingências, antes do
encerramento do exercício, para
apreciação do referido Departamento.

DEJUR

Risco

Situação Atual
Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Nota: Estas recomendações estão
sendo encaminhadas ao DEJUR,
através do MEMO/AUDIT nº
047/2012, conforme Anexo I deste
F,elatório.

Cabe ressaltar, que apesar do referido CPC
ter entrado em vigor a partir de 1º de
janeiro de 20 1O, o DEJ U R, até o
encerramento do Exercício de 20 11, não
padronizou
um
Relatório
de
Contingências, confonne as determinações
da Legislação em vigor, acarretando, desta
forma , atrasos no cumprimento das
solicitações da Auditoria Externa.

4. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DEDUÇÕES DE VENDAS
Durante análise das Demonstrações Justificar quais as razões para a falta
Contábeis
verificamos
a
provisão de conclusão do trabalho referente
registrada na conta "JSS", do Grupo ao tratamento contábil e fiscal
Deduções de Vendas, no que se refere às adotado pela CMB quanto aos
Notas Fiscais de Serviços do Sistema de descontos incondicionais lançados
Controle de Produção de Bebidas - nas Notas Fiscais de prestação de
SlCOBE e do Sistema de Controle e serviços do SICOBE e SCORPIOS.
Rastreamento da Produção de Cigarros SCORPIOS e constatamos que a base de
cálculo do ISS é reduzida em virtude de
descontos incondicionais lançados nas
referidas Notas Fiscais.

Coordenador
do Grupo de
Trabalho PRT. PRESl
nº O16/2012

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Considerando
o
exposto
acima,
verificamos a Legislação do ISS vigente e
não há previsão legal para efetuar este tipo
de dedução.
Apesar da falta de fundamentação legal,
foi decidido na 49º Reunião de Diretoria,
em 13 .1 2.2007, que o ISS fosse pago
apenas sobre o valor da CMB, excluindo o
valor repassado a SICPA, não havendo
provisionamentos para despesas adicionais
com o referido imposto, nem pedido de
medida liminar a ser impetrada.
Cabe ressaltar que a Portaria PRESI nº
O16/20 12, de 06/02/20 12, constituiu grupo
de trabalho com o objetivo de examinar a
tratativa contábil e fiscal adotada na CMB
referente ao assunto exposto acima, com
prazo de 30 d ias para sua conclusão.
Entretanto, até o encerramento do nosso
exame o trabalho do gru po não havia sido
concluído.
Resumo Rei. AUOIT nº 01/12. pag J

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

5. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
No decorrer de nossa análise na
Demonstração do Resultado do Exercício
- DR.E, referente ao exercício 2011,
verificamos que o Resultado de Alienação
de Bens, composto por valores referentes a
créditos por alienação de bens móveis,
apresenta-se após o Resultado Líqu ido das
Operações Continuadas, ou seja,
classificado como conta de operação
descontinuada.

Analisar a essência das transações
realizadas pela CMB no momento
da sua contabilização, a fim de que
as mesmas sejam representadas
adequadamente nas Demonstrações
Contábeis.

DECOF /
DVCO

a) atentar e aplicar as detenninações
dos Pronunciamentos Técnicos no
que se refere às divulgações
obrigatórias em Notas Explicativas.

DECOF I
DVCO

Aguardando
apresentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Considerando o conceito de operação
descontinuada, de acordo com o CPC nº
3 1, entendemos que a alienação de bens
móveis não se enquadraria neste tipo de
operação, devendo ser classificada como
Outras Receitas e Despesas Operacionais,
por se tratar apenas de resultado líquido na
baixa ou na venda de bens do Ativo
Imobilizado.

6. NOTAS EXPLICATIVAS
Durante o exame das Demonstrações
Contábeis do exercício de 201 1,
analisamos as Notas Explicativas, com
intuito de verificar se foram efetuadas as
divulgações das in formações requeridas
pelos Pronunciamentos Técnicos, em face
de adequação as Normas Internacionais de
Contabilidade e constatamos as seguintes
situações:

Aguardando
apresentação do
Plano de Ação do
Auditado.

- Intangível
Não apresentou todas as informações b) atentar para que as divulgações
determinadas no Pronunciamento Técnico nas Notas Explicativas ocorram
tempestivarnente, a fim de que a
- CPC nº 04.
informação apresentada não perca
- Imobilizado
sua relevância.
Não apresentou todas as informações
determ inadas no Pronunciamento Técnico
- C PC nº 27.

DECOF /
DYCO

Aguardando
apresentação do
Plano de Ação do
Auditado.

- Instrumentos Financeiros - Hedge
Não apresentou nenhuma informação
sobre o Hedge realizado pela empresa,
sendo q ue o Pronunciamento - CPC nº 40
detennina que a entidade divulgue.
- Redução ao Valor Recu perável d e
Ativos
Não apresentou nenhuma infonnação
sobre a Redução ao Valor Recuperável de
Ativos (lmpairment) contabilizada no
exercício de 201 1, sendo que o
Pronunciamento
Técnico
CPC
OI
estabelece que quando ocorrer ajustes para
perdas por desvalorização a entidade
divulgue.
- Capital Social
A Nota Explicativa descreve informações
de eventos oassados, tendo em vista que o
Resumo Rei. AUDITn'O l / 12 - pAg 4

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

aumento do Capital Social da CMB de
para
R$
245.992.735,60
R$ 490.633. 868,50 ocorreu no exercício
de 201 O, conforme podemos verificar no
Balanço Patri monial e na Demonstração
da Mutação do Patrimônio Líq uido.

Atualizado em 23.01.2013

Legenda:

•
•
@

R isco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
Interna e Externa.
Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas Internas da
C MB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO I EXERCÍ CIO: JANEIRO A JUN H0 - 20 12
NOM E DA EQ UIPE: ADRIANA CARDOSO, ALINE TORRES E LILIAN MARBACK
RELA TÓRIO NQ: 002/2012
PROCESSO Nº : 2234/201 2
ASSUNTO: Benefícios - DEGEP
OBJETIVO DO T RABALHO: Avaliar a eficiência e efi cácia na concessão de benefícios aos
empregados da CMB, bem como proceder à fluxogramação e mapeamento das rotinas e
procedimentos.ESCOPO: Verificar o cumprimento dos dispositivos legais e Normas referentes às
atividades financeiras e contábeis nas operações do Fundo.
PERCENTUAL EXAMINADO: 100% do auxílio medicamento, l 00% do restaurante referente aos
pagamentos realizados à empresa contratada e 25% do quantitativo de refeições e l 00% do reembolso de
prótese e órtese odontológica, nos meses de janeiro a dezembro de 2011.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 06/10/2012
LOCALIZAÇÃO AT UAL DO PROCESSO : AU DIT, em 21/ 12/20 12
Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Sit uação Atual

1. DIVERGÊNCIAS ENTRE AS QUANTIDADES APRESENTADAS NO RELATÓRIO DE R EQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
E O RECEITUÁRIO DOS EMPREGADOS

•

Constatamos divergências entre as a. l ) ldentificar e esclarecer a causa
quantidades apresentadas no Relatório de das diferenças no quantitativo dos
requisição de medicamentos e o medicamentos
adquiridos
Receituário dos empregados.
apresentados em nossa análise;

a.2) Apresentar as receitas que não
foram localizadas, ou j ustificar o
motivo pelo qual os medicamentos
foram fornecidos aos empregados
sem receituário;
a.3) Propor solução para maior
controle
da
distribuição
de
medicamentos,
a
fim
de
proporcionar a precisão das
infonnações registradas, bem como
melhoria
na organização
da
documentação;

a.4) Abster-se de real izar compras
de medicamentos em quantidade de
caixas di ferente da mencionada no
receiruário; e

N a AUOIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do /\ud itado.

Recomendação
Atendida.

DEGEP /
DVBN

Na AU DIT para
análise e
acompanham ento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

N a A UOIT para
aná lise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Audit ado.
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

a.5) Melhorar a fonna de
organização do arquivamento da
documentação
relativa
aos
beneficios concedidos, a fi m de
facil itar o manuseio e localização
dos respec1ivos documentos.

Na AUD IT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditudo.

b) Emitir Circular dirigida a todos
os empregados, defin indo que os
mesmos solici1em ao médico que
discrimine na receita a quantidade
de caixas que serão necessárias no
1ratamento.

Recomendação
atendida.
DEGEP

2 . DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DESCONTOS APRESENTADOS NO RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E
A FOLHA DE PAGAMENTO

Constatamos divergências enlre os
descontos apresenlados no Relatório de
requisição de medicamentos e a Folha de
Pagamento.

•

a) Proceder à análise e acerto das

divergências encontradas, bem como
aprimorar os controles referentes aos
registros no Sistema de Controle de
Auxílio Medicamentos, com a
fi nalidade de viabilizar segurança
nos procedimentos adotados e
fidedignidade das infom1ações; e
b) Estabelecer que o envio das
informações referentes ao desconlo
de auxílio medicamento à Seção de
Pessoal - SEPS, a1ravés do
Relatório
de
Requisição
de
Medicamen1os, contenha somente os
registros ocorridos dentro do mês
corrente (data início e fim de cada
mês), para que os respectivos
desconlos sejam efetuados no mês
subsequente, com o fito de
proporcionar melhor controle e
verificação dos dados, bem como
manter
a
fidedignidade
das
infonnações.

Verificamos que há necessidade de
revisão da Ordem de Serviço Geral OSG/PRESl/001 /2011 , em relação aos
procedimentos adotados a1ualmente,
referenles ao Auxilio Medicamenlo.

•

a. l ) Solicilar ao responsável pela

entrega dos medicamenlos, que no
momento da retirada dos mesmos,
apresente a cópia da receita para que
o empregado possa atestá-la, com o
fito de certificar seu recebimento; e
a.2) Propor a adequação do subitem
41 1, li , da referida OSG às
necessidades de atendimento dos
empregados usuários do Auxilio
Medicamenlo.
b) Alterar a redação do subitem 53
da mencionada OSG, bem como
propor a transformação da mesma
em
Norma
Administrativa,
adequando às necessidades de
atendimento dos empregados no
Ambulatório Médico.

Na AUD IT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

DEGEP /
DVBN

3. NECESSrDADE DE REVlSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS GERAL - OSG

DEGEP /
DVBN

DEGEP

Na A UDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Recomendação
Atendida.

Na AUD IT para
aná lise e
acompanha mento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
a AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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4 - NECESSIDADE
MEDICAM ENTO

DE

Competência

Recomendação

Constatação
NORMA TIZAÇÃO

Verificamos
a
necessidade
de
normatização
e
revisão
nos
procedimentos internos, a serem seguidos
pela DVBN, referentes ao Auxílio
Medicamento.

E REVISÃO

NOS

PROCEDIMENTOS

Elaborar Nom1a de Administração
que
trate
de
procedimentos
direcionados a área responsável pela
compra de medicamentos, bem
como estabelecer diretrizes de
controle e prazos, de forma
transparente, permitindo melhor
verificação e conferência dos
mesmos, sem ferir o Código de
Ética Médica.

Risco

Situação Atual

REF ERENTES AO

DEGEP

•

AUXÍLIO

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

5-DUPLlCIDADE NOS ACESSOS DA ROL ETA DO RESTAURANTE RESULTANDO EM PAGAMENTO MAIOR À
T ERC EIRIZADA

Constatamos duplicidade nos acessos da
roleta do restaurante, considerando que os
mesmos foram seguidos e com intervalo
máximo de 5 minutos, resultando em
pagamento maior à terceirizada.

a) Solicitar à Seção de Segurança

Eletrônica - SEEL que a roleta do
restaurante não permita o acesso cm
duplicidade pelo empregado nos
horários estabelecidos em cada
refeição.
b) Alterar, com a maior brevidade
possível,
o
sistema
de
controle/acesso do restaurante, para
que o mesmo não permita o acesso
em duplicidade dos empregados nos
horários estabelecidos em cada
refeição, sem prejuízo do bom
andamento das filas do Restaurante.

DEGEP /
DVBN

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implemcmação
do Plano de Ação
do /\uditado.

DESEC /
DVOS / SEEL

Nota: Esta recomendação está
sendo encaminhada ao DESEC,
através
do
MEMO/AUDIT
nº 077/2012, conforme Anexo I
deste Relatório.
6 - MOROS IDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Verificamos os pagamentos realizados
pela Tesouraria, referentes a reembolso
de órtese e prótese odontológica, no ano
de 201 O e 201 1 e constatamos que foram
pagos valores referentes às DMAs
emitidas em 2009, caracterizando
morosidade na conclusão de alguns
tratamentos.

Estabelecer prazo para fina lização
das DMAs em andamento, cuja
emissão seja anterior a abril/2011, a
fim de enquadrar todos os casos ao
estabelecido na Nonna.

Recomendação
atendida.
DEGEP /
DVBN

Atua lizado em 23.01.20 13

Legenda:
•

Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
Interna e Externa.

G) Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas Internas da

•

CMB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.

Resumo Rei AlJOJ r n' 002 112 • pág J

~~ AUDIT / CM B
RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO/ EXERCÍCIO: JANE IRO A JUNHO - 20 12
NOME DA EQUIPE: VALENTIM E HELOISE
RELA TÓRIO Nº: 03/201 2
PROCESSO Nº: 2235/20 12
ASSUNTO: Participação nos Lucros - PLR 201 1
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a eficiência e eficácia na di stribuição dos resultados aos
empregados e diretoria, bem como proceder à fluxogramação das rotinas das rotinas e procedimentos.
ESCOPO: Verifi car o cumprimento do Acordo de Participação nos Lucros, bem como o pagamento à
Diretoria.
PERCENTUAL EXAMINADO: 20% do cálculo individual e 100% do atendimento das metas.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 07/08/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: ARQUIVADO, em 13/08/2012
Constatação
1.

Recomendação

Competência

METAS E RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS NA PLR/2011

Constatamos que os indicadores dos Horas
Extras e Absenteísmo não alcançaram a
meta estabelecida. Com base na série de
histórica, de 2008 a 201 O, verificamos que
os referidos
ind icadores apresentam
fragilidades que indicam necessidades de
providências no sentido de mitigar a causa
para o constante descumprimento desta
meta.

a) Promover a avaliação dos
parâmetros
balizadores
dos
indicadores
que
apresentaram
distorções, bem como estabelecer o
acompanhamento
contínuo
por
departamento das metas de Horas
Extras
e
Absenteísmo
por
Departamento,
a
fim
de
proporcionar melhoria nos controles
dos respectivos indicadores; e

C RTS

Sobre o indicador Perda do passaporte
com ch ip, cabe ressaltar que o mesmo
ating iu a meta PLR 2011 , entretanto, de
acordo com a série histórica, observou-se
que a meta tem sido subestimada, ou seja,
a folga não est.á sendo aproveitada como
uma
meta
desafiadora
para
a
Administração.

b) Promover o aprimoramento
necessário da meta relativa aos
indicadores
Absenteísmo
por
Departamento, Horas Extras e Perda
do passaporte com chip, para
adequação ao patamar requerido no
próximo Acordo de Participação nos
Lucros
e
Resultados,
em
atendimento
às
diretrizes
estabelecidas na composição da
PLR.

C RTS

2.

Risco

•

Situação Atual
Recomendação
parcialmente
atendida. Verificar

cm auditoria futura.

Recomendação
parcialmente
atendida. Verificar
cm auditori a futura.

•

NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SUPORTE PARA CÁLCULO DA PLR

Na análise da Planilha Mestra de Cálculo,
quanto a apresentação dos itens da referida
planilha, verificamos que embora constem
os registros em " SALÁRIO EM AVOS'',
na planilha de cálculo não consta da
remuneração total do empregado (Cláusu la
Segunda - Acordo da PLR). A ausência
desta infom1ação dificulta a interpretação
dos valores apurados para quem examina
os dados apresentados.

a) Promover a adequação das
informações que alimentam a
planilha
de cálculo com
a
Remuneração base do Participante,
para melhor entendimento de quem
a examina; e

CRTS

Recomendação
parcialmente
atendida. Verificar
em auditoria futura.
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Recomendação

Competência

b) Promover a instrução do processo
da PLR, com a documentação
suporte devidamente atualizada,
com o fito de proporcionar a
eficiência e eficácia dos pagamentos
efetuados.

CRTS

Constatação
Contatamos divergência entre percentuais
de absenteísmo por cenrros de custo, do
Quadro oriundo da SEPS e os parâmetros
de absenteísmo utilizado na planilha de
cálculo. Isto ocorreu em razão de que o
Quadro de percentuais instruído no
processo que sofreu alteração e não foi
no
processo
da
PLR.
atualizado
Ressaltamos que não houve impacto no
cálculo da PLR, para os referidos Centros
C ustos, tendo em vista que a pontuação foi
auferida de acordo com a meta de
absenteísmo de 3% estabelecida para este
indicador.

3.

CÁLCU LO E PAGAM ENTO DA PLR

Com referência à análise dos valores a
serem distribuídos, contatamos que valores
a distribuir encontram-se em consonância
as instruções do Acordo de Participação da
PLR. Após as referidas deduções de
pontuação, o valor a d istribuir totalizou
R$ 44.549.652,76, com uma sobra de
R$ 354.583 ,72.

a) definir a destinação da sobra da
PLR/2011 , após os pagamentos
pendentes
da
PLR/2011
aos
empregados desligados;

CRTS

Risco

Situação Atual
Recomendação
parcialmente
atendida. Verificar
em auditoria futura.

•

Analisamos o cumprimento das Cláusulas 1---- -- -- -- -- - - - --1--- -- -----l
CRTS
do Acordo da PLR, nas Cláusulas Décima b) acostar ao processo PLR/2011 a
e Quarta, não encontramos evidências de comprovação
referente
ao
instrução acostadas no processo da PLR. cumprimento da Cláusula Quarta, §
Que concerne à divulgação dos resultados 2º e da Cláusula Décima, do Acordo
parciais dos indicadores, e dos resultados da PLR, no que concerne a
divulgação dos resultados parciais
fina is atingidos.
da apuração dos resultados e dos
atingidos;

Ação em
andamento.
Verificar cm
auditoria futura.

Recomendação
parcialmente
atendida. Verificar
em auditoria futura.

Com relação ao cumprimento da C láusula 1--- -- -- -- - - - -- --1--- -----1
CRTS
Segunda, e verificamos que durante o c) promover a adequação do texto da
exame da PLR, os admitidos de 201 1 com Cláusula Segunda § 1º do Acordo de
menos 90 dias de empresa não receberam Participação nos Lucros, a fim de
a PLR junto da folha de pagamento geral. tomar claro o entendimento por
Evidenciamos que o pagamento aos novos todos os interessados.
empregados ocorreu alguns dias após o
pagamento geral.
Observamos o
enunciado do texto pertinente à questão, e
verificamos que o mesmo apresenta
de
compreensão,
indicando
dúvida
necessidade de adequação para melhor
compreensão dos interessados.

Recomendação
parcialmente
atendida. Verificar
cm auditoria futura.

Atualizado em 23.01.201 3

Legenda:
•

Risco A lto: Probabi lidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
Interna e Externa.

@

•

Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas Internas da
CMB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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~ ~ AUDIT / CM B

RELAÇÃO DE AUDITORIAS R EALIZADAS 2012
PERÍODO / EXERC ÍCIO: JANEIRO A JUNHO- 20 12
NOME DA EQUIPE: Adriana Cardoso, Bianca Campello, Cristiani Santos, Flávia Cortes e Alexandre
Duarte.
RE LATÓRIO Nº : 04/2012 - PRESI (Item redirecionado para a

DIREM. após alteração na estrutura organ izacional da CMB -

RSD.PRESI n.0 0 12/20 12, de 28/08/2012)

PROCESSO Nº : 2.355/20 12
ASSUNTO: Normativos Internos da CMB - PRESI
OBJETIVO DO TRABALHO: Atender a solicitação dos Conselhos de Adm inistração e Fiscal, registrada na Ata de Reunião nº 182\ de l 0.02.2012.
ESCOPO : Exame especial nas Normas existentes na CMB, visando compará-las e adeq uá-las às melhores práticas de transparência e governança corporativa, verificando, inclusive, a necessidade de implantação de novas normas.
PERCENTUAL EXAMINADO: 100% das Normas.
PRAZO DE ATEN DIMENTO: 03/01/2013
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: GABIN, em 23/11/2012
Recomendação

Competência

Risco

Situação Atua l

1. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA CMB
a)

Promover revisão do artigo 6 ° do Estatuto Social, de forma a contemplar o

PRESI

novo valor do capital da empresa, após aumento constante na Nota Explicativa nº

G

Recomendação
Atendida.

IO. das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2011 da CMB;
b)

Recomendação
parc ialmente
atendida.
Verificar em
follow-11p.

Promover inclusilo das atribuições da Com issão de Ética no Estatuto da

CM B, nos termos da Nom1a de Organização nº O120-N0-46; e

e)

Recomendação
parcialmente
atendida.
Yerificar em
follow-11p.

Sugerimos incluir no Estatuto Social as ações de Governança Corporativa

adotadas na CMB, cujo objetivo é proporcionar o aprimoramento da gestão, a
perenidade do negócio e o aumento do valor da empresa, baseadas nas di retrizes
da CGPAR nº 2 e 3/20 10.

2. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS NA CMB
2. 1. CRIAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORAT IVOS
2 .2. CRIAÇÃO DE ÁREA QUE EXERÇA EFETIVAMENTE O CONTROLE DOS
NORMATIVOS DA CMB
2.3. CRIAÇÃO DA ÁREA DE OUVJDORIA

a)

Sugerimos propor a criação de área de Gestão de Riscos Corporativos,

baseada na metodologia de mapeamento dos macroprocessos, processos e
subprocessos de negócios da CMB, face à demanda externa dos órgãos

PRESI

G

Reco mendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

fi scalizadores e diretrizes da CGPAR e do COSO;
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Recomendação
b)

Competência

Sugerimos propor a criação de área de Controle Interno da CM B que

Risco

Sit uação Atual
Recomendação
Atendida

contribua para a consecução dos objetivos e resultados planejados pela CMB,
envolvendo avaliação de risco, procedimentos de controle, monitoramento do
sistema de controle interno e de informações e comunicação, com base na
Estrutura de Controles Internos descrita na Decisão Normativa TCU nº 108/20 1O,
Anexo 11, Parte A, Item 9; e
e)

Recomendação
Atendida.

Sugerimos propor a criação de área de Ouvidoria da Casa da Moeda, em

atendimento à Lei nº 12.527/20 11 , art. 8º, §§ 1°, VI, e 3°, VII, com o objetivo de
aprimorar a transparência na Administração Pública e estimular o aumento de
resultado, de forma a tomar a empresa cada vez mais competitiva e eficiente no
mercado, e abrir caminhos para o pleno exercício da cidadania, em defesa dos
interesses dos empregados, da empresa e da sociedade.
3. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA

CMB
a)

Sobre o Regimento Interno da CM B, faz-se necessária sua adequação, de

fom,a a:
a. 1) incluir Capítulo - Da sede.foro e prazo de duração, conforme os

PRESI

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
fo llow-up.

artigos 3° e 4° do Estatuto da CMB;
a.2) atualizar a Seção 1- Da Estrutura Básica, de acordo com a estrutura
organizacional atual da CMB;
a.3) incluir no Capitulo III o artigo 9° do Estatuto Social e seus parágrafos;
a.4) substituir o inciso IV do artigo 5° pelo inciso IV do artigo 13 do
Estatuto Social;
a.5) substituir o inciso VII do artigo 5° pelo inciso V II do artigo 13 do
Estatuto;
a.6) substituir o parágrafo único do artigo 5° pelo parágrafo único do artigo
13 do Estatuto;
a. 7) após Seção 1, incluir as competências da Diretoria Executiva, confonne
Seção III do Estatuto;
a.8) incluir no artigo 6° o texto do caput do artigo 28 do Estatuto Social ;
a.9) s ubstituir o inciso X pelo artigo 28, inciso X do Estatuto:
a. 10) inc luir na Seção li o artigo 29 do Estatuto;
a. 11) substituir o inciso VII pelo artigo 22, VII do Estatuto;
a. 12) excluir o artigo 9° - Da Assessoria .Jurídica;
a.13) s ubstituir a Seção VI - Da Auditoria Interna pelo item 4 1 da Norma
de Organização nº 0120-N0-05- Auditoria Interna;
a.1 4) incluir, após a Seção V 1, as competências da ASSEP, da COM PEL e
da SECET;
a. 15) excluir Seção Vil ;
a. 16) atualizar as competências das Seções VIII a XXIII, com base na
Norma nº O120-N0-02 e res pectivas Nas dos órgãos subordinados;
Resumo R<I AUDIT n•
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Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual
Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

a. 17) incluir um Capitulo que contemple os meios de comunicação interna
da CMB, com base no grupo de Nonnas de Administração nº 0322 - Dos
Instrumentos de Correspondência e Complementares;

/ol/ow-up.

a .1 8) atualizar o art. 4°, de acordo com o organograma atual da empresa e os
termos técnicos utilizados no Estatuto Social da CMB;
a. 19) incluir a atuação da Comissão Permanente de Licitações - COMPEL;
a.20) incluir a atuação da Comissão de Ética, nos termos da Norma de
Organização nº O120-N0-46; e
a.21) atentar para futuras alterações no Estatuto Social, de fonna que as
mesmas sejam refletidas no Regimento Interno da CMB, quando aplicáveis.
b)

Analisar as propostas de alteração do Regimento Interno da CMB, e

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

submetê-lo à aprovação do CONSAD, conforme prevê o art. 3°, li, item 21 da
Norma de Organização nº O120-NO-O 1.01 - Regimento Interno do CONSAD,

/ol/ow-up.

para posterior aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, de acordo com o art.
2° do Estatuto Social da CMB.
e)

Recomendação
Atendida.

Avaliar as vantagens e desvantagens da manutenção de Departamentos

distintos para as áreas de Planejamento Estratégico (DIRAD/DESEM/DVPL) e
Controle Orçamentário (DIRAD/ DECOF/ DVOR), uma vez que entendemos que
a matéria deva ser conduzida preferencialmente em uma mesma Diretoria, para
proporcionar uma melhor relação de interdependência entre eles, e consequente
maximização dos resultados da empresa.

4. NECESSIDADE DE VIABILIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA CMB
Promover a criação de norma sobre o acesso à informação, de acordo com o

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

PRESI

resultado final dos trabalhos relacionados à PRT. PRESI nº 44/2012, em
atendimento à Lei nº 12.527/2011 , em especial aos artigos 6° e 7°.

/ollow-up.

5. NECESSIDADE DE NORMA Q UE CENTRALIZE A DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE E
DE COMPETÊNCIAS
Solicitar a e laboração de uma Nonna centralizadora de delegação de autoridades

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

PRESI

e competências, com definição clara dos cargos, competências e respectivos
limites de valores de cada um.

/ol/ow-up.

6. NECESSIDADE DE REVISÃO DA NORMA Q UE TRATA DAS OSGs EMITIDAS PELA
PRESIDÊNCIA
Definir procedimentos e responsáveis para o controle dos prazos de validade das
OSGs, bem como para que monitorem, junto às áreas responsáveis, quando do
vencimento do documento, a necess idade de sua conversão para Norn1a de
Administração.

PRESI

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Yeri ficar em

/ollow-up.
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Recomendação

Competência

Risco

Situação Atua l

7. NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE
GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
a) Normatizar o processo de Encerramento de Contas, bem corno os

PRESI

procedimentos para a elaboração do Relatório de Prestação de Contas; e

@

Recomendação
parcialmente
atendida.
Veri ficar em

follow-up.

b) Designar Comissão de Trabalho, multidisciplinar e permanente, para aruar na
compi lação e elaboração do Relatório de Gestão do exercício anterior e, quando
aplicável , do Relatório de Prestação de Contas.

8. ELABORAR NORMAS QUE NORTEIEM E DEFINAM A UTILIZAÇÃO DOS
DOCUMENTOS NOTA TÉCNICA, ATO, EXTRATO E PROTOCOLO ADMIN ISTRATIVO
a) Solicitar a e laboração de Nonna de Administração que trate dos conceitos,

PRESI

e laboração e utilização dos documentos: Ato, Extrato e Protocolo Administrativo.

9. NECESSIDADE DE REGULAMENTAR A CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS /
ESTAGIÁRIOS COM GRAU DE PARENTESCO
a) Solicitar a revisão do Regulamento de Pessoal de forma que referencie à

PRESI

proibição de parentes dos empregados da C MB no mesmo setor de trabalho,
com ou sem subordinação direta, assim como em áreas distintas, porém cujas
fun ções requeiram segregação de função.
10. MOROSIDADE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DAS NORMAS DE ORGAN IZAÇÃO E
AUSÊNCIA DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
a) Solicitar a elaboração das Normas de Organização das áreas sob sua

PRESI

subordinação direta, a fim de estabelecer as atribuições, bem como, bem
como, determinar que as áreas elaborem Nonnas de Administração que

•
•
•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

fol/ow-up.

Encontra-se cm
análise na AUOIT.

norteiem suas atividades.
11. NECESSIDADE DE CRIAR E REVISAR NORMAS PARA O DI .RSC (R1; ... 1rc"1 mado p,m
.)
)
I· 1\113 l
f ...
\;
1-. li
\;'
~
a) Promover a inclusão da Política de Patrocinio da C MB na Norma de
Organização nº O130-NO-O 1 - Sumár io Legal, e divulgá-la na intranet da
empresa.

DIREM/
DECOM
(Rcdircc1011udo da
PRESI/ DFRSC

@

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

parn

b) Propor atualização do grupo das Normas de Organização nº 0120-N0-09, do omEM/D ECOM,
após altcraç:lo na
DE RSC, conforme Recomendação la do Relatório AUDIT nº 22/201 1.
Estmturn
Esta recomendação ficou prejudicada, tendo em vista alterações na
estrutura organizacional da CMB, que extineuiu o Departamento.
c) Promover a criação de normas sobre Patrocínio e demais procedimentos
realizados pelo Departamento, dentre e les:
c. l ) a prestação de contas;

Organi/ac1011al da
CMB)

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.
c.2) as rotinas de visita em diligências;
c.3) a elaboração de editais, de fom1a a prever os limites, prazos e condições
de liberação e aprovação de valores de patrocínios;
Resumo Rei AUDIT n' 0-I /12 • pãg 4

Competência

Recomendação
c.4) o aval do DEJUR como condição imperativa para aprovação de projetos;

Risco

Situação Atual
Recomendação
parc ialmente
atendida.
Verificar em

c.S) a apresentação de cronogramas físico-financeiros dos projetos e o
acompanhamento dos projetos aprovados, com check list dos termos do edital,

follow-up.

conforme diretrizes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República - SECOM-PR. do Plano Estratég ico da CMB, em alinhamento
com a Política de Patrocínio da CMB, o Programa Atitude Cidadã e legislação
aplicável.
d) Elaborar Nonna de padronização do uso da imagem da CM B, bem como das
assinaturas padrão a serem utilizadas no e-mail corporativo.

PRESI/
GAB IN/ DVDC
<Rcd1rec1onado da

l'RESVDERSC

Recomendação
parc ialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

para

PRESI/G.\11 1\ /
o,·oc apo,
alteração na
Estrutura
Organiza,1onnl da
0.18)

12. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO QUE
NORTEIEM AS ATIVIDADES DO DEPARTAME NTO JURÍDICO
a) Elaborar Nonna Administrativa que norteie os procedimentos internos do
Departamento e submetê-las à respectiva aprovação, conforme determina a
Nonna nº 032 1-NA- l-05 ; e

PRES I/
DEJUR

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

fo/10111-up.

b) Incluir na Norma Administrativa, a obrigatoriedade do DEJUR, em manter as
ações em que a CMB configura como autora e ré, atualizadas e disponíveis,
mensalmente, contendo o objeto da ação, os autores e réus, a fase do processo, o
valor estimado e, principalmente, a classificação de

probabilidade: possível,

provável e remota.

Atualizado em 23.01.2013

Legenda:

•
•
@

Risco A lt o: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descum pr ime nto de Recomendações emanad as da
A udito ria In te rna e Externa.
Risco M o d e r a do: Necessidade de adequação dos Proced ime ntos aos Dispositivos Legais e/o u Normas
Inte rnas da CMB.
Risco B a ixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de proced imentos pela Á rea Re sponsável.
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO I EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 2012
NOME DA EQUIPE: Adriana Cardoso, Bianca Campello, Cristiani Santos, Flávia Cortes e Alexandre
Duarte.

RELATÓRIO Nº : 04-A/20 12 - DIREM (Redirecionado para DIRAD cm virtude de alteração na
Estrutura Organizacional da CMB)

PROCESSO Nº: 2.436/20 12
ASSUNTO: Normativos Internos da CMB - DIREM
OBJETIVO DO T RABALHO: Atender a solicitação dos Conselhos de Administração e Fiscal,
registrada na Ata de Reunião nº 1821\ de 10.02.2012.

ESCOPO: Exame especial nas Normas existentes na CMB, visando compará-las e adequá-las às
melhores práticas de transparência e governança corporativa, verificando, inclusive, a necessidade de
implantação de novas normas.

PE RCENTUAL EXAMINADO: 100% das Normas.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 11/12/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUD1T, em 07/01 /2013

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

G)

Na AUOIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

G)

a AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

G)

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

1. NECESSIDADE DE REVISAR OS PROCEDIMENTOS REFERENTES AO
ATENDIMENTO DE ITENS DE ALMOXARIFADO AO DEMAN
A criação de um armazém setorial específico para o DEMAN, para que as peças
de manutenção possam estar disponíveis nos 3 turnos de trabalho sujeito aos
mesmos controles dos demais setoriais e, contToladas sistem icamente através do
Sistema ERP e, consequentemente, à atualização do procedimento na Norma de

DIRAD/
DEGCS
Redirecionado
à DIRAD, por

e-mail, em
23/ I0/2012.
2. REVISAR A NORMA DE ADMlNlSTRAÇÃO A FIM DE FAZER CONSTAR O RODÍZIO
NAS ATIVIDADES DE COMPRADORES
AdministTação.

Incluir na Norma de Administração o rodízio obrigatório nos itens de compras
dos empregados, a fim de não manter o mesmo empregado por longo período

DIRAD/
DEGCS

com a mesma atividade de compra, inclusive dos responsáveis pelo Fundo

Redirecionado
à DIR/\D, por
e-mail, em
23/ I0/2012.
3. NECESSIDADE DE REVISAR NORMA DE ADM IN ISTRAÇÃO QUE TRATA DO FUNDO
ROTATIVO DEGCS
Rotativo.

Revisar a Norma de Administração que trata do Fundo Rotativo DEGCS, a fim
de prever as considerações reportadas por esta Unidade de Auditoria Interna.

DIRAD/
DEGCS
Redirecionado
à DIRAD, por
e-mail, em
23/ 10/2012.
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Recomendação

Competência

R isco

Situação Atual

G

Na J\UOIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do J\uditado.

G

Na AUOIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Audiiado.

G

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

4. NECESSIDADE DE INCLUIR NAS NORMAS PROCEDIMENTOS REFERENTES À
MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES
a) Elaborar Normativo interno para tratamento específico ao Cadastro de

Fornecedores, utilizado nas cotações de preços, tratando entre outros assuntos, do

DIRAD/
DEGCS

período de validade do cadastro; da manutenção periódica do cadastro; do

Redirecionado
histórico de compras junto ao fornecedor cadastrado; do registro de ocorrências à DIRAD, por
e-mai l, em
como devolução de produto rejeitado pela qualidade, aplicação de penalidades,
23/ 10/2012.
etc.;
b) Incluir no normativo os procedimentos para a chamada pública anual, visando
à inclusão de novos fornecedores, confonne atribuições da seção:

e) Normatizar para que nas cotações seja feito um rodízio nos fornecedores
consu ltados, de forma que as compras não sejam sempre direcionadas aos
mesmos fornecedores; e
d) Inserir procedimento de inclusão, pelos compradores, de registros no próprio
Sistema, quando não houver retorno do contato com o fornecedor, ou se refira a
um produto com o qual o mesmo não trabalhe, a fim de que a SEDF/DEG CS
possa realizar os ajustes necessários.
5. NECESSIDADE DE INCLUIR NA NORMA DE ADMINISTRAÇÃO PERÍODO MÍNIMO
NECESSÁRIO PARA RENO VAÇÃO DE CONTRA TO OU INÍCIO DE LICITAÇÃO
Revisar a Norma com informação de prazos específicos a fim de estabelecê-los
junto ao DEGCS para conclusão dos processos licitatórios. objetivando que os
extrapolados sejam devidamente justificados.

DIRAD/
DEGCS
Redirecionado
à DIRAD, por
e-mail, cm
23/ 10/20 12.

6. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DESCREVA OS
PROCEDlMENTOS DE COMPRAS INTERNACIONAIS

a) Elaborar Nonna de Administração contendo os procedimentos básicos da área
de compras internacionais, em consonância com a legislação; e
b) Revisar a Norma a fim de que trate também da utilização de novos
fonnulários pelo DEGCS.

DIRAD/
DEGCS
Redirecionado
à DIRAD, por
e-mail, em
23/ 10/20 12.

7. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE
ESPECIFICAMENTE DO PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES
DE CONTRATOS
DIRAD/
Incluir na Nonna de Administração o procedimento a ser seguido pelos gestores
DEGCS
quando da renovação ou encerramento dos contratos sob sua responsabilidade,
Redirecionado
bem como dos procedimentos necessários para aplicação de penalidades.
à DIRAD, por
e-mail, em

G

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

23/ 10/20 12.
Resumo Rei AUDIT nº 0-I A 112 • pág 2

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atua l

8. NECESSIDADE DE REVISÃO DA NORMA DE ADMINl STRAÇÃO QUE TRATA DAS
CONTRATAÇÕES
a) Revisar a Norma a fim de que a atividade de coleta de preços somente seja

real izada pelo DEGCS; e
b) Revisar a Norma no que tange à pertinência da indicação de Pregoeiro e
realização do Pregão Eletrônico pelo DEGCS.

G

DIRAD/
DEGCS

Redirecionado
à DI RAD, por
e-mail, em

Na AUD IT para
aná lise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

23/10/2012.

Atua lizado em 23.01.20 13

Legenda:

•G
•

Risco Alto : Probabil idade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações e manadas da
Aud itoria Interna e Externa.
Risco M oderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dis pos itivos Legais e/ou Normas
Internas da CM B.
R isco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e O bservação de proced imentos pela Área Responsável.
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO I EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 20 12
NOME DA EQUIPE: Adriana Cardoso, Bianca Campello, Cristiani Santos, Flávia Cortes e Alexandre
Duarte.

RELA TÓRIO N2 : 04-8 /2012 - DlPRO
PROCESSO Nº: 2.437/20 12
ASSUNTO: Normativos Internos da CMB - DlPRO
OBJETIVO DO TRABALHO: Atender a solicitação dos Conselhos de Administração e Fiscal, registrada na Ata de Reunião nº 182», de 10.02.2012.

ESCOPO: Exame especial nas Normas existentes na CMB, visando compará-las e adequá-las às melhores práticas de transparência e governança corporativa, verificando, inclusive, a necessidade de implantação de novas normas.

PERCENT UAL EXAMINADO: l 00% das Normas.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 13/08/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: ARQUIVADO, em 27/08/20 12

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

1. MOROSIDADE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E
AUSÊNCIA DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
Elaborar a Norma de Organização do Depanamento de Moedas e Medalhas,

DIPRO

assim como de suas Divisões e Seções subordinadas, a fim de estabelecer suas
atribuições, bem corno, detenninar que as áreas elaborem Nonnas de
Administração que norteiem suas atividades.

2. A V A LIAÇÃO DA NECESSJDADE DE NORMATIZAÇÃO DE PROs E ITRs
a. l ) Interagir com a DITEC/ DEPGQ, a fim de avaliar a consolidação dos

DIPRO

Procedimentos - PROs e Instruções de Trabalho - ITRs, com as Normas de
Administração - NA-2, forma lizando os respectivos documentos; e

•
•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

a.2) Elaborar Norma(s) Administrativa(s), do tipo NA-1 , a fim de estabelecer
diretrizes para todos os processos inerentes ao Departamento, junto às demais
áreas envolvidas no(s) respectivo(s).
3. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE DO
TRÂNSITO E GUARDA DE OBJETOS DE SEGURANÇA NAS FÁBRJCAS
Criar nonnativos internos que estabeleçam o tratamento a ser dado para saída de
itens de segurança de todas as Fábricas da C MB.

DIPRO

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

Resumo Rei AUDIT C).l.lJ / 12 - pág 1

Recomendação

Competência

4. NECESSIDADE DE INCLUSÃO EM NORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO
PROCEDIMENTO QUE TRATA DO REGISTRO DE RETIRADA DE INSUMOS DAS OPs
NO SfSTEMA ERP
a) Elaborar Nonnativo Interno que trate da inclusão no Sistema ERP. para

DIPRO

encerramento da Ordem de Produção, sem considerar como perda do processo, a
opção de motivos que permitam o registro de saídas pelos quais se utilizam os
formulários TOS e TOC, a fim de que o controle possa ser totalmente sistêmico;

Risco

•

Situação Atual

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-11p.

e

b) Definir nas Normas Internas as situações cabíveis para utilização do

formulário Termo de Ocorrência - TOC, bem corno o nível de alçada necessário
para ciência dos registros realizados no formulário.

S. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS NORMAS DE ADM INISTRAÇÃO DO MÓDULO DE

FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO DEMOM
Revisar as Normas do Módulo de Fiscalização da Produção do DEMOM, a fim
de que as mesmas retratem , na íntegra, todos os controles internos pertinentes ao

DIPRO/
DEMOM

processo produtivo do Departamento.

6. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MÓDULO DE
FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO DEGER
Revisar as Normas do Módulo de Fiscalização da Produção do DEGER, a fim de
que as mesmas retratem, na íntegra, todos os controles internos pertinentes ao

DIPRO/
DEGER

processo produtivo do Departamento.

•
•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
fo llow-11p .

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
fo/low-up.

7. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMAS DE ADMIN ISTRAÇÃO REFERENTE

AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO DECED
a) Atualizar as normas constantes do módulo de fiscalização do DECED
considerando as mudanças efetuadas em função de modernização do maquinário
do processo fabril, bem como revisar os descritivos das normas atuais; e

DIPRO/
DECED

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

b) Elaborar normatização das demais atividades do Departamento de Cédulas.

Resumo Rei ,\UOIT n•
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Recomendação

Competência

Risco

Sit uação At ual

8. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE DO
PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETrV A
Elaborar Nonn a(s) Adm inistrativa(s) junto às demais áreas envolvidas no
processo de Manutenção Preventiva e Corretiva, a fim de estabelecer diretrizes ao
referido processo.

DIPRO/
DEMAM

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

Atua lizad o cm 16.07.20 12

Legenda:

•G
•

Risco Alto: Probabi lidade de Perda Finance ira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da
Aud itoria Interna e Externa.
R isco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedi mentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas
Internas da C MB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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AUDIT / CMB

RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012

PERÍODO/ EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNH0/2012
NOME DA EQUIPE: Adriana Cardoso, Bianca Campello, Cristiani Santos, Flávia Cortes e Alexandre
Duarte.
RELATÓRIO Nº: 04-C/2012 -DITEC
PROCESSO NQ: 2.438/2012.
ASSUNTO: Normativos Internos da CMB - DITEC
OBJETIVO DO TRABALHO: Atender a solicitação dos Conselhos de Administração e Fiscal,
registrada na Ata de Reunião nº 182\ de 10.02.2012.
ESCOPO: Exame especial nas Normas existentes na CMB, visando compará-las e adequá-las às
melhores práticas de transparência e govemança corporativa, verificando, inclusive, a necessidade de
implantação de novas nom1as.
PERCENTUAL EXAMINADO: 100% das Normas.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 03/01/2013
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 22/10/2012
Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

1. MOROSIDADE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E AUSÊNCIA DE NORMAS

DE ADMlNISTRAÇÃO
Atualizar as Normas Organizacionais do Departamento, inclusive das Divisões e
Seções vinculadas ao mesmo, a fim de estabelecer suas atribuições, bem como
determinar que as áreas elaborem Normas de Administração que norteiem suas
atividades.

DIREM/
DECOM
(Redirecionado
da DITEC para
DIREM em
virtude de
a Iteração na
Estrutura
Organizacional
da CMB)

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Encaminhado
Memo AUDIT nº
206/ 12, em
7/ 11 / 12, à
DIREM, para
atendimento.

2. AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO DE PROs E ITRs
b. l ) Fonnalizar entre os documentos reconhecidos pela CMB a utilização das
PROs e ITRs ; e
b.2) Interagir com a DIPRO, a fim de avaliar a consolidação dos Procedimentos PROs e Instruções de Trabalho - ITRs, com as Normas de Administração NA-2

DITEC/
DEPGQ

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.
Encaminhado
pendências por
e-mail em
8/ 11 /2012.
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Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

3. NECESSIDADE DE REVISAR A NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATA DA POLÍTICA DE QUALIDADE DA
CMB
Na AUDIT para
análise
e
DITEC/
a. l) Complementar a Norma de Administração nº 4700-NA- l-02 - Política da
acompanhamento
DEPGQ
Qualidade, com as informações atualizadas sobre:
da implementação
do Plano de Ação
a.1.1) os preceitos da Política da Qualidade;
do Auditado.
a.1.2) o Sistema de Gestão da Qualidade, tratado na OSG nº 001/2003 , com o
foco na certificação ISO 9001 :2000;
Encaminhado
a.1.3) a aprovação anual dos objetivos estratégicos da Qualidade, e os
pendências por
indicadores de desempenho da C MB, considerando a OSG nº 04/201 O, de
e-mail em
23/07/201 O, que fi xa prazo para envio de informações destes indicadores ao
8/ 11 /2012.
DE PGQ; e

•

a.1.4) a metodologia de avaliação anual dos resultados dos indicadores de
desempenho da CMB, confonne o inciso 11, art. 7° da IN/SFC nº 01 /2007, no
que tange a qualidade, confiabilidade, representatividade, homogeneidade,
praticidade, validade, independência, simplicidade, cobertura, economicidade,
acessibilidade e estabilidade.

4. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINlSTRAÇÃO QUE TRATE DO PROCESSO DE
E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS
DITEC/
Elaborar Nonna(s) Administrativa(s), junto às demais áreas envolvidas no
DETEC
processo de Elaboração e Acompanhamento de Projeto, a fim de estabelecer
diretrizes ao referido processo.
(Redirecionado

G

para
DIPRO/DEGER)

ELABORAÇÃO
Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
Encaminhado
Memo AU DIT nº
205/ 12, em
7/1 1/2012, à
DIPRO, para
atendimento.

S. NECESSIDADE D E ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE DA GESTÃO DE PROCESSOS
PRODUTIVOS
DIT EC/
Na AUDIT para
Elaborar Norma(s) Adm inistrativa(s), junto às demais áreas envolvidas na Gestão
análise e
DETEC
de Processos Produtivos, a fim de estabelecer diretrizes ao referido processo.
acompanhamento
da implementação
(Redirecionado
do Plano de Ação
para
do Auditado.
DIPRO/DEGER e
DIPRO/DEMOM)
Encaminhado
Memo AUDIT nº
205/ 12, em
7/ 11 /2012, à
DIPRO, para
atendimento.

G
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Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

6. NECESSIDADE DE E LABORAR NORMA DE ADMJNISTRAÇÃO QUE TRATE DO PROCESSO DE
ACOMPANHAMENTO DE OCORRÊNCIAS DE NÃO CONFORMIDADES
DITEC/
Na AUDIT para
Elaborar Norma(s) Administrativa(s), junto às dema is áreas envolvidas no
DETEC
análise e
processo de acompanhamento de ocorrências de não conformidades, a fim de
acompanhamento
estabelecer diretrizes ao referido processo.
da implementação
(Redirecionado
do Plano de Ação
do Auditado.
para
Dll'RO/DEGER t:
DIPRO/DEMOM)
Encaminhado
pendências por
e-mai l em
8/ 11/2012.

G)

7. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE DO PROCESSO DE GESTÃO DE
RESÍDUOS, EFLUENTES, EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA
Elaborar Norma(s) Admin istrativa(s), junto às demais áreas envolvidas no
DITEC/
Recomendação
processo de Gestão de Resíduos, Efluentes, Em issões Atmosféricas e
DEPGA
parcialmente
Conservação de Água e Energia, a fim de estabelecer diretrizes ao referido
atendida.
processo.
Verificar em
fo/low-11p.

G)

8. NECESSIDADE DE REVISAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS
ESERVJÇOS
Revisar a Norma de Administração nº 4440-NA- I-O 1-01 , a fim de adequá-la às
alterações do processo, bem como das áreas envolvidas e suas respectivas
responsabi Iidades.

DIREM/
DECOM

G)

(Redirecionado
da DITEC para
DIREM em
virtude de
alteração na
Estrutura
Organizacional
da CMB)

Na AUDIT para

análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
Encaminhado
Memo AUDIT nº
206/ 12, em
7/ 11/ 12, à
DIREM, para
atendimento.

9. NECESSIDADE DE ATUALIZAR A NORMA DE ADMINSITRAÇÃO QUE TRATA DEVOLUÇÃO DE ITENS DE
PRODUTOS PELOS CLLENT ES
Propor Minuta de Atual ização para a Nonna de Administração nº 0683-NA-2O1.02, sobre Devolução de Itens de Produtos pelos cl ientes, e submetê-la à
apreciação e aprovação superior, a fim de envidar esforços para que a mesma
reflita fie lmente os procedimentos e nomenclaturas praticados na CMB.

DI REM/
DECOM
(Redirecionado
da DITEC para
DIREM em
vi11ude de
alteração na
Esm1tura
Organizacional
da CMB)

G)

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Encaminhado
Memo AUDIT nº
206/ 12, em
7/ 11 / 12, à
DIREM, para
atendimento.

Atua lizad o em 23.01.2013
Resumo Re i AUDIT n• 0-l C /12 · pág 3

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

Legenda:

•
•

Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da
Auditoria Interna e Externa.

Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas
@ Risco
lnternas da CM B.
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pe la Área Responsável.
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AU DIT I CMB

RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO/ EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 2012
NOME DA EQUIPE: Adriana Cardoso, Bianca Campello, Cristiani Santos, Flávia Cortes e Alexandre
Duarte.
RELATÓRIO Nº: 04-D/2012 - DIRAD
PROCESSO Nº: 2.645/2012
ASSUNTO: Normativos Internos da CMB - DIRAD
OB.JETIVO DO TRABALHO: Atender a solicitação dos Conselhos de Administração e Fiscal,
registrada na Ata de Reunião nº 1823, de 10.02.2012.
ESCOPO: Exame especial nas Normas existentes na CMB, visando compará-las e adequá-las às
melhores práticas de transparência e governança corporativa, verificando, inclusive, a necessidade de
implantação de novas normas.
PERCENTUAL EXAMINADO: 100% das Normas.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 12/01/2013
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 15/01 /201 3
Recomendação

Competência

1. NECESS~DADE DE REGULAMENTAR A CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS /
ESTAGIARIOS COM GRAU DE PARENTESCO
a) Solicitar a revisão do Regulamento de Pessoal de forma que referencie à

PRESI

proibição de parentes dos e mpregados da C MB no mesmo setor de trabal ho, com
ou sem subordinação direta, assim como em áreas distintas, porém cujas funções
reque iram segregação de funç ão.

b) Incluir em Norma de Administração a obrigatoriedade para preenchimento de
Tenno de Responsabilidade, no que tange a existência de grau de parentesco na

DI RAD/
DEGEP

CMB, a fim de que os casos existentes possam ser identificados e monitorados.

2. A ELABORAR NORMAS QUE NORTEIEM E DEFINAM A UTILIZAÇÃO DOS
DOCUMENTOS NOTA TÉCNICA, ATO, EXTRATO E PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
a) Solicitar a elaboração de Administração que trate dos conceitos, elaboração e
utilização dos documentos: Ato, Extrato e Protocolo Administrativo; e

b) Converter a OS I.DIRAD em Nom1a de Administração vinculada ao módulo nº
0322, que trata dos Instrumentos de Correspondências Complementares.

PRESI/
DIRAD

Risco

•
•
•

Situação Atua l

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar cm

follow-up.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar cm

follow-up.
Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.
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Recomendação

Competência

3. MOROSIDADE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E
AUSÊNCIA DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
a) Solicitar a elaboração das Nom1as de Organização das áreas sob sua

PRESI

subordinação direta, a fim de estabelecer as atribuições, bem como, bem como.
determinar que as áreas elaborem Normas de Administração que norteiem suas
atividades.

b) Atualizar as Nonnas Organizacionais do Departamento. inclusive das Divisões
e Seções vinculadas ao mesmo, a fim de estabelecer suas atribuições, bem como,

DIRAD/
DECOF

determinar que as áreas elaborem Normas de Administração que norteiem suas
atividades.
c) Atualizar as Nonnas Organizacionais do Departamento, inclusive das Divisões
e Seções vinculadas ao mesmo, a lim de estabelecer suas atribuições, bem como,
determ inar que as áreas elaborem Normas de Administração que norteiem suas
atividades.

d) Elaborar a Norma de Organ ização da DVDM, SEPM, SEVM e SEFM, a fim de

DITEC/
DECOM
(Redirecionado
da DITEC para
DIREM cm
virtude de
alteração na
Estrutura
Organizacional
da CMB)

DIPRO

estabelecer suas atribuições, bem como, determi nar que as áreas elaborem
Normas de Administração que norteiem suas atividades.

4. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA NORMA QUE TRATA DOS CONCEITOS DO
AMBIENTE DE REDE, INTERNET E INTRANET.
DITEC/
a) Atualizar a Norma inserindo tennos técnicos mencionados pelas Nonnas
DETIC
correlatas do Departamento, tais corno: correio eletrônico, Política de Segurança
(Redirecionado
da Informação, Segurança da ln fonnação, ameaça, risco, analise de risco, da DIRAD para

aval iação de risco, gestor da informação, ID e nível de acesso, Proxy, Firewall, DITEC em
virtude de
entre outros; e
alteração na
1-- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -1 Estrutura
b) Programar revisões sistemáticas para atualização de termos técnicos.
Organizacional
da CMB)

5. NECESSIDADE DE NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE REGULAMENTE O USO DO
WEBMAIL
OITEC/
a) Elaborar Nonna de utilização do Webmail usado por acesso externo
DETIC
abrangendo o seu uso, guarda, controle a existência e rastreamento de acesso,
(Redirecionado
entre outras; e
da DIRAD para

Risco

Situação Atual

•
•
•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

a AUOIT para
análise c
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Recomendação
Atendida.

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
Encaminhado
Memo AUDlT nº
204/ 12, de
7/1 1/2012, à
DITEC, para
atendimento.

Na AUDIT para
anâlise e
acompanhamento
da implemcntaçào
do Plano de /\ção
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Recomendação

Risco

Competência

Situação Atual
do Auditado.

b) Informar ao DEGEP de equipamentos externos que possam caracterizar o uso DITEC em
virtude de
de Horas-Extras.
alteração na
EstTutura
Organi,acional
da CMB)

Encaminhado
Memo AUDIT nº
204/ 12, de
7/ 11 /2012, à
DITEC, para
atendimento.

6. NECESSIDADE DE REVISAR OS DOCUMENTOS, ESTRUTURAS, RECURSOS E
FUNÇÕES INTERNAS QUE TRATAM DO CUMPRIMENTO DOS REGULAMENTOS
APLICÁ VEIS À ORGANIZAÇÃO
DITEC/
Elaborar Norma que contemplem procedimentos de notificação formal
DETIC

Na AUO IT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

para estabelecer ações e re latar os eventos de segurança da informação:

1 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --i (Redirecionado
a) Convém que um ponto de contato seja estabelecido para receber as da DIRAD para
DITEC em
notificações;
virtude de
f------- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --1 alteração na
b) Convém que este ponto de contato seja de conhecimento de toda a organização Estrutura
Organizacional
e esteja sempre disponível e em condições de assegurar uma resposta adequada e da CMB)

Encam inhado
Memo AUDIT nº
204/1 2, de
7/ 11 /20 12 , à
DITEC, para
atendimento.

oponuna;
c) Convém que todos os empregados, fornecedores e terceiros sejam alertados
sobre suas responsabilidades de notificar qualquer evento que afete a segurança
da informação , o mais rapidamente possível, bem como seu procedimento e o
conhecimento do ponto de contato; e

d) Convém que os usuários sejam orientados a anotar todos os detalhes
imponantes (violação, mau func ionamento, mensagens na tela, comportamento
estranho) e não tornar nenhuma ação própria.

7. NECESSIDADE DE REVISAR OS DOCUMENTOS lNTERNOS QUE TRATAM DO
CUMPRIMENTO DOS REGULAMENTOS APLICÁVEIS À ORGANIZAÇÃO
Atualizar a Norma 201 I -NA- 1-02 contemplando as atualizações dos contro les

r":';\
M

DITEC/
DETIC

~

fornecidos pe lo documento Política de senha e bloqueio de estação por tempo de
inatividade.

( Redirecionado
da DIRAD para
DITEC em
vinudc de
alteração na
Estrutura
Organi.aicional
da CMB)

Encaminhado
Mcmo AUDIT nº
204/12, de
7/ 11 /20 12 , à
DITEC, para
atendimento.

8. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMA PARA IMPLEMENTARA POLÍTICA
DE ESTRATÉGIAS PARA GERAÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA (BACKUP)
DITEC/
Elaborar Normativo de procedimentos para implementar a Política de Estratégias
DETIC
para geração de copias de segurança, que reflitam os requisitos de negócio da
(Redirecionado
organização, além dos requisitos de segurança da informação envolvidos e a da DIRAD para
criticidade da informação para a continuidade da operação da organização.

DITEC em

Na AUD IT para
análise e
acompan hamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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Recomendação

Competência

Risco

virtude de
alteração na
Es1rutura
Organizacional
da CMB)

Encaminhado
Memo AUDIT nº
204/ 12, de
7/1 1/201 2, à
DITEC, para
atendimento.

9. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE
DO ATENDfMENTO E SUPORTE AO USUÁRIO - HELP DESK
DITEC/
a) Atualizar Norma de Administração 2011-NA- l-02;
DETIC
b) Elaborar Nonnativo que norteie os procedimentos de atendimento ao usuário (Redirecionado
help desk;
da DIRAD para
c) Convém que procedimentos de níveis de serviços sejam adotados e DITEC em
virtude de
normatizados;
ahcração na
d) Convém que um canal de acompanhamento seja informado aos usuários e Estrutura
Organ izaciona I
normatizado; e
da CMB)
e) Convém que um repositório seja disponibilizado para consuha de outras áreas
técnicas. como a de incidente de segurança para ações cabíveis, bem como sua
normatização.
10. NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE
REQUlSITOS E DE MUDANÇA
DITEC/
a) Elaborar Normativo para a gestão do gerenciamento de requisitos; e
DETIC
b) Elaborar Nonnativo para a gestão do gerenciamento de mudança.

Situação Atual

G

Na AUOIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
Encaminhado
Memo AUDIT nº
204/ 12, de
7/ 11 /201 2, à
DITEC, para
atendimento.

G

( Redirecionado
da DIRAD para
DITEC em
virtude de
alteração na
Estrutura
Organizacional
da CMB)

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
Encaminhado
Memo AUDIT nº
204/1 2, de
7/1 1/201 2, à
DITEC, para
atendimento.

11 . NECESSIDADE DE NORMATIZAR AÇÃO DE TESTE ASSOCIADOS À MUDANÇA NO

SISTEMA ERP E DE CONFIGURAÇÃO DE ARTEFATO
a) Elaborar Normativo para a gestão de testes associados às solicitações de

DITEC/
DETIC

G

mudanças no ERP; e
(Redirecionado
b) Elaborar Nom1ativo para a gestão do gerenciamento configuração de Artefato da DIRAD para
DITEC em
do sistema ERP.
virtude de
alteração na
Estrutura
Organizacional
da CMB)

a AUDIT para
análise e
acompanhamen10
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
Encaminhado
Memo AUDIT nº
204/ 12, de
7/1 1/201 2, à
DITEC, para
atendimento.

12. NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, CONTROLE,
ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DAS POLITlCAS E NORMAS
DITEC/
a) Automatizar todos os formulários de forma que os campos possam ser
DETIC
(Redirecionado
preenchidos diretamente no Word com a opção de ..ajuda'' automatizada;
da DIRAD para
DITECem

G

a AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implemcn1aç,1o
do Plano de Ação
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Competência

Recomendação
b) Substituir Normas do tipo ''NA-2" por fluxogramação de processos, a exemplo
do trabalho desenvolvido pela Coppetec.

c)

Elaborar Nonnativo

para a divulgação, controle, annazenamento

e

gerenciamento das políticas e normas da organização, que:

.
.
.

.
.
.

Risco

do Auditado.

vi11ude de
alteração na
Estrutura
Organizacional
da CMB)

Encaminhado
Memo AUDIT nº
204/ 12, de
7/11 /2012, à
DIT EC, para
atendimento.
Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

DITEC/
DETIC

(Redirecionado
da DIRAD para
DITEC em
garanta que todos recebam as nonnas, regimentos e outros documentos da
vinudc de
organ ização;
alteração na
armazene evidências e registros de distribuição e leitura dos documentos;
Estrutura
defina usuários e responsáveis pela manutenção e atualização dos Organizacional
da CMB)
documentos;
d istri bua de forma sistemática as políticas e normas da organização;

Encaminhado
Memo AUDIT nº
204/ 12, de
7/1 1/20 12, à
DIT EC, para
atendimento.

implemente fl uxo para manutenção, atualização e aprovação das políticas;
controle versões dos documentos .

d) Atualizar a Norma de Administração 0329-NA-2-01 .02

-

Situação Atual

Controle de

Distribuição de Normas, em conformidade a Lei nº 12.527/2011 , em especial
atenção no seu passo 3 onde será necessário justificativa de sua restrição.

13. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMAS DE ADMIN ISTRAÇÃO PARA
NORTEAR OS PROCEDIMENTOS DO DECOF
Elaborar Nonnas de Administração, j unto às demais áreas envolvidas, a fim de
nortear os procedimentos dos processos de Contas a Receber; Contas a Pagar;

DIRAD/
DECOF

Empenho e Faturamento.

14. NEC ESSIDADE DE REVISÃO DA NORMA QUE T RATA DAS DESPESAS COM
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

Promover revisão da Norma de Administração nº 4230-NA-1-01. em seu item 54,
estabelecendo que o Gerente imediato deverá justificar no campo próprio da

DIRAD/
DECOF

MNU os motivos da excepcionalidade, combinado com a impossibilidade de
disponibilização de meios de transporte pela CMB, e demais alterações que se

•
•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar e m

fol/ow-up.

fi zerem necessárias ao bom entendimento da excepcionalidade requerida.

15. NECESSIDADE DE REVISÃO DA NORMA QUE TRATA DO FUNDO ROTATIVO
DECOF
a) Alinhar a periodicidade para que, além das prestações de contas semanais,
atualmente em vigor, seja realizada também uma prestação ao final do mês, a fim

DIRAD/
DECOF

de atender integralmente à contabilização das despesas dentro do período de
competência;

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

b) Analisar os pontos sugeridos por esta Unidade de Auditoria Interna e revisar a
Nonna de Administração em vigor; e
c) Submeter a Norma à aprovação da Diretoria a que estiver subordinada.

16. NECESSIDADE DE REVISÃO DA NORMA QUE TRATA DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Resumo Rei AUDIT n' 04 D /12 - póg 5

Recomendação

Competência

Revisar os tennos da Norma de Administração nº 4220-NA- l-O 1, a fim de fazer

DIRA D/

constar entre o rol das despesas abrangidas pelas diárias, de forma clara, as

DECOF

despesas com telefonia móvel.

17. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMIN ISTRAÇÃO QUE TRATE DO
PATRJMÔNlO DA CMB
Elaborar Nonna(s) Administrativa(s) junto às demais áreas envolvidas no
processo, a fim de estabelecer critérios para controle do Patrimônio da CMB .

DIRAD/
DECOF

18. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMIN ISTRAÇÃO QUE TRATE DO
PROCESSO DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DENOTAS FISCAIS DE ENTRADA
Elaborar Nonna(s) Administrativa(s) junto às demais áreas envolvidas no
processo de Faturamento, a fim de estabelecer diretrizes ao referido processo.

DIRAD/
DECOF

19. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE DO
PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS
Elaborar Nonna(s) Administrativa(s), junto às demais áreas envolvidas no
processo de Gestão de Projetos de Investimentos, a fim de estabelecer diretrizes

DIRA D/
DESEM

ao referido processo.

20. NECESSfDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE DO
PROCESSO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉG ICO
Elaborar Norma de Administração, junto às demais áreas envolvidas no processo
de Elaboração e Gestão do Planejamento Estratégico, a fim de estabelecer

DIRAD/
DESEM

diretrizes ao referido processo.

Risco

•
•
•
•
•

Situação Atual
Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
folloll'-up.

Recomendação
parcial mente
atendida.
Verificar em
Jollow-up.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Jollow-up.

21. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE REGULAMENTE
OS PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS BEM COMO A CESSÃO DE EMPREGADOS
Elaborar Nonna com diretrizes básicas a serem consideradas nos Processos
Seletivos Internos, bem como dos critérios de julgamento e da composição dos

DLRAD/

@

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Jollow-up.

@

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Jolloll'-up.

DEGEP

avaliadores.

22. NECESSfDADE DE ELABORAR NORMA DE ADMIN ISTRAÇÃO QUE TRATE DO
AUXÍLIO OFTALMOLÓGICO
Transformar a OSG.PRESI em Norma de Administração a exemplo do realizado
com o reembolso odontológico, com redação adequada aos procedimentos que

DIRAD/
DEGEP

devam ser praticados.

23. NECESSfDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO
OFTALMOLÓGICO
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Recomendação

Competência

a) Promover a realização de perícia para concessão do beneficio de órtese e

DIRAD/

prótese oftalmológica para empregados e dependentes, com a fina lidade de

R isco

Situação Atual
Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

DEGEP

atestar a comprovação da necessidade de sua aquisição; e

follow-up.

b) Solicitar criação de norma sobre o assunto, tratado atualmente apenas através

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

de circulares do DEGEP.

follow-up.

24. NECESSIDADE DE ELABORAR MANUAL E NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO QUE
TRATEM DAS BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO
a) Elaborar Manual da Folha de Pagamento, contendo um descritivo de todas as

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

DIRAD/

verbas registradas no Sistema ERP, seu conceito, cálculo e submeter à aprovação

DEGEP

da respectiva Diretoria; e

follow-up.
b) Revisar as Normas Internas para que estejam em conformidade com o

conceito praticado e parametrizado no Sistema ERP, no que tange ao cálculo da
Folha de Pagamento.

25. NECESSIDA DE DE REVl SÃO DA NO RMA REFERENTE À CONCESSÃO DE
ADICIONAL DE PE RICULOSIDA DE E INSALUBRIDADE

a) Revisar e normatizar procedimentos para a concessão dos adicionais de

DIRAD/

Na AUDIT para

DEGEP

análise e

insalubridade e periculosidade, para que contemplem de forma clara e (Redirecionado
da D I RAD para
transparente, os procedimentos adotados quanto à concessão dos adicionais, bem DITEC cm

acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

como das atribuições de responsabilidade conjunta entre SEMT e Chefia virtude de
alteração na
imediata; e
t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Estrutura
Organizacional
b) Inserir na Norma procedimento para arquivamento, no dossiê do empregado, da CMB)

Encam inhado
Memo AUDIT nº
2 14/ 12, de
21/1 1/20 12, à
DITEC, para
atendimento.

do fonnulário de Solicitação de Periculosidade e Insalubridade - SAP enviado
pela SEMT, a fim de apresentar prontamente, o documento que suporta o
pagamento que é registrado por essa Seção de Pessoal.

DITEC/ DEPGA

26. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO D E NORMA DE ADMlNlSTRAÇÃO QUE TRATE
DA AUTORIZAÇÃO DE HORAS EXT RAS
Interagir com a Presidência da CMB e com a Diretoria Colegiada a fim de que

DIRAD

possa ser elaborada Norma Interna, com critérios para real ização de horas extras
na CMB, em consonância com a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a
fim de evitar ações trabalhistas que resultarão em perdas fi nanceiras para a

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

empresa.
27. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NO RMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE NORTEIE
A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS NECESSIDADE DE
ELABORAÇÃO DE NORMA DE ADMlNlSTRAÇÃO Q UE N ORTEIE A
APRESENTAÇÃO DA D ECLARAÇÃO DE BENS E REND AS
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Recomendação

Competência

Risco

Elaborar Norma de Administração que trate dos procedimentos para apresentação

DIRAD/

@

Recomendação
pareia Imente
atendida.
Verificar em
follow-up.

@

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

@

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
fol/ow-up.

da Declaração de Bens, bem como atentar para a atualização da mesma em

DEGEP

consonância com as mudanças previstas na Instrução Normativa nº 67/20 11, do

Situação Atual

Tribunal de Contas da União - TCU.
28. NECESSIDADE DE REVISÃO DA NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATA SOBRE
O PROCESSO DE GESTÃO DE DESEMPENHO POR RESULTADOS
Tratar o assunto de forma que ele seja transparente aos empregados da CMB,
descrevendo os critérios de avaliação, periodicidade, responsáveis, entre outros

DIRAD/
DEGEP

detalhes que julgar necessário.

29. NECESSIDADE DE REVISAR NA NORMA DE ADMlN lSTRAÇÃO O PROCEDlMENTO
DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE CANDIDATOS CONVOCADOS
a) Revisar a Norma de forma que a verificação dos documentos do candidato

ocorra no primeiro contato; e

DIRAD/
DEG EP

b) Inserir na Norma, como responsabi lidade da SERS, a convocação dos
candidatos, sempre evidenciando, formalmente. a ordem de classifi cação, o não
atendimento, e as desistências, quando for o caso.

30. NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO E REVISÃO NOS PROCEDlMENTOS
REFERENTES A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MEDICAMENTO
Elaborar Norma que trate dos procedimentos para concessão do beneficio de
amdlio medicamento, bem como estabeleça diretrizes de controle e prazos para a

DIRAD/
DEG EP

Recomendação
parcialmente
@ atendida.
Verificar cm
follow-up.

área responsável pela atividade, de forma transparente e pennitindo a realização
de exame de auditoria sem ferir o Código de Ética Médica.

31. NECESSIDADE DE ELABORAR NORMAS DE ADMIN ISTRAÇÃO QUE TRATAM DE
ASSUNTOS GERAIS DO DEGEP
a) Elaborar

ou

complementar

Normas

de

Administração

incluindo

procedimentos a serem seguidos pelas seções do DEGEP responsáveis pelas
respectivas atividades;

DI RAD/
DEGEP

@

Recomendação
parcialmente
atendida.
Veri ficar em
follow- up.

b) Definir política de reinclusão dos empregados afastados, preferencialmente
nos mesmos Departamentos aos quais pertenciam originalmente, em atividade
compatível com suas restrições médicas, sem prejuízo para os mesmos nem para
a CMB; e

e) Revisar o Regulamento de Pessoal a fim de que o mesmo reflita os
Resumo Rtl AVD IT n• 0-i D /12 • pág 8

Competência

Recomendação

Risco

Situação Atual

G)

a AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Aç:1o
do J\uclitado.

procedimentos de Gestão de Pessoal, inclusive, no tocante aos Planos de
Carre iras, Cargos e Salários - PCCS, assim como do Plano e Gerenciamento e
Assessoramento - PGA. se aplicáve l.

32. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATE
DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ACIDENTE DE TRABALHO
DIRAD/
DEGE P
monitoramento, controle, comunicação e arquivamento dos Comunicados de (Redirecionado
da DIRAD para
Acidente de T raba lho - CA T.
DITEC em
virtude de
alteração na
Estrutura
Organizacional
da CMB)

Elaborar

Norma

de

Administração que

trate

dos

procedimentos

para

Encaminhado
Memo AUDIT nº
21 4/12, de
2 1/1 1/2012, à
DITEC, para
atendimento.

DITEC 1DEPGA

33. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRATAM
DO MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS
a) Nom1atizar os controles de acompanhamento dos cursos promovidos pela
SECO e SEMT;

DIRAD/

G)

DEGEP

b) Equalizar as condições de treinamentos o ferecidos a empregados e ocupantes

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-11p.

de cargo de livre provimento, conforme item 273 da Nom1a de Administração nº
4350-NA- l -02;
c) Incluir nas atribuições de responsabilidade, a necessidade de justificativa
fonnal para o não comparecimento aos treinamentos; e
d) Definir a periodicidade e prazos para as áreas gestores enviarem o LNT.

34. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS NORMAS DE ADM INISTRAÇÃO RELACIONADAS
À SEÇÃO DE REMUNERAÇÃO
Revisar as Normas mencionadas, a fim de inserir os critérios com base no PCCS

201 O, bem como tornar claros os critérios de promoção horizontal e vertical.

DIRAD/

G)

DEGEP

Recomendação
parcialmente
ate ndida.
Verificar em

follow-11p.

35. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO QUE
NORTEIEM OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À BIBLIOTECA
Elaborar Normativo com os procedimentos inerentes às atividades da Biblioteca.

DIRAD/

G)

DEGEP

Recomendação
parcia lmente
atendida.
Verificar em

follow-11p.

36. NECESSIDADE DE REVISÃO DA NORMA DE ADMIN ISTRAÇÃO REFERENTE AO
CONTROLE DE VEÍCULOS NA PORTARIA
a) Estabe lecer e registrar em Norma procedimento de identificação para a
entrada de motocicletas na C MB; e

DIRAD/
DESEC

G)

Recomendação
parcia lmente
atendida.
Verificar em
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Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual
f ollow-up.

b) Estabelecer e registrar em Norma procedimentos para os casos eventuais de
ausência do A TV. onde sugerimos a uti Iização de um ATV provisório, na entrada
do veículo, registrando o nome do condutor que o utilizar, sendo o mesmo
devolvido à Ponaria da CMB, na saída.
37. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE EVACUAÇÃO DE EME RG~NCIA
Elaborar o Plano de Evacuação de Emergência.

DIRAD/
DESEC

G

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.
38. NECESSIDADE DE E LABORAÇÃO DE NORMA DE AD MIN ISTRAÇÃO QUE T RATE
DOS PROCEDIM ENTOS PARA CONTROLE DE ARMAS E MUNl ÇÕES
Elaborar Nonna de Administração que noneie os procedimentos de compra,
guarda e controle de am,as e munições.

DIRAD/
DESEC

G

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.
39. NECESSIDADE DE REVISÃO NA NORMA DE ADMlNlSTRAÇÃO QUE T RATA DE
CONTRATAÇÕES
Incluir no Normativo Interno a necessidade de inclusão e preenchimento do
formulári o C heck List.

DIRAD/
DESEC

G

Aguardando
apresentação do
Plano de Ação do
Auditado.
Para este item não
foi apresentado
Plano de Ação.
Redirecionado ao
DEGCS. Enviada
solicitação, cm
2 1/11/2012. por
e-mai 1.

40. NECESSIDADE DE REVISÃO NA NORMA DE ADMINISTRAÇÃO QUE T RATA DO
CONTROLE DE SAÍDA DE VISITANTES DA CMB
Providenc iar e nonnatizar me ios de controle para a verificação de que todos os
visitantes tenham, de fato, deixado as dependências da CMB ao fim do dia.

DIRAD/
DESEC

G

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

41. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO QUE
ESTABELEÇAM REGRAS PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS NO ESPAÇO
ADMIN ISTRADO PELA ACMB
a.J ) Detalhar documentos obrigatórios que devam ser apresentados e mantidos
pela AC MB a fim de comprovar a origem dos produtos comercializados nas
dependências da CMB; e

OIRAD/
DESEC

G

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

a.2) Elaborar Normativos que estabeleçam regras de segurança a serem
cumpridas pela Associação de Empregados no uso do espaço interno.

Resumo Rei AUDIT n' 04 D /12 • pAg I O

Competência

Recomendação

DIRA D/

b) Tratar para que serv iços que possuam vínculos com os reembolsos acordados
no ACT, tais como reembolso odontológico e oftalmológico, não sejam

DEGEP

oferecidos internamente, a fim de evitar vínculos.

Risco

Situação Atual
Recomendação
parcialmente
atendida.
Yeri ficar em

fol/ow-up.

42. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO PARA
ASSUNTOS GERAIS DO DESEC
Elaborar Nonna de Administração definindo os procedimentos a serem seguidos
pelas Divisões e Seções do Departamento.

DTRAD/
DESEC

Recomendação
parcialmente
atendida.
Yeri ficar em

follow-up.
43. NECESSIDADE DE INCLUIR EM NORMA OS MÉTODOS E TÉCNICAS DE
GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PROCESSOS
a) Alterar o Manual de Utilização do Sistema de Controle de Documentos MSCD,

disponível

na

intranet,

no

caminho

Controle

de

Processos:/Consulta:/ Manual do Sistema, para Manual de Utilização do Sistema

DIRAD/
DECOR

Recomendação
parcialmente
atendida.
V cri ficar e m

follow-up.

de Controle de Processos - MSCP, e validar seu conteúdo conforme praticado no
âmbito da C MB.

b) Sobre a Norma de Administração nº

0324-NA-2-01.0 1 - Abertura,

Tramitação e Arquivamento de Processos:
b. l ) definir o prazo máximo de permanência de processos, a ser observado
pelos órgãos recebedores, a que se refere o item 453 da Norma, para que não
haja paralisação e conseqüente aumento no tempo do curso dos processos em
uma mesma área; e
b.2) rever no item 454 da Norma, o prazo para atendimento ou manifestação
formal quanto às recomendações da AUDIT, que é de trinta dias, conforme
OSG.PR ESTnº 03/20 10, de 05/05/20 10.

e) Complementar a Norma de Administração nº 0324-NA-1 -01.0 1 - Abertura,
Tramitação e Arquivamento dos Processos na CM B, para que assuntos de
relevância para a CMB, que circulam internamente via memorandos e
informações de despacho entre departamentos distintos, sejam constituídos como
processos, independentemente da quantidade mínima de quinze folhas, dada a
importância de sua acessibilidade, rastreamento, arquivamento e consulta.
d) Incluir no Item 22 da Nonna de Administração nº 0324-NA- I -O 1-01 o
conceito informações relevantes para a CMB, e que levarão às tornadas de
decisões, conforme item 2 11 da referida Norma.
e) Numerar o verso de documentos, como página de um processo da CMB,
quando estes apresentarem conteúdo.
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Recomendação

Competência

R isco

Situação Atual

1) Complementar as Normas de Administração nº 0326, do Subsistema da

Organização do Arquivo Geral, com os métodos e técnicas adotados na C MB
sobre gerenciamento de arquivos, observada a legislação em vigor para a guarda
das informações, de acordo com a atribuição do DECOR/DVLC/SEGD, no item
31 1, alínea "d" da Norma de Organização nº O120-N0-30.01.
g) Atualizar a Norma de Administração nº 0326-NA- l-02, sobre Descarte e

D IRAD/

Destinação de Documentos, para contemplar a nova Tabela de Temporalidade de

DECOR

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

Documentos - TTD, após resultado dos trabalhos oriundos da PRT.PRESI
n° 167/201 I.
h) Solicitar ao DETIC a inclusão de monitoramento de tempo, no Sistema de

Controle de Processos, com o envio de e-mai ls automáticos quando da demora de
recebimento do processo pela área destinatária, bem como da demora no
encaminhamento do Processo a área seguinte;
i) Solicitar ao DETIC que seja cobrado da área a inclusão de justilicativa no
próprio sistema para a permanência do Processo por período além do máximo
estimado pelo DECOR e
j) Registrar os controles descritos nos itens a e b, supracitados na Norma de

Admin istração que trata do assunto.

44. NECESSlOADE DE REVISAR O SUBSISTEMA INSTRUMENTOS DE
CORRESPONDÊNCIA E COMPLEM ENTARES
a)

Complementares nº 0322, bem como a exclusão das Nonnas de Administração
nos

•

DIRAD/

Atualizar as normas do Subsistema Instrumentos de Correspondência e

DECOR

0322-NA- l -09 - Bilhete e 0322-NA-J-I I - TELEFAX-FAX, pois as

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

mesmas perderam força com o advento da utilização do e-mail corporativo e de
envio de documentos por aparelhos de scanner ou f a.x nos departamentos da
C MB ;e

b) Disponibilizar consulta de documentos que possuam vinculação, em nonna,

do seu arquivamento na rede, corporativa, em diretório específico na rede

Aguardando
apresentação do
plano de Ação do
Auditado.

Redirecionado

pa ra o OETIC.

corporativa, sendo que os mesmos devem ser scaneados a partir da versão
original, com suas respectivas data e assinatura.

45. NECESSIDADE D E INC LUIR EM NORMA O SISTEMA DE LOGÍSTICA DE
TRANSPORTE - SLT
Revisar o Módulo de Frota Própria no 0811 , de fonna a contemplar a
normatização do Sistema de Logística de Transporte - SLT, atualmente utilizado

DIRAD/
DECOR

pelo DECOR/DVLC/SELC.

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em

follow-up.

46. N ECESSIDADE D E rNCLUIR EM NORMA O SISTEMA DE GESTÃO DE VIAGENS
CORPORAT IVAS
Rtsumo Rcl t\UOTT nº ()4 0 112 -p;g 12

Recomendação

Competência

Revisar o Módulo das Normas de Administração nº 0328, sobre solicitação de
passagens e reserva de hotel, de forma a contemplar a uti lização por parte do

DIRAD/
DECOR

DECOR/DYLC/SEG D do ITM Travei - Sistema de Gestão de Viagens
Corporativas pela intranet.

47. NECESSIDADE DE ATUALIZAR NORMA SOBRE PADRONIZAÇÃO DE MOBLLIÁRIO
E UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS

a) Atualizar

a

Norma

de

Administração

nº

083 1-NA- 1-0 1.01 ,

sobre

padronização de Mobiliário e Utensílios Administrativos, face às mudanças de
mobília e de layow ocorridas recentemente na CMB, q ue acarretaram na
al ienação do mobi liário antigo; e

DJRAD/
DECOR

Risco

Sit uação Atual

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

b) Atualizar o Módulo de Nonnas de Administração nº 0681 - Descarte de Itens

de Material, quanto aos procedimentos e uti lização de siglas, uma vez que não há
normatização das modalidades de concorrência ou leilão de bens imóveis para a
alienação, de forma a referenciar os seguintes conteúdos da Lei nº 8.666/ 1993:
b. 1) artigos 17 a 19 - Seção VI, sobre as Alienações;

b.2) artigo 21 , sobre o prazo mínimo até o recebimento de propostas ou de
realização do evento;

Para este item não
foi apresentado
Plano de Ação.
Redirecionado ao
DEGCS.
Enviada
solicitação, em
21 / 11/2012, por
e-mail.

b.3) artigo 22, § 5°, sobre a defi nição conceituai da modalidade de licitação
do tipo Leilão; e (Redirecionado para a Comissão de Alienação)
b.4) artigo 53, sobre a condução do leilão por leiloeiro oficial ou servidor

designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação
pertinente, a fixação do preço mínimo de arrematação e o pagamento dos bens
arrematados.

Atua lizado em 23.01.2013

Legenda:
•

Risco Alto: Probabi lidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da
A ud itoria Interna e Externa.

@

Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Proced imentos aos Dispositivos Lega is e/ou Normas
Internas da C MB .

•

Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de proced imentos pela Área Responsável.
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~ t l . ~ AUDIT / CMB
RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012

PERÍODO I EXER CÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 2012
NOME DA E QUIPE: ADRIANA CARDOSO, LILIAN MARBACK E HELOISE SILVA
RE LATÓRIO Nº : 005/20 12
PROCE SSO Nº : 2390/2012
ASSUNTO: Fundo Rotativo - DEGCS (Redirecionado de DTREM para DIRAD. após alteração organizac ional na CMB)
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a eficiência, eficácia, economicidade e operacionalidade dos
registros contábeis, o desempenho das tarefas operacionais e de apoio às atividades financeiras e contábeis
relacionadas ao Fundo Rotativo, bem como proceder à revisão da íluxogramação das rotinas e
procedimentos.
ESCOPO: Verificar o cumprimento dos dispositivos legais e Normas referentes às atividades financeiras
e contábeis nas operações do Fundo.
PERC ENTUAL E XAMINADO: 15% dos processos realizados entre o mâs de junho de 20 11 a março
de 2012.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 01/08/2012
LOCAL IZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: ARQUJVADO, em 14/01 /2013
Constatação

Recomendação

Competência

1. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS/APROVADORES DO BPC
Constatamos, durante a análise dos
Boletins de Pedidos de Compras - BPCs,
do período de junho/201 1 a março/20 12,
que os processos foram devidamente
assinados pelo Agente do FR-DEGCS,
pelo Gerente da SECG e pelo Gerente
Executivo da DVCP, a exceção do BPC
nº 02/2012, constante do processo nº
O168/20 12, q ue não apresenta a assinatura
tanto do Agente responsável pelo FRDEGCS, quanto do Gerente SECG e do
Gerente Executivo da DVCP, tendo sido
emitido apenas com a assinatura do
comprador.

a) Revisar e assinar o BPC nº
02/2012, atentando para que não
ocorram
situações
BPCs
de
arq uivados sem as respectivas
aprovações; e

DEGCS/
DVCP/SECG

Risco

•

b) Atentar, para que somente
empregados
forma lmente
designados, confonne estabelecido
pela Nonna de Administração nº
411O-NA-1-01.01 , assinem o BPC.

Situação Atual
Recomendação
Atendida.

Recomendação
Atendida.

2. FRAGJLJDADES NA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA COMPRA PELO FUNDO ROTATIVO

Identificamos casos, que embora constem
no carimbo de registro de cotações o nome
de três empresas consultadas, é comum
duas delas não cotarem o item desejado e
não
haver
justificativa
para
prosseguimento com apenas um único
preço.
A Norma estabelece como
obrigatória a pesquisa de preços junto a,
no mínimo, 3 (três) empresas, e a não
cotação por qualquer uma delas, não
caracteriza um resultado válido de
pesquisa, requerendo a busca por outro

a) Justificar, de fonna clara, as
impossibilidades de obtenção do
número mínimo de três cotações, a
fim de dar cumprimento ao
normativo vigente; e

DEGCS/
DVCP/SECG/
Agente do
FR-DEGCS

•

Recomendação
Atendida.

R<>umo Rei AUDIT n• 00) 11 2 • pag 1

Constatação

Recomendação

Competência

fornecedor ou a justificativa e o de acordo
do
Gerente
da
SECG,
para
o
prosseguimento com cotação inferior a 3
fornecedores.

b) Orientar a todos os compradores
autorizados a fazerem compras
através do Fundo Rotativo, que
s ubstituam os fornecedores que não
cotarem um item ou serviço por
ourro, a fi m de obter pesquisa válida
com 3 (três) propostas de preços.

DEGCS/
DVCP/SECG/
Agente do
FR-DEGCS

Risco

Situação Atual
Recomendação
Atendida.

3. FRAG ILIDADE NA ORGANIZAÇÃO E ACOSTAMENTO DE DOCUMENTOS AO BOLETIM DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Verificamos que por vezes as Prestações
de Contas seguem com cópias da RQM ou
SC, bem como do PDC. Logo. o mesmo
PDC e RQM são vistos em outras
Prestações de Contas, com Notas Fiscais
diferenciadas,
sem
que
haja
uma
vinculação entre os documentos.

Orientar a equipe para que faça
menção a todas as Notas Fiscais que
compõem
o
mesmo
Pedido.
Excepcionalmente, sendo necessária
a utilização de cópias, justificar sua
utilização, demonstrando de forma
clara todas as Notas Fiscais
faturadas que envolvem a totalidade
do Pedido, indicando ainda, os
BPCs em que se encontram
arquivados cada documento.

DEGCS/
DVCP/ SECG/
Agente do
FR-DEGCS

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.

DEGCS/
DVCP/SECG/
Agente do
FR-DEGCS

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-up.

4 - AUSÊNCIA DE BAIXA DE TÍTULOS PAGOS NO SISTEMA ERP
Verificamos falhas no procedimento de
baixa, no Sistema ERP, das Notas Fiscais
já quitadas pelo Fundo Rotativo, onde
averiguamos para o período analisado, 57
Notas Fiscais sem a respectiva baixa.

a) Atentar para que os registros das
datas de baixa sejam equivalentes à
data real do pagamento, equivalendo
também ao periodo utilizado no
Boletim de Prestação de Contas;
b) Analisar as respecti vas Notas
Fiscais em aberto no Sistema ERP e,
providenciar
suas
respectivas
baixas; e

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
follow-11p.

c) Apurar o motivo pelo qual as
Notas Fiscais já pagas pelo Fundo
Rotativo vêm pennanecendo sem a
respectiva
baixa
no
Sistema,
corrigindo ou ajustando o respectivo
procedimento, se necessário.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.

5 - QUANTIDADE SOLICITADA PELA ÁREA DIVERGENTE DO PEDIDO DE COMPRAS
Verificamos
divergências
entre
os
quantitativos solicitados pelas áreas,
através das Requisições de Materiais RQM e Solicitações de Compras - SC, e
os
efetivamente
adquiridos
pelo
comprador, através do Pedido de Compras
- PDC.
Identificamos também situação em que o
valor do PDC e o faturado pelo fornecedor
são diferentes do valor registrado na
cotação de preços.

a) Atentar, para que a quantidade
constante na RQM ou SC seja
equivalente a quantidade solicitada
no Pedido de Compras - PDC,
justificando situações que requeiram
compra diferenciada; e

DEGCS/
DVCP/SECG/
Agente do
FR-DEGCS

•

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.

1--------------b) Atentar, para que o valor da
cotação constante no carimbo de
registro de preços seja equivalente
ao valor do pedido de Compras PDC. bem como seja também o
mesmo valor da Nota Fiscal.

Recomendação
parcial mente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

6 - FRAGILIDADES NOS LANÇAMENTOS REGISTRADOS NO S ISTEMA ERP
Verificamos Notas Fiscais assinaladas para a) Verificar o motivo pelo qual os
DEGCS/
retenção das contribuições federais , lançamentos
dos
valores DVC P/SECG/
re lacionadas aos fornecedores não optantes relacionados a União, no Sistema
Agente do
pelo ·'Simples'·, contudo não identificamos ERP,
não
ocorreram
FR-DEGCS
o registro de lançamento correspondente automaticamente, ao ser informada
ao repasse para a União, no Sistema ERP. retenção do imposto no momento do
E ainda, foram realizados pagamentos, de registro do documento fiscal no
conforme
títulos
forma integral, a fornecedor que não Sistema,
apresentou a Declaração de optante pelo apresentados na Tabela I deste
_ el_a_to_·r_io_;_ _ _ _ _ _ __ _-----i
simples, contrariando o artigo 64 da Le i nº 1-R
9.430 de 27/12/ 1996.
b) Apurar, junto ao DECOF, se os
Além disso, identificamos situações em tributos dos títulos apresentados na
l
fora m
recolhidos,
que o fornecedor apresentou a Declaração tabela
de Opção pelo Simples, contudo o providenciando os devidos ajustes,
pagamento foi feito de forma integral e o se necessário;
registro no Sistema ERP menciona a 1-c_)_ A_n_e_x_a_r _à_s_ N_o-ta_s_F·-i-sc-a-is_ p_a_g_a--i
s
retenção de tributos.
aos
fornecedores
integralmente
listados na Tabela li , a Declaração
de Optante pelo Simples, entregue
pelo forn ecedor; e

Recomendação
atendida.

Recomendação
atendida.

Recomendação
atendida.

d) Apurar as situações mencionadas
e, providenciar os aj ustes dos
lançamentos
registrados
incorretamente no sistema ERP.

Recomendação
parc ialmente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.

7 - REPOSIÇÃO DE FUNDO ROTATIVO COM VALOR DIFERENTE DO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE

CONTAS (BPC)
Verificamos que dentre os meses
analisados de junho/20 11 a março/20 12,
ocorreram 66 ressuprimentos de valores do
Fundo Rotativo DEGCS.
Entre essas
reposições, 16 (que equivalem a 24%)
foram refeitas com valores diferenciados
do total apresentado na prestação de
contas.
Tal fato caracteriza necessidade de
correção nos procedimentos internos a fim
de que as reposições do fundo sejam
equivalentes aos valores constantes nas
prestações de conta do BPC.

a) Certificar-se, ao assinar o DEGCS/ DVCP
MEMO, de que o valor de
ressuprimento equivale ao total de
despesas apresentado no BPC.

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.

t - - - - - - - - - - - - -- t-- - - - - -1
b) Atentar, para que ao fechar a
prestação de contas, todas as Notas
Fiscais correspondentes ao período
constem no Boletim de Prestação de
Compras - BPC e, nos casos
excepcionais, sejam incluídas as
devidas justificativas na Prestação
de Contas.

DEGCS/
DVC P/SECG/
Agente do
FR-DEGCS

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.

Atualizado em 23.01.2013

Legenda:
•

Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
Interna e Externa.

G

•

Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas Internas da
CM B .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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~ ~ AU DIT / CMB

RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012

PERÍODO / EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 2012
NOME DA EQUIPE: CRISTIANI MELLO E FLA VIA CÔRTES
RELATÓRIO Nº: 006/20 12
PROCESSO Nº: 2.870/2012
ASSUNTO: Tesouraria
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliação da veracidade das rotinas fi nanceiras da CMB, com a
verificação do cumprimento dos dispositivos legais e das Normas referentes às atividades da Tesouraria,
bem como análise da documentação comprobatória, cm estrita observância aos Princípios de Auditoria

ESCOPO: Abrangeu a análise do Fundo Rotativo - DECOF e da Movimentação Bancária, entre os meses
de Julho/ 11 a Março/12.
PERCENTUAL EXAMI NADO: - Fundo Rotativo: foram geradas 13 .015 Movimentações de
Numerfuios- MNU's, verificamos 16% da documentação comprobatória, de um total de R$ 593.671 , 12,
que correspondem a R$ 92.159,44.
- Movimentação Bancária: a amostragem abrangeu o mês de janeiro
de 20 12, que corresponde a 41,72%, da movimentação total no valor de R$ 42.480.47 1, 15. Sendo que, no
referido mês, verificamos 87% da documentação comprobatória de um total de R$ 84.786.909,52
referentes aos avisos de débito e débitos autorizados, que correspondem a R$ 74.02 1.877,67.

PRAZO DE ATEN DIMENTO:

03/10/2012

LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUD rT, em 22/01/2013
Constatação

Recomendação

Competência

a. 1) Inc luir na Norma nº 4220-NA1-0 1 a obrigatoriedade de constar na
MNU o registro de validação, pe lo
gestor do TCE, da excepcionalidade
do uso de transporte alternativo nos
casos de ausência de solicitação
prévia de serviço de transporte e/ou
impossibilidade de atendimento ou
as eventuais
falhas
no
TCE,
conforme d iscipl inado na Norma nº
0812-NA-l-03.

DECOF/
DVAF/
SET E

Risco

Situação Atual

1. Reembolso Indevido de Despesas
Durante
nossa
análise,
verificamos
determinadas situações que contrariam as
Normas referentes às atividades da
Tesouraria, tais como:

- MNU's que se referem ao
ressarcimento a empregado, devido ao
abastecimento de veiculo próprio e
utilização de táx i, cm fun ção de jornada
extra de trabalho.

Considerando que a Norma nº 4230-NA- l OI não prevê em nenhum dos seus itens o 1 - - - - - - - - - - - --i
adiantamento/ indenização de combustível
por utilização de veículo próprio em a.2)
O rientar
o
empregado
jornada extraordinária de trabalho, e beneficiário a comparecer na área
também não hã em nenhuma das MNUs gestora do TCE para registro da
citadas acima o aval do gestor do TCE, observação pertinente na MNU,
conforme Norma nº 0812-NA-l-03, conforme mencionado no item "a",
constatamos ser indevido o reembolso das enquanto a Norma não for alterada.
referidas despesas.

(DIRAD)

Na /\UDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do /\uditado.

Recomendação
Ate ndida.
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Constatação

Recomendação

b) Registrar a validação na MNU
quando da excepcionalidade do uso
de transporte alternativo nos casos
de ausência de solicitação prévia de
serviço
de
transporte
e/ou
impossibilidade de atendimento ou
no TCE,
Considerando que a Norma nº 4220-NA- I- as eventuais fa lhas
O1, estabelece que os empregados da CM B conforme disciplinado na Norma nº
quando em viagens de treinamento terão 0812-NA- l-03.
direito a diárias que cobrirão os seus
gastos, inclusive com alimentação, o valor , ota: Esta recomendação está
da respectiva MNU deveria ter sido sendo encaminhada ao DECOR,
através do MEMO/AUDIT nº
coberto por tal diária.
117/2012, conforme Anexo I deste
Relatório.

- M NU referente a reembolso com
gastos de a limentação em viagem de
treinamento, contrariando a Norma
Ad ministr a tiva n" 4220-NA-1-01.

c) Justificar o motivo da solicitação
de reembolso através de MNU
referente
à
despesa
com
alimentação, tendo em vista que a
despesa ocorreu em viagem de
treinamento e, sendo assim, deveria
ter sido coberta pela diária recebida
em viagens em treinamento.

2.

Competência

DECOR/
DVLC/
SELC

Risco

Situação Atual

Recomendação
Atendida.

(DIRAD)

DECOM/
DVVN

Recomendação
Atendida.

(DIREM)

Nota: Esta recomendação está
sendo encaminhada ao DECOM,
através do MEMO/AUDIT nº
118/2012, conforme Anexo li deste
Relatório.
Falha na Observâ ncia dos Valores Limites para Requisição de Numerários ao FRDECOF

Dentre as MNU's selecionadas em nossa
amostragem
verificamos
casos de
solicitação de mais de um adiantamento,
pelo mesmo empregado, para a mesma
tipologia, com a mesma finalidade, e que
totalizadas, excedem o limite estabelecido
na Circular DEFIN nº 004/2006 de
2 1/1 1/2006.

a) Propor adequações nas Nonnas

dos Fundos DEJUR, DEGCS e
DECOF, de modo que as despesas
em questão sejam direcionadas para
cada fundo específico.

Além do exposto acima, verificamos caso
de MNU com a mesma documentação b) Atualizar os limites estabelecidos
comprobatória.
na Circular DEFIN nº 004/2006 de
2 1/1 1/2006, a fim de compatibilizar
Tal fato caracteriza o descumprimento do as necessidades das áreas com a
estabelecido na Circular mencionada, já disponibilidade
de
fundos,
que indica o ''desmembramento'· de urna observando o disposto na Lei
única despesa, com um valor superior ao 8.666/93.
limite, em várias com valores inferiores.

DECOF/
DVAF/
SETE
(DIRAD)

Recomendação
Atendida.

a AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Além da fa lha na observância dos valores
limites, também verificamos que o
ressarcimento com despesas de cartório é
habitual, e que em alguns casos o
pagamento é faturado para o mês
subsequente ao da realização da despesa,
descaracterizando,
desta
fonna.
a
utilização do FR - DECOF, que tem como
objetivo atender às despesas de pequena
monta e, principalmente, de pronto
pagamento em espécie.
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

3. Prestação de Contas Fora do Prazo Determinado pela Norma
Durante nossa análise. verificamos o
cumprimento dos prazos para prestações
de contas das MNUs do período, de acordo
com o estabelecido no item 52 da Norma
nº 4230-NA-l -01.01, que determina até o
3° dia útil após o recebimento do
numerário, ou até o 5° dia útil após a data
de regresso, nos caso de viagem.
Entretanto, constatamos que algumas
MNUs foram apresentadas fora dos
referidos prazos, sem a devida justificativa
do atraso e ciência do superior hierárquico
do requisitante.

Solicitar a devida justificativa para o
excesso
de
prazo,
com
a
comprovação da ciência por parte do
superior hierárquico, conforme trata
a Nom1a nº 4230-NA-l-O 1.01.

DECOF/
DVAF/
SETE
(DIRAD)

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.

4. Utilização Indevida do FR-DECOF
Durante nossa análise, verificamos o a. 1) Adequar a Norma, a fim de que
ressarcimento de diversas despesas na tipologia "121.A", no que diz
referentes a assinaturas de periódicos. respeito a despesas com periódicos,
Considerando que o FR-DECOF tem por fique claro que se refere a despesas
objetivo atender às despesas de pequena que não ocorrem constantemente,
monta e, principalmente, de pronto são despesas esporádicas, que não
pagamento em espécie, entendemos ser exigem contratos de longa duração.
indevida a utilização do Fundo para o - - - - -- - - -- - - ----<
ressarcimento de despesas com assinaturas
de periódicos, tendo em vista que a mesma a.2) Emitir circular para que seja
é realizada através de contrato por tempo inibida este tipo de solicitação
determinado, sendo possível a sua mencionada no ponto em questão
programação.
através do Fundo Rotativo DECOF.

b) Determinar que os gastos com
assinatura de periódicos, jornais e
revistas,
publicações
técnicas,
publicações fiscais e trabalhistas e
outras publicações não classificadas
como livros sejam feitos através de
emissão de Nota de Empenho, tendo
em vista que existe orçamento para
tais despesas.

DECOF/
DVAF/
SETE
(DIRAD)

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do /\uditado.

Na /\UDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do /\uditado.

DEGEP

Recomendação
Atendida.

( DIRAD)

Nota: Esta recomendação está
sendo encaminhada ao DEGEP,
através do MEMO/AUDIT nº
11 9/2012, conforme Anexo Ili
deste Relatório.
5. Reembolsos Indevidos - Movimentação Bancária
No decorrer de nossa análise efetuada na
movimentação
bancária
da
CMB,
nossa amostragem
constatamos em
reembolsos referentes à utilização do
serviço de telefonia móvel que contrariam
a OSG.PRESI 002/2009, tendo em vista
que foram feitos a usuários que não se
enquadram no item 2.1 e 2.2 da respectiva
OSG (Presidente, Diretores, Chefes de
Gabinete, Chefes de 1° Grau Divisional ou
Assessores), e ainda foram efetuados sem

a) Verificar a existência da
autorização do Presidente ou Diretor
da Área, atendendo o item 2.3 da
OSG.PRESI 002/2009, quando em
solicitação de reembolsos referentes
à utilização do serviço de telefonia
móvel em que os usuários não se
enquadrarem no item 2.1 e 2.2 da
respectiva OSG.

DECOF/
DVAF/
SETE
(DIRAD)

Na AUDIT para
análise e
acompanhan1cnto
da implementação
do Plano de Ação
do /\uditado.
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Constatação

Recomendação

a devida autorização do Presidente ou b)
Propor
à
Diretoria
de
Diretor da Área, contrariando o seu item Administração e Finanças - DIRAD
a
renovação
da
OSG.PRESI
2.3.
002/2009, incluindo as alterações
Cabe ressaltar que a OSG mencionada necessárias para manter atualizadao
que
trata
do referido normativo, ou aindaa sua
anteriormente,
estabelecimento de procedimentos para transformação em Norma, a fi m de
disciplinar a util ização do serviço de que o procedimentofique em
telefonia móvel, bem como ressarcimento confonnidade com as atividades
das despesas inerentes aos referidos realizadas.
serviços, é de 30/06/2009, logo encontrase vencida.

Competência
DECOí
(DIRAD)

Risco

Situação Atual
Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
fo/Jow-up.

6. Morosidade na Prestação de Contas - Movimentação Bancária
Analisando, de acordo com a nossa a) Solicitar às áreas que apresentem
DECOF/
~ Na AUDIT para
documentação
referente
à
DV AF/
~ análise e
amostragem, as prestações de contas a
referentes aos avisos de débitos e débitos movimentação bancária o mais
SETE
acompanhamento
autorizados relacionados na movimentação breve possível. a fim de mantê-la
da implcmen1ação
bancária, constatamos morosidade na sempre atualizada.
(DIRAD)
do Plano de Ação
apresentação
da
documentação 1--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + d _ o _ A _
ud_i_ia_d_o_.- - - l
comprobatória de alguns movimentos.
b) Apresentar a documentação
DEGCS/
DVCP/
referente à movimentação bancária o
SEIN
mais breve possível, a fim de mantêRecomendação
la sempre atualizada.
parcialmente
(D IRAD)
atendida.
Nota: Esta recomend ação está
Verificar em
sendo enca minhada ao DEGCS,
Auditoria Futura.
através do MEMO/AUDIT nº
121 /2012, conforme Anexo V deste
Relatório.
7. Documentação Indevida na Movimentação Bancária
Analisando a movimentação bancária do
período da nossa amostragem, verificamos
que nas prestações de contas referentes aos
reembolsos de medicamentos, consta
como documentação comprobatória o
Receituário Médico dos empregados que
se uti lizaram do beneficio.
Entretanto. no exame de Auditoria
referente à Concessão de Benefícios,
real izado conforme Relatório AUDIT nº
02/2012 de 07/05/2012, houve restrição
quanto ao método e extensão do trabalho,
tendo em vista que de acordo com o
Código de Ética Médica, Resolução CFM
nº 1.246/ 88 de 08.01.88, é vedado ao
médico revelar informações confidenciais
obtidas quando do exame médico de
trabalhadores, não sendo possível, desta
forma, a verificação do Receituário
Médico. sendo a conferência do mesmo
realizada com auxilio do Médico do
Trabalho da Seção de Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho SEMT.

Atentar para que seja anexado à
movimentação bancária da empresa
fi scal
e
somente
Nota
com
a
Informação/ Despacho
autorização do médico do trabalho,
atendendo desta forma ao Código de
Ética Médica, previsto na Resolução
CFM nº 1.246/88 de 08/01 / 1988.

DEGEP/
DVBN
(OIRAD)

Recomendação
parcialmente
atendida.
Verificar em
Auditoria Futura.

Nota : Esta recomendação está
sendo enca minhada ao DEGEP,
a través do MEMO/AUDIT nº
119/2012, conforme Anexo Ili
deste Relatório.

Atua lizado em 23.01.20 13
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

Legenda:

•G
•

Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
Interna e Externa.
Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas Internas da
CMB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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~~ AUDIT / CMB
RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS 2012

PERÍODO / EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 2012
NOME DA EQUIPE: VALENTIM E BIANCA
RELATÓRIO Nº: 07/2012
PROCESSO Nº: 2869/2012
ASSUNTO: Gestão de Patrocínio - 2012 (Redirecionado da PRESI/DERSC para DIREM/ DECOM em
vi1tude de alteração na Estrutma Organizacional da CMB.
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a eficiência e eficácia na execução dos Proj etos Patrocinados pela
CMB e os efetivos resultados, de acordo com a Política Interna de Patrocínio e legislação vigente, bem
como proceder à revisão da :fluxogramação e mapeamento das rotinas e procedimentos.
ESCOPO: Verificar o alinhamento do objeto de cada Projeto patrocinado com a Política de Patrocínio da
CMB, o cumprimento do Contrato, os elementos da Prestação de Constas do patrocinado, bem como
diligências para atestar a veracidade dos projetos apresentados.
PERCENTUAL EXAMINADO: 30% do total de projetos patrocinados em 2011
PRAZO DE ATENDIMENTO: 04/09/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 28/01/2013

Constatação
1.

Recomendação

Competência

PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PATROCÍNIO DE 2008 A 2010

Verificamos os seguintes apontamentos
referentes aos projetos patrocinados de
2008 a 201 O com prestação de contas
pendentes: Do total de l 53(cento e
cinquenta e três) projetos em aberto,
9(nove)deles deixaram de prestar contas
. até o momento, 73(setenta e três) projetos
ainda possuem contas pendentes para
prestação junto à CMB, enquanto que
71 (setenta e um) projetos ainda não
tiveram suas prestações de contas
encerradas pela àrea.

a) Promover ações céleres e efetivas
junto às instituições patrocinadas
pela CMB que possuem prestações
de contas inconclusas, referentes aos
73(setenta e três) projetos de
patrocínios de 2008 a 20 1O, a fim de
encerrar a etapa de prestação de
contas dos mesmos;

DECOM

Risco

•

Situação Atual
Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

b) Proceder ao encerramento das
prestações contas referentes aos
71 (setenta e um) projetos de
patrocínios das instin1ições que
Cabe ressaltar o incremento ocorrido na entregaram
a
documentação
equipe da DVRP/ DERSC, quando da pertinente ao DERSC;
adm issão de 5 (cinco) anal istas contratadas
com o fito de contribuir para o andamento
tempestivo do processo de Patrocínio na c) Promover as medidas cabíveis
CMB, e para a realização das respectivas administrativas
juntos
às
de
contas.
Entretanto, instituições patrocinadas, que não
prestações
observamos que não houve ainda a apresentaram
as
respectivas
realização de treinamento e capacitação prestações de contas referentes aos
direcionados à necessidade específica de 9(nove) projetos aprovados nos
análise técnica e documental para crítica exercícios 2009 e 201 O. Caso estas
de projetos e orçamentos, validação de medidas não produzam os efeitos
documentos e prestação de contas, bem desejados,
interagir
com
o
como de respaldo jurídico e financeiro Departamento Jurídico da CMB; e
durante suas análises.
Resumo Rcl.AUDIT 07112· pág. 1

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

d) Proporcionar capacitação técnica
à nova equipe da DVRP/DERSC,
para o desempenho de suas funções
de análise técnica e documental de
projetos de patrocínio e de prestação
de contas, de acordo com a
legislação aplicável e diretrizes da
SECOM/PR.

2.

NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE PATROCÍNIO ATITUDE CIDADÃ

Na análise do Programa de Patrocínio
Atitude Cidadã 2012, destinado a
selecionar Instituições sem fins lucrativos
e/ou com finalidade não econômica em
Seleção Pública, conforme o Edital de
publicado
em
23 .03.2012,
2012,
verificamos:

Dar continuidade na elaboração da
Norma Administrativa referente aos
procedimentos
adotados
nas
atividades de Gestão de Patrocínio
de Seleção Pública e de Livre
Escolha.

Na AUDIT para
análise e
acompan hamento
da implementação
do Plano de Ação
do Audiíado.

DECOM

Necessidade de providências referente à
criação de Norma Interna de Patrocínio,
conforme abordado no item "a. l" do
Relatório AUDIT no 022/2011 , e no
Relatório nº 274742, de 09.01.20 11, da
Controladoria
Geral
da
União
e
recentemente o relatório sobre as Normas
Gerais da CMB, também consignou
recomendação pertinente à necessidade de
criação e revisão de normas para o
DERSC.

3 . PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE ESCOLHA DIRETA DE 2012
Na análise do patrocínio de escolha direta,
ocorrído no 1° semestre de 20 12, relativo
ao projeto " De Volta Para Casa" , no valor
de R$ 82.400,00, produzido pelo Lar de
Crianças Nossa Senhora das Graças,
localizado à Rua Carvalho Junior, nº 505 Corrêas - Petrópolis/ Rio de Janeiro,
conforme
Processo
nº
4302/201 1,
verificamos:

a) Providenciar, junto a instituição
responsável pelo projeto " De Volta
Para Casa" , a planilha de Orçamento
Físico-financeiro ,
com
o
detalhamento
dos
itens
que
compõem o valor patrocinado, e
exigir, nos próximos projetos de
Escolha Direta, o cumpri mento
deste requisito; e

De acordo com a Nota Técnica da PRESI
nº 004/ DERSC, o recurso patrocinado será
destinado ao custeio das despesas de
pessoal e custos fixos. Contudo, não
consta do Orçamento Físico-financeiro a
composição específica dos valores dos
itens
que
representem
o
recurso
patrocinado; e

b) Atentar para que, antes da
assinatura de contratos dos próximos
patrocínios, seja requerida do
proponente a declaração de que a
de
instituição
prestou
contas
projetos
anteriores
de
outros
patrocinadores, em cumprimento ao
Art. 31 da IN - SECOM/PR nº
01 /2009.

Verificamos também, a ausência da
declaração do proponente, antes da
assinatura do contrato, de que a instituição
prestou contas de projetos anteriores de
outros patrocínios, em cumprimento ao
Art. 31 da !N - SECOM/ PR nº O1/2009.

DECOM

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Atualizado em 28.01.201 3
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

Legenda:

•
•
G)

Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da
Auditoria Interna e Externa.
Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Nonnas Internas
da CMB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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~~,:J/ AUDIT / CMB
RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012

PERÍODO I EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 2012
NOME DA EQUIPE: ALINE TORRES, LILIAN MARBACK E HELOISE VIDAL
RELATÓRIO Nº: 008/2012
PROCESSO Nº : 2868/2012
ASSUNTO: Tomada de Preço, Concorrências Nacional e Internacional - COMPEL (área transferida da
PRESl para DIRAD/DEGCS em virtude de alteração na Estrutura Organizacional da CMB)
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a eficiência, eficácia e economicidade nas aquisições em geral e
contratações de serviços na CMB, relativos às modalidades: Tomada de Preços, Concorrências Nacional e
Internacional, bem como proceder à fluxogramação das rotinas e procedimentos.
PERCENTUAL EXAMINADO: Verificação de de 30% do total de 15 existentes, correspondendo a 5
processos.
PRAZO DE ATENDIMENTO:

20/08/2012

LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: ARQUIVADO, em 26/10/2012
Consta tação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atua l

1. AUSÊNCIA DE RÚBRICA/ASSINATURA DO EDJTAL ORIGINAL E SEUS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRro

Verificamos que o Edital dos processos de
Pregão Presencial e seus anexos não estão
assinados/rubricados
pela
autoridade
competente. Caracterizando inobservância
ao estabelecido na legislação, bem como
impossibilitando a
identificação do
doc umento corno ·'original'' dentro do
processo.

Cumprir o que preceitua o artigo
supracitado, quanto a data, rubrica e
assinatura do ato convocatório, a fim
de caracterizá-lo como documento
original dentro do processo.

@
DEGCS/
COMPEL

2. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U.
Verificamos a ausência da Publicação da
Homologação do certame no Diário
Oficial da União em a lguns dos processos
analisados.

Acostar a cópia da Publicação da
Homologação no Diário Oficial da
União aos processos, cum prindo o
que
determina
a
legislação
supracitada, bem corno proporcionar
total transparência e eficácia nas
licitações pertinentes.

DEGCS/
COM PEL

•

Recomendação
parcialmente
atendida. Verificar
em Auditoria
Futura.

Recomendação
atendida.

Atualizado em 23.01.2013

Legenda:
•

Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
Interna e Externa.

@

Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Nom1as Internas da

CMB.
•

Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
Resumo Rei AUDIT n' OS /12 - pãg. 1
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012

PERÍODO/ EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 2012
NOME DA EQUIPE: CRISTIANJ MELLO E FLAVIA CÔRTES
RELATÓRIO NQ: 009/2012
PROCESSO NQ: 2.871/2012
ASSUNTO: Verificação do Atendimento às Recomendações da Auditoria Independente
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliação do atendimento às recomendações oriundas da Aud itoria
Independente, apresentadas no Relatório de Auditoria Externa nº 02/12, tendo em vista que o mesmo
contempla as recomendações do Relatório de Auditoria Externa nº 01/12 que não foram atendidas.
ESCOPO: Abrangeu a verificação do atendimento às recomendações da Auditoria Independente
apresentadas no Relatório de Auditoria Externa nº 02/12 referentes aos pontos anotados durante a
execução dos trabalhos de exame das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2011, bem como
verificamos as considerações apresentadas pelo DECOF a respeito do referido Relatório através de sua
resposta ao MEMO AUDIT nº 038/2012 de 21 /03/2012.
PERCENTUAL EXAMINADO: 100% das Recomendações da Auditoria Independente
PRAZO DE ATENDIMENTO: 06/10/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 06/12/2012
Constatação

Recomendação

Competência

a) Adequar os procedimentos
adotados atualmente nas emissões
das Notas Fiscais referentes aos
sistemas SICOBE e SCORPIOS às
legislações vigentes.

DECOF/
DYCO

Risco

Situação Atual

1. Prestação de Serviços - SICOBE e SCORPIOS
Neste ponto a Auditoria Independente
apresentou dois assuntos: emissão de
Notas Fiscais e redução da base de cálculo
do Imposto Sobre Serviços - ISS.
- Emissão de Notas Fiscais
da
Auditoria
No
entendimento
Independente, ao final de cada mês a CMB
registraria o montante a receber dos
estabelecimentos industriais, com base na
leitura dos contadores. Entretanto, a CMB
pratica o regime de caixa para essas
receitas, ou seja, emite as Notas Fiscais de
Serviços com o valor efetivamente
arrecadado, e não o devido, a lém da
emissão em período posterior àquele em
que os serviços foram efetivamente
prestados.

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

1--~~~~~~~~~~~~1--~~~~---1

b) O Departamento Jurídico deverá,
primeiramente, interag ir com o
Presidente da CMB e posterionnente
com a Diretoria Colegiada, para
avaliar o procedimento adotado
atualmente pela CMB, no que diz
respeito ao pagamento do ISS
(SICOBE/SCORPIOS), alterando a
forma adotada, se julgar necessário,
a fim de minimizar o risco, uma vez
que
.. a CMB não faz o
Verificamos a emissão das Notas Fiscais prov1s1onamento
para poss1ve1s
de serviço relativas aos sistemas SICOBE despesas adicionais com o referido
e SCORPJOS no período de janeiro a abril imposto.
de 2012, e constatamos que a CM 8
continua adotando o mesmo procedimento.

DEJUR/
Diretoria
Colegiada

Na A UDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Rccomcndnção
constante do
Rel atório de
Audi toria 9-A/20 12ltcm 1 (a) - Processo
n" Jo.u no12
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Constatação
- Redução da Base de Cálculo do ISS

Recomendação

Competência

c) Tendo em vista a falta de previsão
legal para redução da base de
cálculo do ISS através de descontos
incondicionais,
e
ainda
o
procedimento de pagamento do ISS
efetuado pela CMB, o DEJUR
deverá avaliar e emitir opinião
jurídica a respeito da redução da
base de cálculo do ISS, na forma
atualmente praticada para minimizar
o risco e obter o possível
reconhecimento
judicial
da
imunidade tributária recíproca.

DEJ UR/
DVCN

A Auditoria Independente ressalta a falta
de previsão legal para redução da base de
cálculo do ISS através de descontos
incondicionais, principalmente porque tais
valores se referem aos efetivamente pagos
pelos serviços da SICPA, e não a
descontos incondicionais ocorridos, sendo
a contabilização das Notas Fiscais
efetuadas pelo valor bruto. Além disso,
considera que a falta de pagamento do ISS,
seja parcial, como no procedimento
adotado atualmente, ou total. sujeita-se a
questionamentos
pela
fiscalização d) Justificar quais as razões para a Ao Coordenador
do Grupo de
municipal e, recomenda a revisão jurídica fa lta de conclusão do trabalho
Trabal ho
do tema para minimizar o risco.
referente ao tratamento contábil e
(PRT.PRESI
fiscal adotado pela CMB quanto aos
16/2012)
O DECOF, nas suas considerações sobre o descontos incondicionais lançados
referido assunto, in forma que, em reunião, nas Notas Fiscais de prestação de
o DEJUR posicionou da possibilidade de serviços do SICOBE e SCORPIOS.
obtenção do reconhecimento judicial da
imunidade tributária, e que o assunto está
sendo tratado no Superior Tribunal
Federal, onde teve boa recepção à tese da
Imunidade Tributária para as empresas
públicas que prestam serviços de natureza
pública. Portanto, o desfecho desse
entendimento ensejará influencia na
decisão das demais ações junto ao
Município. Também informa o DECOF
que o desconto incondicional é a única
alternativa que o Sistema da Nota Fiscal
Carioca disponibiliza para abatimento de
valor nesta operação, e que o assunto está
sendo tratado pelo Departamento Jurídico
- DEJUR.

Risco

Situação Atual
a A UDIT para

análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Recomcnd111·ilo
cons tante do
Relatório de
\uditori:19-,\/20 12 Item 1 ( b) - Processo
11° 3041 /20 12

Na AUOIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Audi tado.

Durante nossa análise verificamos que.
apesar da falta de fundamentação legal,
não houve mudança no procedimento
adotado pela CMB, ou seja, o ISS continua
sendo pago apenas sobre o valor
efetivamente apossado pela CMB,
excluindo-se o valor repassado à SICPA,
não havendo provisiona1nenlos para
possíveis despesas adicionais com o
referido imposto, nem pedido de liminar a
ser impetrado, conforme decidido na 49"
Reunião de Diretoria, em 13/12/2007.
Cabe ressaltar que a Portaria / PRESI nº
O16/20 12, de 06/02/20 12, constituiu grupo
de trabalho com o objetivo de examinar a
tratativa contábil e fiscal adotada na CM B
referente ao assunto exposto acima, com
prazo de 30 dias para sua conclusão.
Entretanto, até o encerramento do nosso
exame o trabalho do grupo não havia sido
concluído.

Resumo Rei AUDIT n• 09 / 12 • pág 1

Constatação

Recomendação

Competência

2. imposto de Renda e Contribuição Social a Compensar
Neste ponto a Auditoria Independente
salienta que o direito da CMB à restituição
dos valores a receber referentes ao
Imposto de Renda e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, conforme consta
nas Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - DIPJ, será extinto para
os tributos do período que não foram
apresentados pedidos de restituição.

a) apresentar o Termo de Início de
Diligência da Receita Federal do
Brasil - RFB, referente ao Exercício
Financeiro de 2005, ano base 2004;
e

DECOF/
DVCO

Risco

•

b) elaborar e encaminhar a Receita
Federal do Brasi l - RFB os Pedidos
de Restituição, referentes aos
Exercícios Finance iros de 2006 e
2007.

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

nossa análise, o
DECOF
Durante
apresentou o Termo de Início de
D il igência da Receita Federal do Brasil RFB, referente ao Exercício Financeiro de
2004, atestando que a CMB encontra-se
sob fiscalização neste período. Entretanto,
no caso dos Exercícios Financeiros de
2005 , 2006 e 2007, até o encerramento dos
nossos trabalhos não foram apresentados
os Termo de Inicio de Diligência da
Receita Federal do Brasil - RFB e Pedidos
de Restituição.

Redirecionada ao
DEJUR (para
formulação de
pedido de
restituição à RFB
- Memo 023 de
10/07/20 12).

3. Retenções na Fonte
Neste ponto a Auditoria Independente
recomenda que a CMB efetue a solicitação
da dispensa das retenções dos tributos
federais sobre as receitas isentas ou
imunes, tendo em vista que a empresa vem
acumulando créditos tributários em valores
elevados e de demorada realização.
Nas considerações efetuadas pelo DECOF
sobre o referido ass unto, consta que foi
encaminhado ao Departamento Jurídico DEJUR para avaliação, através do Memo.
DVCO 027 de 28/ 12/2011 , uma minuta de
correspondência que deverá ser enviada
aos Banco Central do Brasil, Receita
Federal do Brasil - RFB e Empresa de
Correios e Telégrafos - ECT, quanto à
dispensa de retenção dos tributos federais,
no momento que esses clientes efetuarem
os pagamentos das faturas à CMB.
Apesar da
virtude do
clientes da
verificamos

relevância do assunto, em
envolvimento dos principais
CMB e da perda financeira,
que até o encerramento dos

Na AUDIT para
aná lise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Redirecionada ao
DEJUR (para
fonnulação de
pedido de
restituição à RFB
- Memo 023 de
10/07/2012).

O DECOF, nas suas considerações sobre
este assunto, informa que os Exercícios
Financeiros de 2004 e 2005 estão sob
fiscalização da Receita Federal do Brasil RFB, não sendo possível efetuar o Pedido 1 - - - - - -- - - - - --------,
de Restituição neste período. Com relação
aos demais Exercícios Financeiros ficou
estabelecido em reunião realizado junto
com o DEJVR que será fonnulado junto à
Receita Federal do Brasil o pedido de
Restituição de forma administrativa.

Situação Atual

Analisar
a
minuta
de
correspondência elaborada
pela
DVCO/DECOF a ser enviada aos
clientes da CMB citados acima com
intuito de evitar as retenções de
tributos na fonte e emitir opinião a
respeito; e

DEJUR/
DVCN

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
Rccomcnd açllo
consiantc do
Rela tório dc
Auditoria 9-..\/20 12 ltcm 2 - Proccsso n•
3041 /2012

Re-.surno Rei A U DI r n• 09 / 12 • pag
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

nossos
trabalhos
houve
não
pronunciamento forma l do DEJUR a
respeito da referida Minuta enviada pelo
DECOF.
Atualizado em 23.01.2013

Legenda:

•
•
@

Risco Alto: Probabi lidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
Interna e Externa.
Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas Internas da
CMB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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A UD IT / CMB

RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO/ EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO - 201 2
NOME DA EQUIPE: CRISTIANI MELLO E FLAVIA CÔRTES
RELATÓRIO Nº: 009A/2012
PROCESSO Nº: 3.04 1/20 12
ASSUNTO: Verificação do Atendimento às Recomendações da Auditoria Independente
OBJETIVO DO TRABALHO: Aval iação do atendimento às recomendações oriundas da Auditoria
Independente, apresentadas no Relatório de Auditoria Externa nº 02/ 12, tendo em vista que o mesmo
contempla as recomendações do Relatório de Auditoria Externa nº O1/12 que não foram atendidas.
ESCOPO: Abrangeu a verificação do atendimento às recomendações da Auditoria Independente
apresentadas no Relatório de Auditoria Externa nº 02/12 referentes aos pontos anotados durante a
execução dos trabalhos de exame das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2011 , bem como
verificamos as considerações apresentadas pelo DECOF a respeito do referido Relatório através de sua
resposta ao MEMO AUDIT nº 038/20 12 de 21/03/201 2.
PERCENTUAL EXAMINADO: 100% das Recomendações da Auditoria Independente
PRAZO DE ATENDIMENTO: 04/09/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 21/12/201 2

Constatação
1.

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

Prestação de Serviços - SICOBE e SCORPIOS

Neste ponto a Auditoria Independente
apresentou dois assuntos: emissão de Notas
Fiscais e redução da base de cálculo do
Imposto Sobre Serviços - ISS. Porém, no que
diz respeito à ação do DEJ UR (que é o que está
sendo abordado neste Re latório), compete
apenas o assunto sobre a redução da base de
cálculo do ISS.

•

a) O Departamento Jurídico deverá,
D EJU R/
Na AUDIT para
prime iramente.
interagir
com
o
Dire toria
análise e
Presidente da CMB e posteriormente
Colegiada
acompanhamento
com a Diretoria Colegiada, para avaliar
da implementação
o procedimento adotado atualmente pela
do Plano de Ação
CMB, no que diz respeito ao pagamento
do Auditado.
(SICOBE/SCORPIOS),
do
ISS
alterando a forma adotada se julgar
necessário, a fim de minimizar o risco,
- Redu ção da Base de Cálculo do ISS
uma vez que a CMB não faz o
provisionamento para possíveis despesas
A Auditoria Independente ressalta a falta de adicionais com o referido imposto.
previsão legal para redução da base de cálculo
do ISS através de descontos inco ndicionais, 1-- - - -- -- -- -- - - 1 - - -- -- --+- ---+- - - -- - ----l
principalmente porque tais valores se referem
aos efetivamente pagos pelos serviços da b) Tendo em vista a falia de previsão
DEJUR/
Na AUDIT para
SICPA, e não a descontos incondicionais legal para redução da base de cálculo do
DVCN
anál ise e
ocorridos, sendo a contabilização das Notas ISS através de descontos incondicionais.
acompanhamento
riscais efetuadas pelo va lor bruto. Além disso. e ainda o procedimento de pagamento do
da implementação
considera que a falta de pagamento do ISS, seja ISS efetuado pela CMB, o DEJUR
do Plano de Ação
parcial. como no procedimento adotado deverá avaliar e emitir opinião jurídica a
do Auditado.
atualmente,
ou
total.
sujeita-se
a respeito da redução da base de cálculo
quest ionamentos pela fiscalização muni cipal e, do ISS. na forma atualmente praticada
recomenda a rev isão jurídica do tema para para minimizar o risco e obter o possível
minimizar o risco.
reconhecimento judicial da imunidade
tributária recíproca.
O DECOF, nas suas considerações sobre o
referido assunto, informa que. cm reunião, o
DEJ UR pos icionou da possibil idade de
obtenção do reconhecimento judicial da
imunidade tributária, e q ue o assunto está sendo
tratado no Superior Tribunal Federal. onde teve
boa recepção à tese da Imun idade Tributária

•

Restamo Rel.AUDIT 09A / 12 • pâg. 1

Consta tação
para as empresas públicas que prestam serviços
de natureza pública. Portanto, o desfecho desse
entendimento ensejará inlluencia na decisão
das demais ações junto ao Município. Também
informa o DECOF que o desconto
incondicional é a única alternativa que o
Sistema da Nota Fiscal Carioca disponibiliza
para abatimento de valor nesta operação, e que
o assunto está sendo tratado pelo Departamento
Jurídico - DEJUR.

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

Durante nossa análise verificamos que, apesar
da falta de fundamentação legal. não houve
mudança no procedimento adotado pela CMB,
ou seja. o ISS continua sendo pago apenas
sobre o valor efetivamente apossado pela CMB.
excluindo-se o valor repassado à SICPA, não
havendo provisionamentos para possíveis
despesas adicionais com o referido imposto,
nem pedido de liminar a ser impetrado,
conforme decidido na 49-' Reunião de Diretoria.
em 13/12/2007.
Cabe ressaltar que a Portaria / PRESI nº
O16/2012. de 06/02/2012, constituiu grupo de
trabalho com o objetivo de examinar a tratativa
contábil e fisca l adotada na CMB referente ao
assu nto exposto acima. com prazo de 30 dias
para sua conclusão. Entretanto. até o
encerramento do nosso exame o trabalho do
grupo não havia sido concluído.
2.

Retenções na Fonte

Neste ponto a Auditoria Independente
recomenda que a CMB efetue a solicitação da
dispensa das retenções dos tributos federais
sobre as receitas isentas ou imunes, tendo em
vista que a empresa vem acumulando créditos
tributários cm valores elevados c de demorada
realização.

Analisar a minuta de correspondência
elaborada pela DVCO/DECOF a ser
enviada aos clientes da CMB citados
acima com intuito de evitar as retenções
de tributos na fonte e emitir opinião a
respeito.

DEJUR/ DVCN

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Nas considerações efetuadas pelo DECOF
sobre o referido assunto, consta que foi
encaminhado ao Departamento Jurídico DEJUR para avaliação. através do Memo.
DVCO 027 de 28/ 12/2011, uma minuta de
correspondência que deverá ser enviada aos
Banco Central do Brasil, Receita Federal do
Brasil - RFB e Empresa de Correios e
Telégrafos - ECT. quanto à dispensa de
retenção dos tributos federais. no momento que
esses clientes efetuarem os pagamentos das
faturas à CMB.
Apesar da relevância do assunto, em virtude do
envolvimento dos principais clientes da CMJ3 e
da perda financeira. verificamos que até o
encerramento dos nossos trabalhos não houve
pronunciamento formal do DEJUR a respeito
da referida Minuta enviada pelo DECOF.

Atualizado em 23.01.201 3

Legenda:
Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
•

Interna e Externa.
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Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas Internas da
CMB .

•

Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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AUDIT / CMB

RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO I E XERCÍCIO: JULHO A SETEMBR0/2012
NOME DA EQUIPE : Adriana Cardoso e Aline Torres
RELATÓRIO Nº : 010/2012
PROCESSO Nº: 30 15/2012
ASSUNTO: Folha de Pagamento
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliação do cumprimento da Política de Recursos Humanos, das Normas Administrativas e Regulamentos Internos, em consonância com a legislação.
ESCOPO: Folha do mês de abril/2012, referente as seguintes verbas: Salário; Pró-Labore; Honorários;
Anuênio; Quinquênio; Contribuição Variável; Contribuição Excepcional; Gratificação de Função; Gratificação Incorporada; Adicional de Insalubridade; Periculosidade; Hora Extra; Auxílio Creche; Vale Transporte; Empréstimos Bancários e Empréstimos Cifrão; INSS; Plano de Saúde e Odontológico; Transporte e
Tíquete Refeição.
PERCENTUAL E XAMINADO: 75% da verba de Proventos e 40% da verba de descontos
PRAZO DE ATENDIMENTO: 13/12/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 08/01 /20 13
Consta tação

Recomendação

Competência

Risco

Situaç.ã o Atual

1. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E SINALIZAÇÃO DAS HORAS EXTRAS EXECUT ADAS POR
C ADA DIRETORIA E DEPARTAMENTO

No exame da Folha de Pagamento, um
assunto recorrente em nossa análise referese às Horas Extras realizadas na CMB.
Para essa análise, utilizamos o ano de
20 1 1, cujas Horas Extras pagas totalizam
cerca de RS 9,3 milhões, assim
distribuídas:

a) Interagir com a Presidência da
CMB e com a Diretoria Colegiada, a
fim de defin ir ação que trate do
excesso de horas extras realizadas
pelos
empregados
da
CMB
contrariando a legislação vigente.
b.1) Monitorar periodicamente as
horas extras realizadas, sina lizando
aos Departamentos e Diretoria, os
excessos
que
contrariam
a
Legislação e expõem a CM B aos
riscos de penalidades e passivo
trabalhista; e

0 1.st rlbul<:.ã o de Horas Extras por
Diretoria .. Ano 2011

Selecionamos 37 empregados, cujos
recebimentos montam cerca de RS 1,4
milhão. Analisamos o Espelho de Ponto
desses empregados e identificamos ações
que contrariam o disposto na CLT:

b.2) Revisar o processo de
autorização de horas extras, de
forma que a SEMT possa atuar, em
tempo hábil, no atendimento ao que
dispõe o art. 61 , referente às
semanal
prorrogações de jornadas de trabalho
em atividades insalubres.

• Ausência do descanso
remunerado (art. 67)
• Realizaçtio de Hora Extra acima do
má..•..:imo permitido (art. 59)
• Descumprimento do intervalo ml11imo
de 11 /t oras entre as jomatlas de
trabalho (art.66)

DIRAO

DEGEP

DEGEP

•

a AUDITpara
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Audi tado.
a A UDIT para
análise e
acompanhament o
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

a A UDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

No que se refere ao trabalho ininterrupto,
sem o descanso semanal, ressaltamos ue
Rc,umo Rei AUDIT 10 / 12 • pog I
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não vem sendo observada à pennissão
prévia da autoridade competente em
matéria de trabalho. confonne exige a
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CLT.

Este assunto vem sendo objeto de reporte
nos últimos Relatórios de Auditoria nº
24/2009, 25/201 O e 11/2011 , motivo pelo
qual fo i classificado como risco alto.

2. NECESSIDADE DE MELHORIA NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS ELEGiVEIS AO
PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
DIRAD
O adicional de insalubridade aliado à a) Definir, formalmente, junto à
Na AUDIT para
análise e
verba de periculosidade, totalizaram cerca Diretoria de Produção o tratamento
acompanhamento
de R$ 1, 1 milhão nos valores pagos em a ser dado aos empregados do
da implementação
abri l/2012. Verificamos que o processo de DEMOM
e
os
demais
do Plano de Ação
revisão dos respectivos pagamentos Departamentos que permanecem
do /\uditado.
adicionais
requer
melhorias com o recebimento de adicionais
principalmente no tocante a transferência divergentes da atividade exercida
de empregados de uma área para outra.
atualmente.
Selecionamos 25 empregados para testes e b. l) Reavaliar o procedimento para
Na AUOIT para
para 13 empregados (52%), a SAP não foi concessão e acompanhamento do DEGEP I DVBN
análise e
acompanhamento
revisada a fim de ratificar a pem1anência adicional de insalubridade e (Redirecionado
da implcmentaç,1o
de execução na atividade insalubre ou periculosidade, principalmente nos para DITEC/
do Plano de Ação
casos
de
transferência,
e
apresentar
DEPGA
em
periculosa.
do Auditado.
Verificamos ainda, que empregados do ação que vise mitigar os riscos tanto virtude de
DEMOM, após o sinistro ocorrido em pela fa lta do pagamento quanto alteração na
dezembro/201 1, permanecem com o pelos pagamentos realizados a Estrutura
recebimento dos adicionais mesmo não empregados que não fazem jus ao Organizacional
da CMB)
exercendo tarefas que fazem jus aos adicional;
adicionais.
Outrossim,
verificamos 1---- -- - -- - -- - - ---1-- - - - - -t-- ---t-- - -- -----1
também que desde o último relatório de b.2) Solicitar à Seção de Pessoal - DEGEP I DVB
a AUDIT para
Auditoria, foram solicitadas às áreas O SEPS o cancelamento de pagamento
análise e
envio de nova SAP de alguns empregados, de adicio1d1ais dos empl~e~ados qdue (Red~~~~~~do
~~~:~~:.~~~,~~~º
os quais não atenderam a solicitação.
não aten erem a so rcrtação e para
•
. - d SAP
do Plano de Ação
Identificamos também, morosidade na revisao ª
' apos· O prazo DEPGA em
do Auditado.
identificação da execução de atividade estabelecido na correspondência de virtude de
insalubre ou periculosa, de empregados solicitação; e
alteração na
Estrutura
recém-contratados, visto que constatamos
Organizacional
pagamentos retroativos de até 5 meses, a 7
empregados.
da CMB)
As recorrentes fragi lidades demonstram
que o processo requer ações que visem o ~-- ----------~1-- - -- --1----1--- - -- ---1
b.3) Agilizar a conclusão da revisão DEGEP I DVBN
Na AUDIT para
pronto atendimento da inclusão ou de todos os adicionais pagos pela (Redirecionado
análise e
exclusão dos adicionais a que façam jus.
CM B, atualizando os formulários de parn OITEC/
acompanhamento
Solicitação para Concessão do DEPGA em
da implcmentaçilo
Adicional de Periculosidade J virtude de
do Plano de Ação
Insal ubridade - SAP de todos os alteração na
do Auditado.
empregados.
Estrutura Organizacional da
CMB)
3. FRAGILIDADE NO PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADOS
DEGEP
Com base na tluxogramação realizada no a) Formalizar através de Norma de
a /\UOIT para
análise e
processo de substituição de empregados Administração os procedimentos
acompanhamento
identificamos
fragilidades
nos referentes
à
substituição
de
da implementação
bem como seu
procedimentos,
cujo
período
de empregados.
do Plano de Ação
afastamento seja superior a 30 dias, cancelamento.
do Auditado.
no
tocante
ao
principalmente
cancelamento da mesma, quando do

•

•
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retomo do empregado.
b. l) Criar mecanismos de controle
Na AUDIT para
Identificamos a utilização de verba no que diz respeito ao retorno dos DEGEP / DVGP
análise e
incorretamente para a substituição da empregados afastados por período
acompanhamento
da implementação
empregada matrícula 7234-6, por ocasião indeterminado, com o fito de evitar
do Plano de Ação
do afastamento do titular por motivo de pagamentos indevidos ao empregado
do Auditado.
licença maternidade, acarretando em valor substituto após o retomo do titular;
a receber menor do que o realmente
~b~.-2~)-A_t_e_n-tar
~q u_a_n_t_o_a_o~p-e-rí~o~d-o----:de- t-~~ ~~ ~~-t--~~--J-N-a- A~U-D-I-T-p-a-ra~--1
devido.
Yeri fi1camos que o empregado matricula substituição do empregado, para que DEGEP I DVGP
análise e
6738-5, exerceu a função de confiança de O registro seja efetuado corretamente
acompanhamento
Supervisor Substituto, iniciando em na verba correspondente, evitando
da implementação
04/01 /201 O. O titular retornou em recálculos.
do Plano de Ação
3 l/ 12/201 O, e não houve o cancelamento
do Audi1ado.
da substituição. Assim, o empregado
continuou recebendo o salário substituição
por 18 meses após o retomo do titular, até
junho de 2012. Ocorreu ainda, que o
mesmo empregado recebeu, por duas
vezes, substituição do mesmo titular,
acumulando, indevidamente, substituições
simultâneas.
I Ressaltamos que os registros da verba
utilizada para o desconto de valores de
substituição pagos indevidamente, possui
outros 32 casos de pagamentos indevidos.
Tais fatos demonstram fragi lidades nos
processos, havendo necessidade urgente de
revisão para adequação de procedimentos,
uma vez que a prática adotada atualmente
não está fonnalizada.

4. IDENTIFICAÇÃO DE SALÁRIOS FORA DA TABELA DE CLASSE/ NÍVEL EQUIVALENTE AO CARGO
Testamos 100% dos salários pagos aos A va!iar
cada
caso
de
não DEGEP I DVGP •
Na AUDLT para
empregados da Casa da Moeda do Brasil, enquadramento apontado em nossa
análise e
acompanhamento
cruzando o respectivo cargo com a tabela análise e, se for o caso, adotar as
em vigor que trata do nível e classe medidas cabíveis para os devidos
da implementação
relativos a cada cargo, e identificamos ajustes que se fizerem necessários.
do Plano de Ação
situações de salário pago ao empregado
do Auditado.
superior ao limite da Tabela para o cargo
de dentista e engenheiro da medicina do
trabalho. Ressaltamos que a carga horária
dos empregados na função de dentista está
diferente do padrão constante na Tabela de
Cargos e Salários q ue é de 120 horas.
Tal fato representa fragi lidade no
cadastramento de empregados, passíveis
de perda finance ira para a CMB, bem
como de questionamentos por parte dos
órgãos fiscalizadores.
5. PENDÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO DE EMPREGADO ADMITIDO
Realizamos follow-up dos Relatórios a)
Providenciar,
junto
aos DEGEP/DVGP
AUDIT nºs 12/201 O e 06/20 11, no q ue se empregados
mencionados,
a
dos
documentos
refere à pendência na entrega da apresentação
documentação
de
empregados, faltantes; e
requisitos
básicos
comprovando os
exigidos no Edital e constatamos que
alguns documentos continuam pendentes.
A não apresentação dos documentos b) Monitorar as pendências re lativas
exigidos poderá resultar no desligamento à documentação dos empregados DEGEP/DVGP
do empregado, uma vez que o mesmo admitidos, com o fito de regularizar
descumpriu o Edital. Este assunto fo i a situação documental exigida no
classificado como risco alto, pois tal Edital.
ocorrência
é
descumprimento
de
recomendações emanadas desta AUDIT.

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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6. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA
LEGISLAÇÃO

Analisamos
100%
descontos a) Criar mecanismos de crítica no DEGEP/DVGP •
dos
Na AUOIT para
análise e
consignados, referentes aos empréstimos Sistema ERP, quando as parcelas
acompanhamento
concedidos pelo Banco do Brasil, Caixa e oriundas de empréstimos bancários
da implementaçào
Cifrão. e identificamos 197 empregados ultrapassarem o limite estabelecido
do Plano de Ação
com descontos superiores ao limite de pela legislação;
do Auditado.
30%, estabelecido pela Lei nº 10.820.
Ressa ltamos que os valores a serem
descontados em Folha de Pagamento são 1-b
- )_ R_e_a_v_a l_ia-r- to_d_o_s_ o_s _e_m
_p_r_e_g-ad_o_s-+--- - - - -- -- +-N
-a_A_U_D
_I_T_p_ar_a_----1
enviados pelos Bancos em arquivo com descontos de empréstimos DEGEP!DVGP
análise e
eletrônico, mensalmente, alimentando o bancários, a fim de verificar O
acompanhamento
Sistema ERP, porém sem qualquer crítica comprometimento dentro do limite
da implcmcntaçào
sistêmica quando estes valores são estabelecido pela legislação; e
do Plano de Ação
superiores aos limites das margens
do Auditado.
anteriormente informadas ao Banco, visto
que o Sistema ERP não está parametrizado f--- - -- - - - - - - - -- - - - - - --+-- - - 1 - - - - -- ---1
Na AUDIT para
para sinalizar este tipo de situação.
c) Definir o procedimento a ser DEGEPIDVGP
análise e
Ressaltamos que um dos empregados tomado nos casos de descontos
acompanhamento
analisados possui comprometimento de superiores ao limite permitido em
da implementação
98% e não teve salário a receber nos meses Lei.
do Plano de Ação
de janeiro e maio/201 2.
do Auditado.
Classificamos como risco alto, pois este
assunto já foi objeto de reporte no
Relatório AUDIT nº 11 /201 1.

7. EMPREGADO EM LICENÇA NÃO REMUNERADA NA RELAÇÃO DO SEGURO DE VIDA
DEGEP
Realizamos testes nos descontos referentes a) Propor adequação em Norma
a AUDIT para
ao Seguro de Vida e constatamos um Administrativa, no que se refere à
análise e
acompanhamento
empregado (matr. 711 2-9), em licença sem licença não remunerada, com o tito
da implementação
vencimento, por solicitação própria. com de deixar transparente a suspensão
do
Plano de Ação
contrato de trabalho automaticamente dos beneficios durante a licença sem
do
Auditado.
suspenso, e que permanece na relação dos vencimentos,
solicitada
pelo
beneficiários de seguro de vida, sendo este empregado.
pago integralmente pela CM B, sem 1-b-)- l-nc_l_u-ir_ n_a_c_o_r_n_un_i_c-aç_ã_o_fc_i_ta- à-+--D-E-·G-E--l-)f_D_V_G_P_ _ _ _ __a_A_U_D_l_1_p-ara----1
restituição da parte do empregado. Divisão de Beneficios - DVBN o
análise e
Ressalatamos que o Regulamento de motivo
do
afastamento
dos
acompanhamento
Pessoal não faz menção a manutenção dos empregados, para que a mesma
da implementação
beneficios, assim como não localizamos atualize seus registros, retirando, se
do Plano de J\çào
Norma Administrativa com referência ao for O caso, 0 empregado dos
do Auditado.
assunto em pauta.
benefícios oferecidos pela CMB.
Em conversa com o gestor do contrato
fomos informados que a Seção de Pessoal
envia mensalmente a relação dos
empregados que optaram pelo Seguro de
Vida, onde consta a situação dos mesmos
na Folha, ativos ou afastados, porém não é
possível identificar qual o motivo do
afastamento.
8. FRAGILIDADES NOS REGISTROS DE INFORMAÇÕES NO SISAC

Levantamos no Sistema ERP a relação de
empregados admitidos e desligados no
período de março/201 1 a março/2012, e
in formações
confrontamos com as
constantes nas Guias de Encaminhamento
de Dados e constatamos que o envio das
informações ao TCU de alguns
empregados ocorreu após o prazo previsto

Cumprir rigorosamente os prazos
para informação de 60 dias para
admissões e 30 dias para
desligamentos, a contar da data do
apostilamento, conforme estabelece
a INrrcu nº 55/2007.

DEGEP/DVGP

@

Na AUOIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Açào
do Auditado.
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na [N/TCU nº 55, art. 7°, § 1º, bem como
alguns empregados demitidos não foram
registrados no SlSAC.
Verificamos ainda, que foi infonnado no
SISAC, indevidamente, o desligamento de
empregado anistiado (matr 7638-4).

9. INCONSISTÊNCIAS REFERENTES AO DESCONTO DE TRANSPORTE
Confrontamos a Relação enviada pela a) Apurar o motivo pelo qual os DEGEP/DVGP
Na AUDIT para
Divisão de Logística Corporativa - DYLC, descontos não foram realizados,
análise e
correspondente a todos os empregados que empreendendo
os
aj ustes
acompanhamento
utilizavam o transporte no mês de necessários para que não haja novas
da implementação
do Plano de Ação
abril/20 12, com a Folha de Pagamento do ocorrências;
do Auditado.
mesmo
mês,
e
identificamos
16
empregados que não estão sendo
descontados. Verificamos também que, 1-b-)-R--.- -- - -- -.- -d--+--- - ----+------t- - -- -- - - .
. ev1sar os casos menciona os e DEGEP/DVGP
Na AUDIT para
análise e
conforme c láusula 3ª, §2º do Acordo proceder os respectivos descontos; e
Coletivo de T rabalho - ACT 2012-2013,
acompanhamento
da implementação
os empregados com idade ig ual ou
superior a 65 anos, ficarão isentos de
do Plano de Ação
qualquer desconto referente a transporte.
do Auditado.
Porém, constatamos alguns empregados
nessa condição que continuam sendo t--- -- - -- -- - -- ---1---- - ---+-----+- -- - - - descontados.
c) Cumprir o que preceitua a DEGEP/DVGP
Na AUDIT para
Tal fato demonstra fragilidade na referida
cláusula
do
Acordo
análise e
comunicação entre o Departamento de Coletivo de Trabalho - ACT
acompanhamento
da implementação
Serv iços
Corporativos - DECOR e 20 12/2013, bem como ressarcir os
do Plano de Ação
DEGEP.
empregados supracitados que foram
do
Auditado.
descontados indevidamente.
10. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS EMPREGADOS ELEGÍVEIS AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA
Conforme
Normativos
internos,
o Analisar juntamente a Diretoria se o
DEGEP
Na AUDIT para
empregado comissionado até 3° grau ocupante da função de consultor,
análise e
divisional não é elegível ao pagamento de confonne o Plano de Especialização
acompanhamento
Hora Extra.
Consultiva - PEC em vigor deve
da implementação
Verificamos que os empregados ocupantes pennanecer elegível ao pagamento
do Plano de Ação
do Auditado.
de cargos de consultoria, contido no Plano de Horas Extras.
de Especialização Consultiva - PEC vêm
sendo elegível ao pagamento de Hora
Extra. Verificamos no Sistema ERP
pagamentos
frequentes
a
esses
empregados.
Ressaltamos também que verificamos que
empregado com Gratificação Incorporada,
é elegível de recebimento de hora extra,
paga sobre o total da remuneração,
confonne legislação, porém diferenciado
do conceito enquanto o mesmo era
com issionado,
visto
que
enquanto
comissionado, o empregado é isento de
ponto não sendo e legível ao recebimento
de Hora Extra.
Essas particularidades não constam em
Nomiativos internos.

•

11. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADASTRO DE EMPREGADOS NO SISTEMA ERP
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Durante nosso exame recorremos por
diversas vezes ao cadastro de empregados
verificamos
do
Sistema
ERP
e
inconsistências
informações
nas
registradas, tais como dados relativos à
fom1ação de empregados e cursos de
extensão e informação incorreta no
cadastro de dependentes de empregado.

a) Realizar força tarefa para
atual izar prontamente os dados
registrados no Sistema ERP, a fi m
de que as informações contidas no
Módulo de Gestão de Pessoal do
Sistema
ERP
permaneçam
devidamente atualizadas; e

DEGEP/DVGP

b) Padronizar j unto à equ ipe as
informações
que
devem
ser
registradas no Sistema ERP.

DEGEP/DVGP

Risco

•

Situação Atual

Na AUOIT para
anãlisc e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Na AUDIT para
anãlisc e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Atualizado em 23.01.201 3

Legenda:

•G
•

Risco Alto: Probabil idade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da
Auditoria Interna e Externa.
Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas
Internas da CMB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO /EXERCÍ CIO: JULHO A SETEMBR0-2012
NOME DA EQUIPE: ALEXANDRE DE CASTRO DUARTE
RELATÓRIO Nº: O11/2012
PROCESSO Nº: 3016/20 12
ASSUNTO: Govemança de Tecnologia da Informação - DETIC
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliação da eficiência e eficácia da Governança de Tecnologia da
Informação (TI), além de avaliar a exposição e a adequação dos controles, em respostas aos riscos
relacionados à Governança, sua operação, segurança e os sistemas de informação que apoiam o negócio.
ESCOPO: Análise da Governança de Tecnologia da Info rmação (TI) para sustentar e apoiar as estratégias
da Organização e seus obj etivos, em conformidade com Planejamento Estratégico da CMB e com Plano
Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, apoiado pelos Comitês de Tecnologia da Informação COTIN e o de Segurança da Informação e Comunicações - COSIC, além de analisar a operacionalidade
para alcançar esses objetivos através das contratações e aquisições de sol uções de responsabilidade do
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC.
PERCENTUAL EXAMINADO: 100% dos Softwares de Responsabilidade do DETIC.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 05/01/2013
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 14/ 12/2012
Consta ta ção

Recomendação

1. F ragilidades no P r ocesso de Contratação de Tecnologia da Infor mação
1.1- Processo de Cont ratação de
a) Criar Grupo de Trabalho para
Soluções de TI
elaborar modelo de processo para
Dentre as aquisições analisadas, uma foi
contratação de bens e serviços de Tl,
adquirida pela CMB sem que a área
nos moldes da Instrução Normativa
técnica, Departamento de Tecnologia da
nº 4/201 O, da SLTl/MPOG.
Informação e Comunicação - DETIC
tivesse
participado
da
fase
de
planejamento de sua contratação ou
emitido seu Parecer Técnico, tomando
ciência da aquisição somente após
solicitação
de
instalação,
como
evidenciado no processo nº 4077/20 11.
Em virtude disso, somente após a sua
aquisição, foi verificado que os beneficios
esperados não foram .
b. l) promover esforços visando
1.2 - Pla neja mento da Contra tação de
avaliar a necessidade de formular,
Soluções de TI
implementar e monitorar o processo
Verificamos que embora seja atribuição da de contratações de bens e serviços
SEPN, emitir Parecer Técnico, a análise de de TI, aderindo ao que determina a
viabilidade técnica das contratações vem Instrução Normativa nº 4/201 O da
sendo realizada com base nas habilidades SLTI/MPOG;
técnicas de um analista não pertencente à
SEPN, desde o início de 2011, como nos b.2) analisar a viabilidade de incluir
aplicativos da Estalo: Risco Design e nas atribuições de cada Gerência do
Thermal Design. Outro fato seria a DETIC, o plano de sustentação e a
análise de risco da fase de
necessidade de avaliar uma estruturação da
SEPN para formular, implementar e planejamento das contratações, em

Competência
DITEC

DETIC

Risco

•

S it uação Atua l
Na A UDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Na AUD IT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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C onstatação

Recom endação

Competência

monitorar o processo de contratação de TI, atendimento à Instrução Nonnativa
incluindo em suas competências além da nº 4/201 O da SLT I/MPOG.
análise de viabilidade técnica, um plano de
sustentação e a análise de risco, apoiando
o processo de seleção do fornecedor e
estratégia da contratação.

1.3 - P rocesso de Desenvolvimento de
elaborar
procedimento
c. l)
Software
contemplando as tarefas a serem
Outro fato analisado fo i que, após o seguidas na análise de viabilidade da
resultado da análise de viabilidade, decisão contratação, no plano de sustentação
por
aquisição
ou
desenvolvimento, e na análise de risco, o que irá
houvesse um conjunto de atividades, melhorar a qualidade e padronização
métodos, ferramentas e práticas Iigadas das
atividades
na
fase
de
por padrões de relacionamentos entre elas, planejamento;
que devessem ser considerados para
c.2)
implantar,
estabelecer
e
produzir o objeto desejado de forma
processo
de
normatizar
organizada, eficiente e gerenciável.
desenvolvimento
de
software
Este tema é tratado no Decreto-Lei nº 200, atendendo a obrigatoriedade do
como
obrigatoriedade
pela
A lta
Decreto-Lei nº 200 de 1967, art. 6°;
Administração em implantar, estabelecer e
normatizar processo de software a c.3) aval iar a necessidade do
exemplo do A I 2.7 do COB IT, que trata do quantitativo de recursos humanos e
estabelecer processo de capacitação
desenvolvimento de software apl icativo.
contínua dos participantes das
equipes
de
planejamento
de
contratações de T I e de atividades de
gestão contratual nos normativos e
na jurisprudência envolvidos.

d)
Revisar
a
Norma
de
Administração nº 4170-NA- I-O1.0 1
ou elaborar normativo interno para
incluir nas aquisições de TI, a
obrigatoriedade da execução da fase
de planejamento, além de avaliar a
necessidade de adotar confonn e art.
2°, incisos Ili e V da Instrução
Nonnativa nº 4/201 O, remessa à área
Tecnológica, para emissão de
parecer técnico para validação de
toda contratação de Tt

R isco

•

DET IC/
DYGO/
DVIN

Situação Atua l

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

DIRAD/
DEGCS

Na AUD IT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Nota: Esta recomendação está
sendo encaminha da à DIRAD
através
do
M EMO/A UDIT
nº
194/201 2, pa ra
posterior
r emessa ao D EGCS, conforme
Anexo I deste Relatório.

2. F ragilidad es no p r ocesso de Supor te e M anutenção d os Ativos d a Inform ação
a) Definir um processo que permita
manter todas as informações e
inventários de ativos associados com
os recursos de processamento da
informação
designando
um
proprietário por uma parte definida
da organização, incluindo todas as
informações
necessárias
que
pennitam
a
continuidade
do
negocio,
à
semelhança
das
orientações contidas na ISO/IEC
Cabe ressaltar, que evidenciamos também 27.002, item 7.1 - Inventário de
gerentes de 2º e 3º níveis de gestão ativos.

Constatamos, a partir de 2009, uma
sobrecarga dos anal istas da OYGO, visto
que para manter e atender a as demandas
da área e O suporte e manutenção dos
software
administrativos,
existe
a
necessidade de realocação dos analistas, o
que acarreta uma troca constatante de
analistas em outros projetos gerando
atrasos e até interrupção nos projetos já
existentes.

DETIC

•

Na AUDIT para
aná lise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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Recomendação

Constatação

Competência

Risco

Situação Atual

atuando no suporte do desenvolvimento e
em papéis operacionais num esforço para
dar continuidade aos projetos de negócio.
Outro fato que merece ressalva é, a
existência de 11 sistemas legados, pela sua
falta de documentação e a im inência da
saída por aposentadoria do único analista
que

participou

originalmente

do

seu

desenvolvimento, podendo acarretar o
risco de parada do processo de negócio.A
mesma ação se faz necessária nos sistemas
desenvolvidos
ou
suportados
pelos
terceirizados, além da necessidade de que
todos os ativos de software, inclusive os de
não propriedade da DVGO/DETIC, sejam
inventariados,
incluindo
todas
as
infom1ações necessárias que permitam a
continuidade do negócio no caso de um
desastre, a exemplo, o tipo do ativo,
formato, localização, in formações sobre
cópias de segurança, informações sobre
licenças, importância do ativo para o
negócio e proprietário.

~~~~~~~~~~~~~~--+~~~~~~-,

b. l) elaborar um processo para
manter todos ativos de software,
inclusive os de não propriedade da
DVGO, inventariados, incluindo
todas as informações necessárias
que permitam a continuidade do
negócio e tenham um proprietário
responsável;

DETIC /
DGYO

•

Na AUD IT para
análise e
acompanhamento
da implementaçào
do Plano de Ação
do Auditado.

b.2) elaborar um processo de
transferência de conhecimento dos
sistemas legados críticos ao negócio
às equipes de operações e suporte,
sua documentação se toma ação
imediata para a continuidade do
negócio;
b.3) restringir o crescimento do
legado baseado em migração
gradativa desses sistemas;
b.4) promover a documentação de
todos os sistemas homologados;
b.5) e laborar mecanismo que através
do processo de software contemple
os artefatos mínimos para aceite de
soluções tercerizadas; e
b.6) analisar o quantitativo mínimo
de analista técnico necessário para
atender as demandas da área.

3. Fragilidades no Processo do Planejamento Estratégico da CMB
Em consulta à Divisão de Planejamento
DIRAD/
a. l )
adotar
as
medidas
Estratégico - DVPL/DESEM, evidenciouadministrativas necessárias para DESEM/DYPL
se uma Ata de Reunião de Diretoria da
aprovação
do
Planejamento
CMB nº 51 /2011, de 22/ 12/2011 ,
Estratégico da CMB de 2012, a fim
estendendo a vigência do Planejamento
de evitar questionamento pelos
Estratégico da CM B de 2009/20 1O para
órgãos
controladores
e
exercício do ano de 20 1 1, contudo,
fisca lizadores da CMB;
ressaltamos que até o ténnino do nosso
trabalho, não evidenciamos a aprovação do a.2) coordenar a elaboração do
Planejamento Estratégico da CMB para Planejamento Estratégico da CMB
20 12.
nos próximos anos, de acordo com
Além disso, também não evidenciamos a as atribuições constantes da Nonna
divulgação dos resultados alcançados das de Organização nº O120-N0-03, a
metas estabelecidas do Planejamento fim de que a elaboração e aprovação
Estratégico da CMB 2009/2011 , bem ocorra tempestivamente;
corno seus respectivos planos de ação, a. 3) elaborar modelo de processo de
conforme atribuições da Norma de Planejamento Estratégico, para ser
Organização nº O120-N0-03 da Divisão de seguido nos próximos anos, com
Planejamento
Estratégico
- posterior aprovação de instância
DYPL/ DESEM, letras " c", "d" e "e", do superior; e
item 41.
a.4) elaborar mecanismos de
acompanhamento
periódico
do

•

Na AUD IT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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1

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

•

Na AUDIT para
análise e
acompan hamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

alcance das metas estabelecidas,
para possíveis correções de desvio e
divulgação interna do alcance das
metas, ou os motivos de não as ter
alcançado.
Nota: Estas r ecomendações estão
sendo encaminhad as
à
DIRA D
através
do
ME MO/AU DIT
nº 195/2012, par a posterior r emessa
ao DESEM, conforme A nexo li.

4. Necessidade de Atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI
Verificamos que o PDTI, por se tratar de
um planejamento de T I que abrange toda a
organização, necessita da elaboração de
um processo contemplando plano de
trabalho, p lano de monitoramento das
ações e revisões previstas e um plano de
comunicação, que deve viabilizar a
divulgação interna. Contudo, o PDTI ainda
não foi publicado internamente, em
desacordo com a Ata da 2ª reunião da
Diretoria de 2011 , informando que sua
periocidade de atualização e publicação
ocorrerá a cada seis meses.
Outro fato verificado, analisando o PDTI,
é a necessidade da inclusão dos objetivos,
indicadores e metas para TI, sendo que os
objetivos devem estar explicitamente
a linhados aos objetivos de negócio
constantes do Planejamento Estratégico da
CMB, além de um acompanhamento
das
metas
periódico
do
alcance
estabelecidas, para possíveis correções de
desvio e posterior divulgação interna do
atingimento das metas, ou os motivos de
não as ter alcançado. Tal ausência
inviabiliza o processo de acompanhamento
para verificar se seus objetivos estão sendo
alcançados.
Tal fato remete à necessidade de que o
PDTl seja atualizado, definindo metas e
indicadores para os objetivos estratégicos
de TI, com planos de monitoração e
acompanhamento de seu desempenho,
além da sua publicação e divulgação,
motivo pelo qual o assunto foi classificado
como risco alto.

a. l)
interagir com as áreas
envolvidas no sentido de promover a
atualizar do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação - PDTI,
incluindo obj etivos, indicadores e
metas para a Tl, sendo que os
objetivos
devem
estar
explicitamente
alinhados
aos
objetivos de negócio constantes do
Planejamento Estratégico da CMB;

DITEC

a.2) interagir com a área de
Tecnologia Informação - TI, no
sentido de promover a divulgação
Interna do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação - PDTI;
a.3) definir e normatizar modelo de
processo para elaboração do Plano
Diretor
de
Tecnologia
da
Informação - PDTI , a ser seguido
nos próximos anos; e
a.4) promover, junto à DI RA D, a
revogação da PRT.DIRAD nº 04 de
20 1O, bem como editar nova
Portaria, a fim de ajustar as recentes
alterações ocorridas na estruturação
organizacional da CMB.
b) Estudar a viabil idade de propor a
elaboração de mecanismos de
semestral
do
acompanhamento
alcance das metas estabelecidas,
para possíveis correções de desvio e
divulgação interna do alcance das
metas, ou os motivos de não as ter
alcançado.

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

DIRA D/
COTIN

Nota: Esta recomendação está sendo
enca minhada à DI RA D através do
MEMO/AU OIT nº 196/201 2, pa ra
posterior
remessa
ao
C OTI N,
confo r me Anexo Ili deste Relatório.

5. Fragilidade nas Atribuições do Comitê de Tecnologia da Informação - COTIN
Verificamos
que
a
OSG.PRESI
nº 006/2009, que se encontra vencida,
constituiu o Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação - COT!N,
órgão de caráter deliberativo, para garantir
que as decisões da CMB sobre Tecnologia
da Informação sejam compatíveis com o

a. l) atender a obrigatoriedade de
informar regularmente à Diretoria
Colegiada o resultado dos trabalhos
e as deliberações tomadas conforme
OSG.PRESI nº 006/2009;

D IRAD/
COTIN

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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I

Constatação

Recomendação

PDTI. Analisando a atuação do COTIN,
não evidenciamos a publicação de suas
deliberações pe los diversos meios de
divulgação internos o que contribuiria para
reforçar a transparência de s uas ações.
Além disso, dentre os documentos
analisados 14 Atas de Reunião de 201 O e 4
Atas de Reunião de 201 1 evidenciamos
que suas reuniões não rnantem uma
periodicidade semanal. urna definição de

a.2 ) prover ação para de finir uma
área na lntranet para divulgação das
atas e de todos os assuntos
relacionados ao seu funcionamento e
deliberações do Comitê;

quórum

mínimo

ou

representantes

suplentes, a lém da inexistência de urna
infraestrutura mínima para apoiar suas
ações, tais como: propor calendário,
elaborar e apresentar a pauta de reunião,
organizar,
disponibilizar
documentos
correlatos e encaminhar os resultados das
deliberações, regularmente, à Diretoria.
Tal fato remete a obrigatoriedade de
informar regularmente à Diretoria sobre o
resultado dos trabalhos e suas ações
tomadas, de forma atualizada e em grau de
detalhamento para visualização dos
impactos da TI nos negócios e para a
tomada de decisão, além do que as
reuniões ocorram ininterruptamente, para
que não haja perda do foco e
descontinuidade de acompanhamento dos
projetos, gerando assim desestimulo de
participação dos membros e ineficiência
no funcionamento do Comitê.

Competência

Risco

Situação Atual

•

Na A UDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

a.3) atentar para a periodicidade
semanal das reuniões, necessidade
de quórum mínimo e designação de
substitutos dos representantes;
a.4) avaliar a necessidade de prover
infraestrutura para os trabalhos do
COTTN;
a.5) propor à Presidência da C MB
atualização
da
OSG.PRESI
006/2009, que se encontra vencida,
de acordo com a Norma de
Administração nº 0321 -NA-l -03 ; e

DIRAD/
COTIN

a.6) propor à Presidência da CMB
atualização da PRT.PRESI 14/20 11
que trata designação dos membros
do COTIN.
Nota: Estas recomendações estão
sendo encami nhadas
à
DIRAD
através do MEMO/AUD IT
nº
196/20 12, para posterior remessa ao
COTIN, conforme Anexo Ili deste
Relatório.

6. Fragilidades nas Atribuições do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - COSIC
Em consulta a Política de Segurança da

a. l) submeter à apreciação da
Informação e Comun icação - PS I da CMB, Diretoria Executiva a Política de
disponível da lntranet, verificamos que a
Segurança Corporativa - PSC e
Norma de Administração nº 20 11-NA- lposteriormente encaminhar para
O1, foi aprovada, em 14/03/2012, pclo d e
aprovação
do
Conselho
COSIC, em substituição a antiga Norma
Administração - CONSAD;
de Política da Segurança de 2 8.03.2000.
Contudo, tal aprovação compete à a.2) remeter a Política de Segurança
autoridade responsável pelo órgão.
da Informação para aprovação pela
Ressaltamos para que a Politica de Presidência da CMB;
Segurança da Informação - PSI seja
institucionalizada é também necessário a.J) elaborar
estratégia para
promover a cultura de Segurança da divulgação da Política de Segurança
Informação.
da Informação, após sua aprovação;

DIRAD/
COSIC

•

a A UDIT para
aná lise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

ª

Ressaltamos ta mbém que, a CMB não
dispõe de estrutura organizacional responsáve l por gerenciar e propor programa
orçamentário es pecifico para as ações de
Seg urança da Informação, embora no
DETIC exista uma eq uipe, informalmente
instituída, para tratar da Segurança da
Informação Administrativa.
Tal fato inviabiliza o processo de assessoramento ao Gestor do COS IC para a implantação e gestão da Política de Segurança da In formação e Comunicação, além de
impossibilitar o atendimento à Instrução
Normativa citada através de s uas Normas
Complementares que abrangem a obrigatoriedade dos seguintes conce itos:
•
Política de Segurança da Informação (PSI);

a.4) e laborar a estratégia de ações de
conscientização,
educação,
treinamento e responsabilidades
quanto à Segurança da Informação;
a.5) propor à Presidência da C MB
da
OSG.PRESI
atualização
00 1/201 O, que se encontra vencida,
de acordo com a Norma de
Administração nº 0321-NA- l-03.

Nota: Estas r ecomen da ções estão
se ndo
encaminhadas
à
DIRAD
através
do
MEMO/AUD IT
nº 197120 12. para posterior remessa
ao COSIC, conform e A nexo rv.
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Constatação

Recomendação

Competência

Política de Controle de acesso
(PCA);
Plano de Continuidade de Negócios (PCN);
Ativo de Informação :
Gestão de Riscos de Segurança da
Informação; e
Equipe de Tratamento e Resposta
a Incidentes em Redes Computac ionais (ETIR).

b) Avaliar a necessidade de
estruturar uma ârea de Segurança de
lnfonnação, contemplando uma
equipe de tratamento e resposta a
incidentes e monitoramento dos
serviços do DEINT e DETIC
Segurança da
re lacionados à
lnfonnação, além de capacitar
profissionais e definir atribuição de
papéis e responsabilidades.

DIRAD/
DESEC

Cabe ressaltar que a Política de Segurança
Corporativa - PSC , ainda não foi
aprovada, embora ela seja a base para
todas as outras Normas de Segurança tais
Segurança
da
como:
Política
de
Informação e Comunicação, Política de
Plano
de
Controle
de
Acesso,
Continuidade de negócio, dentre outros.

Nota: Esta reco mendação está sendo
encaminhada à DI RA D através do
MEMO/AUD IT nº 198/20 12, para
poster ior
re messa
ao
DESEC,
co nfor me A nexo V deste Relatór io.

•

•
•
•
•

e) Propor a sua Diretoria criação de
urna
área
responsável
pela
Segurança da Informação, atentando
para suas competências, papéis e
responsabilidades no contexto da
Segurança da Informação, urna vez
que existe uma equipe trabalhando
infonnalmente. responsabilidade e
estrutura definidas fom1alrnente.

DETIC/
DVSI

Risco

Situação Atual
Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

•

Na AU DIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Aud itado.

Atualizado em 23.0 1.20 13

Legenda:

•
•

Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da
Auditoria Interna e Externa.

Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/o u Normas
@ Risco
lnternas da CMB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsáve l.
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AUDlT / CMB

RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012

PERÍODO/ EXERCÍ.CIO: JULHO A SETEMBRO/ 2012
NOME DA EQUIPE: CRISTIANI MELLO E FLAVIA CÔRTES
RELATÓRIO Nº: 012/2012
PROCESSO Nº : 3.756/2012
ASSUNTO:

Exame da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ e do
Livro de Apuração do Lucro Real-LALUR

OBJETIVO DO TRABALHO: Análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, do exercício de 2012, Ano-Calendário 2011 e do Livro de Apuração do Lucro Real LALUR, conforme Instrução Normativa RFB nº 1.264/201 2, bem como à revisão da tluxogramação das
rotinas e procedimentos das atividades correlatas.

ESCOPO: Verificação do preenchimento da DIPJ e do LALUR, do ano-calendário 20 11, exercício 2012,
em cumprimento da Legislação vigente, tendo como base a documentação suporte apresentada pela área.
PERCENTUAL EXAMINADO:

100% das Informações da Declaração de Informações Econômico-

Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ

PRAZO DE ATENDIMENTO:

29/10/2012

LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 19/ 12/2012
Constatação

Recomendação

Competência

1. Ausência de Documentação Suporte para Análise do Preenchimento da DIPJ e LALUR

No decorrer de nossa auditoria solic itamos
à Divisão de Contabilidade - DYCO,
subordinada
ao
DECOF,
toda a
documentação base necessária para
analisarmos a Declaração de lnfonnações
Econôm ico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, bem como o Livro de Apuração do
Lucro Real - LALUR e constatamos,
dentre os documentos apresentados, a
ausência do LALUR, o qual é a base para
validação das fichas relacionadas no
Relatório, impossibilitando a análise do
preenchimento das respectivas.

Disponibil izar, em tempo hábil, a
Declaração com todos os relatórios,
documentações e memórias de
cálculos
que
comprovem
as
informações apresentadas, a fim de
que possamos validar todos os
dados.

DECOF/
DYCO

Risco

•

Situação Atual
Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Além do LALUR constatamos, também, a
ausência da documentação necessária para
a validação do preenchimento da Ficha
298 - Operações com Exterior, linha 05 Total de Importações de Bens.
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Constatação

Recomendação

Competência

2. Divergências de Informações no Preenchimento da DIPJ

Durante nossa análise, confrontamos as
informações lançadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ com a documentação e
memórias de cálculo encaminhadas pela
Divisão de Contabilidade - DVCO e
verificamos
inconsistência
no
preenchimento de alguns dados da
Declaração.

Elaborar Declaração Retificadora
junto à Receita Federal do Brasil,
efetuando os acertos necessários a
fim de regularizar os equívocos
acima mencionados.

DECOF/
DVCO

Risco

Situação Atual

•

a AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Atualizado em 23.01.2013

Legenda:

•
•
@

Risco Alto: Probabilidade de Perda Financeira e/ou descumprimento de Recomendações emanadas da Auditoria
Interna e Externa.
Risco Moderado: Necessidade de adequação dos Procedimentos aos Dispositivos Legais e/ou Normas Internas da
CMB .
Risco Baixo: Necessidade de Acompanhamento e Observação de procedimentos pela Área Responsável.
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO / EXERCÍCIO: JULHO A SETEMBRO/ 2012
NOME DA EQUIPE: Adriana Cardoso e Aline Torres
RELATÓRIO Nº : 013/2012
PROCESSO Nº: 3758/2012
ASSUNTO: Pregão Presencial e Eletrônico
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a eficiência, eficácia e economicidade nas aquisições em geral e
contratações de serviços na CMB, relativos às modalidades: Tomada de Preços, Concorrências Nacional e
Internacional, bem como proceder à fluxogramação das rotinas e procedimentos.
ESCOPO: P rocessos homologados entre os meses de julho de 2011 ajunho de 2012.
PERCENTUAL EXAMINADO: 20% do total de 187 existentes, correspondendo a 38 processos.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 01/11/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 12/12/2012

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

1. AUSÊNCIA DE RUBRICA I ASSINATURA NOS EDITAIS E NAS ATA DAS LICITAÇÕES DA MODALIDADE
PREGÃO
Verificamos que o Edital dos processos de
Pregão Presencial e Eletrônico, bem como
seus anexos não estão
assinados/rubricados pela autoridade
competente. Caracterizando inobservância
ao estabelecido na legislação, bem como
impossibilitando a identificação do
documento como " original" dentro do
processo.
Constatamos que não possui o campo
específico para a assinatura, no caso do
Pregão Eletrônico, tal como ocorre para os
Editais das outras modalidades de
licitação.
Verificamos também que as Atas dos
Pregões
Eletrônicos, documentos e
propostas,
não
vêm
sendo
Pregoeiros
assinadas/rubricadas pelos
designados.

a. l) Cumprir o que preceitua o
artigo supracitado, quanto à rubrica
e assinatura do Edital e seus anexos,
a fim de caracterizá-lo como
documento original dentro do
processo;
a.2) Orientar aos pregoeiros para
que assinem a Ata dos Pregões
Eletrônicos, bem como rubriquem as
propostas e documentos originais
recebidos dos licitantes; e

a.3) Rever os processos do ano de
2012, a fim de implementar,
efetivamente, o Plano de Ação
informado pela área, no último
Relatório de Auditoria, no que tange
a rubricar e assinar os Editais da
modalidade Pregão (Eletrônico e
Presencial).
b) Incluir ao fina l do Edital das
licitações na modalidade pregão
Presencial e Eletrônico, o campo
para assinatura da autoridade que o
expediu.

DEGCS /
COMPEL

DEGCS /
COMPEL

DEGCS /
COMPEL

DEGCS /
DVEF

•

Na AUD IT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Na AUD IT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

Na AUDIT para
análise e
aco mpan hamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

2. DOCUMENTOS NÃO ACOSTADOS AOS PROCESSOS
Não localizamos alguns documentos que
devem ser acostados aos autos, tais como:
Proposta Original, Consulta CEIS e CNJ e
Cópia da publ icação da homologação.

Acostar cópia dos documentos
mencionados, bem corno da
Publicação da Homologação, nos
processos referidos, dar
cumprimento aos dispositivos legais,
e proporcionar transparência das
ações realizadas pela área.

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

DEGCS /
COMPEL

3. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO
SISTEMA DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL
Identificamos que a Ata acostada aos
autos, emitida pelo próprio Sistema do
Banco do Brasil, utilizado para a
realização das sessões de pregão
eletrônico, apresenta, corno autoridade
competente da CMB, o empregado que
realiza a publicação e não o próprio
pregoeiro, que atualmente é a autoridade
competente na CMB para a licitação.
Verificamos também que, por vezes, são
registrados no sistema, corno equipe de
apoio, empregados que não constam na
Portaria de Designação, motivo também
passível de questionamento pelos órgãos
fiscalizadores.

a) Abster-se de registrar como
equipe de apoio, empregado
d ivergente do designado na Portaria
específica do referido processo
licitatório; e

Ajustar o procedimento atualmente
existente, a fim de que a autoridade
competente registrada na Ata do
Pregão Eletrônico seja empregado
fonnalmente designado.

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

DEGCS /
COMPEL

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

DEGCS /
COMPEL

4. FRAGIL.IDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
Analisamos o processo nº 5 100/2011
referente à compra de 30.000 litros de
ácido nítrico, aprovado pela autoridade
competente através da modalidade Pregão
Eletrônico, aberto em 22/ 12/201 1, a partir
do Memo nº 390/2011 , de 11 / 11 /20 11,
emitido pela Seção de Planejamento,
Programação e Controle de
Insumos - SEPT. Verificamos que, em
11/07/2012, a SEPI enviou o Merno
nº 156/2012, solicitando o cancelamento
do citado processo, que já havia sido
homologado pela autoridade competente
em 27/06/2012, cujo contrato já se
encontrava no fornecedor para assinatura.
morosidade e fragilidade no
acompanhamento do previsto x realizado
da produção, visto que o certame chegou a
etapa de homologação 7 meses após
iniciado, sem a sinalização de que a
demanda poderia não ser mais necessária.

Envidar esforços para a efetiva
implantação do Módulo Carga
Máquina, do Sistema ERP, que
pennitirá o acompanhamento diário
do previsto x realizado pela
produção e, consequentemente, dos
ajustes necessários pela Seção de
Planejamento, Programação e
Contro le de Insumos - SEPI , com
mais celeridade, evitando as
situações ora mencionadas.

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação

do Plano de Ação
do Auditado.

OlPRO /
DEGER

5. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL ÀS EMPRESAS PARTICIPANTES DA
PESQUJSA DE PREÇO
Na AUD IT para
lnfonnar aos fornecedores
Verificamos que não faz parte do
aná lise e
participantes
da
pesquisa
de
preço,
procedimento, no momento da publicação
acompanhamento
que o Edital referente à pesquisa da
do Edital, informar também as empresas
da implementação
qual participaram encontra-se
participantes da pesquisa de preço base
do Plano de Ação
DEGCS /
publ icado e disponível no sítio da
para a publ icação do edital, a fim de que,
do Auditado.
COMPEL
caso há interesse na participação, acessem CMB.
o sítio da CMB para visualizarem o Edital,
que por vezes, não comparecem para a
licitação.

•

Atualizado em 23.0 1.2013
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

Legenda:

•
•

Risco Alto: Perda Financeira, descumprimento de objetivos estratégicos, danos à imagem da CMB, ou
reincidência de recomendação emanada da Auditoria Interna/Externa o u de ó rgãos do Sistema de
Controle Interno/Externo.

Moderado: Necessidade de adequação dos procedimentos e normativos internos aos dispositivos
G) Risco
legais e às melhores práticas de Govemança Corporativa .
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em procedimentos internos.
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012

PERÍODO/ EXERCÍCIO: JULHO A SETEMBRO - 2012
NOME DA EQUIPE: VALENTIM FERREIRA E BIANCA CAMPELLO
RELATÓRIO Nº: 0 14/2012
PROCESSO Nº: 3757/20 12
ASSUNTO: GESTÃO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a efetividade do Controle de Bens Patrimoniais da CMB, bem
como a Fluxogramação das rotinas e procedimentos correlatos, em estrita observância aos Princípios de
Auditoria geralmente aceitos.
ESCOPO: Análise da Gestão do Contrato nº 3.543/201 O, de Prestação de Serviço de Inventário pela
empresa Unisis, para aferição do inventário físico de bens, por amostragem, a aplicabilidade do Termo de
Responsabi lidade, a verificação do controle de Bens Patrimoniais da CMB, a aferição do cálculo do valor
recuperável e das taxas de depreciação, de acordo com a vida útil dos bens, a verificação do Teste de
lmpairment, bem como o atend imento, por parte do DECOF, à recomendação do Relatório de Aud itoria nº
02/2012, sobre as recomendações da Auditoria Externa.
PERCENTUAL EXAMINADO: 30% das atividades da áreas.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 03/12/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 14/12/2012
Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

1. Fragilidades na execução do contrato de inventário
Verificamos a Gestão do Contrato de a)Aprimorar o planejamento e DECOF/OVCO
Serviços de Inventário Físico Geral da adequar o cronograma para as
DIRAD
CMB, realizado pela empresa Unisis, próximas contratações de serviços
referente ao Processo nº 3.543//201 O, pelo
referido
Departamento,
em
27/01 /2011 ,
sob
a considerando os aspectos peculiares
assinado
que
envolvem
o
ambiente
responsabilidade do OECOF.
operacional da CMB;
Constatamos atrasos na execução do
inventário Geral de Bens Patrimoniais da b)Elaborar e executar cronograma
CMB entregue em 05/04/201 2, face com ações para validação do
aspectos não previstos no p lanejamento do Sistema de T ransferência de Bens
mesmo; serviços não concluídos relativo Patrimoniais e Inventário no Sistema
ao Sistema de Transferência de Bens e do ERP - Módulo Ativo de Bens
Módulo de Ativo Fixo - ERP; e Patrimoniais; e
pagamento em atraso por parte da CMB,
c)Promovcr as medidas cabíveis
da última parcela do valor global devido a
pertinentes ao saneamento da
contratada.
parcela em atraso, do pagamento da
empresa Unisis, prestadora do
Serviço de Inventário Geral, em
atendimento
ao
disposto
estabelecido na cláusula décima
terceira do Contrato com a referida
empresa, a fim de evitar penalização
pecuniária à CMB.

•

Na AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.
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Constatação

Recomendação

Competência

2. Divergências no inventá rio de Bens Patrimoniais
Verificamos a eficiência e efetividade do a. l) Providenciar a identificação de DECOF/DVCO
Serviço prestado de Inventário de Bens novos bens e de bens com plaquetas
DIRAD
Patrimoniais, em teste de autoria realizado descoladas na CMB, conforme
no no Centro de Custo nº 41 120, apontado na Relação de Bens da
Departamento
de
Cédulas
- SEIR/DVIC/DECED (Centro de
DECED/DVI C/SEIR. Examinamos o Custo 4 11 20), nos Anexos I e li
levantamento dos bens por áreas da CMB; deste Relatório;
controle de identificação patrimonial de
cada item por código de barras, à a.2) Atualizar o Termo de
da
Assinatura do Termo de Responsabilidade Responsabilidade
pelo Titular do Centro de Custo, bem SEIR/DVIC/DECED, e demais
como à continuidade do controle por parte áreas da CMB; e
do responsável dos itens recebidos e
atestados no Termo Responsabi lidade.
a.3) Dar continuidade ao trabalho de
inventário realizado pela Unisis, no
Constatamos que dos 275 itens, 66 deles, que tange a:
correspondentes a 24% do total da
amostragem, não foram localizados; a.3. 1) identificação de bens, com
encontramos ainda, itens com plaquetas realização de inventário periódico;
descoladas e novos itens de bens
patrimoniais, que não constavam da a.3.2) implantação e orientação aos
listagem de Inventário da empresa Unisis usuários quanto aos procedimentos
data,
e
que, para utilização do Sistema de
até
a
presente
consequentemente, não estão sofrendo Transferência de bens do ERP; e
depreciação contábil.
a.3.3) realização periódica de
Constatamos ainda, a necessidade de controle de bens patrimoniais pela
continuidade do controle tisico de bens equipe da SEPNDVCO/DECOF,
pela Seção de Controle Patrimonial - junto às áreas da CMB.
SEPA, e da implementação do Sistema de
Transferência de bens com validação do
Sistema ERP - Ativo fixo para toda a
CMB.
b. l) Promover a conferência tisica
DECED
Bens
Patrimoniais
da
dos
SEIR/DVIC/DECED (Centro de
DIPRO
Custo 41 120), em consonância ao
Termo
de
Responsabilidade,
assinado pelo titular desta seção;

Risco

Situação Atual

Na AUOlT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Auditado.

a AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do /\uditado.

e
b.2) Apresentar à Seção de Controle
Patrimonial - SEPA, da Divisão de
Contabilidade do DECOF, o
resultado da conferência tisica dos
bens mencionados no item 'a. l ' ,
para aferição e atualização da
relação de Inventário.
Nota: Esta recomendação está
sendo encaminhada ao DECED,
nº
através do Memo/AUDIT
177/201 2, conforme Anexo III
deste Relatório.
3- Divergência nos saldos do demonstrativo da empresa contratada para inventário geral
Visando
dar
cumprimento
à a)Sanar as divergências apontadas DECOF/DVCO
recomendação, referente ao Relatório de nos Quadros I e 2 deste Relatório,
DIRAD
Auditora Externa nº 02/20 12,
de com base na análise entre os saldos
26.02.20 12, da empresa H LB Audilink, das contas do Razão Auxiliar e o
sobre as Demonstrações Contábeis da Mapa de Evolução Patrimonial da
CMB de 3 1.1 2.201 1, relativo ao Item 2.3 - Unisis;
Ativo Imobi lizado: •·... recomendamos uma
análise minuciosa, por parte da CMB,

a AUDlT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do /\uditado.
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Constatação

item a item, de todo o trabalho realizado
pela firma contratada, tendo em vista os
inúmeros problemas surgidos até que se
conseguisse os números finais, sem que se
tenha. ainda. nesta data. a entrega formal
dos seus relatórios. "
Exam inamos j un to
à
Divisão
de
Contabilidade - OVCO, os itens em
questão, contidos nos relatórios entregues
à C M B pela em presa contratada Unisis,
em 05/04/2012.
Encontramos divergências nos saldos da
conta · Depreciações', apresentados no
Mapa de Evolução Patrimonia l da Unisis,
com os saldos da respectiva conta do
Balanço Patr imonia l da CMB, de
3 1.12.2011 , conforme destacado no
relatório deste exame.

Recomendação

Competência

b)Promover análise do cálculo do
Teste de lmpairment, e sanar as DECOF/DVCO
d ivergências apontadas no Q uadro 4
DIRA I)
deste Relatório, em consonância
com as di retrizes do C PC nº O1; e
c)Dar cumprimento à recomendação
da empresa de Auditoria Externa,
HLB Audilink, em seu Relatório nº
02/2012,
item
2.3
Ativo
Imobil izado, de forma a aferir
minuciosamente todo o trabalho
realizado pela empresa contratada
Unisis, re ferente ao Inventário de
Bens Patrimoniais, item a item,
atentando especialmente para o
cálculo do Teste de lmpairment.

Risco

Situação Atual
a AUDIT para
análise e
acompanhamento
da implementação
do Plano de Ação
do Audi tado.

Encontramos di vergências nos saldos das
contas do Razão Auxiliar e o Mapa de
Evolução Patrimonial da Unisis nos
referidos re latórios entregue a CMB,
conforme des tacado no re latório deste
exame.
Encontramo s divergências no quadro ao
Cálculo do lmpairment apresentado a
CMB, a lém de três co ntas apresenta rem
valores negativos, que são indicativos de
perdas, confonn e destacado no relatório
deste exam e.
Cabe ressaltar que o Laudo de lmpairment
produzido pela Unisis, relatou não foram
encontrados elementos que indicassem a
necessidade de reconhecimento de perda
por desvalorização.

Atualizado em 23.01.20 13

Legenda:
•

Risco Alto: Perda Financeira. descumprimento de objetivos estratégicos da empresa, danos à imagem da CMB, ou
reincidênc ia de recomendação emanada da Auditoria Interna/Externa ou de órgãos do Sistema de Controle
Interno/Externo.

(0

•

Risco Médio: Necessidade de adequação dos procedimentos e nonnativos internos aos dispositivos legais e ás
me lhores práticas de Governança Corporativa .
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em procedimentos internos.
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍODO / EXERCÍC IO: JULHO A SETEMBR0 / 2012
NOME DA EQ UIPE: Adriana Cardoso, Lilian Marback e Heloise Vida!
RELATÓRIO Nº: 15/2012
PROCESSO NO : 4.020/2012
ASSUNTO: Dispensa e lnexigibilidade
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a eficiência, eficácia e economicidade nas aquisições em
geral e contratações de serviços na CMB, relativos à Dispensa e lnexigibilidade, bem como proceder à
revisão da fluxogramação das rotinas e procedimentos.
ESCOPO: Verificar o cumprimento dos dispositivos legais referentes à Dispensa e lnex igibilidade.
PERCENTUAL EXAMINADO: No mínjmo, 30% dos processos realizados entre o 2º Semestre de
20 l 1 e o 1° Semestre de 20 12.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 01/12/2012
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: AUDIT, em 03/01 /20 13

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

1. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO DE FORNECEDORES UTlLIZADO PELO DEGCS
Durante
a
análise
dos
processos
relacionados à Dispensa identificamos que a. l ) Criar procedimento formal de
Na AUD IT para
a
desatualização
do
cadastro
de repasse à DVEF/SEDF sempre que
análise e
DEGCS/DVCP
acompanhamento
fornecedores da Casa da Moeda do Brasil for sinalizado no processo carência
da implementação
vem impactando d iretamente no resultado de fornecedores para pesquisa de
do Plano de !\çilo
dos processos licitatórios realizados pelo preços, a fim de que a área
do Auditado.
DEGCS.
responsável possa registrar a
Ressaltamos que existe uma Seção necessidade de ampliação de
subordinada à DVEF. denominada Seção mercado para os itens sinalizados; e
de Qualificação e Desenvolvimento
Comercial de Fornecedores - SEOF, cujas 1 - - - - - - - - - - - - -- 1--- - ----1----1---- - - ----1
atribuições na Norma de O rganização nº
a.2) Atuar, em conjunto com as
a !\UDIT para
Ol 20-N0-08.03, entre outras, é a de
DEGCS/DVCP
análise e
áreas solicitantes, buscando um
pesquisar novos fornecedores no mercado
acompanhamento
meio eficaz no atendimento à
para posterior desenvolvimento comercial
da implementação
Norma no tocante a realização de
visando manter para as principais linhas de
do Plano de Ação
pesquisa de preços com um maior
do Auditado.
fabricação,
serviços
e
itens,
um número de fornecedores.
quantitativo
mínimo
adequado
de
fornecedores de boa qualidade, visando à 1--- - - - - -- - - - - - - 1 1 - - - - -- --11--- - - 11--- - - - - - - 1
competitividade.
A função de desenvolvimento de novos b) Inserir em seu planejamento, a
a A UDIT para
análise e
fornecedores
deve
questionar busca por fornecedores para os itens DEGCS/ DVEF
acompanhamento
a
possibil idade
de sinalizados pela DYCP.
continuamente
da implementação
fornecedores alternativos, a fim de evitar,
do Plano de Ação
principalmente, que processos que seguem
do Auditado.
por Dispensa de Licitação, fiquem
impossibilitados de ampla pesquisa de
preço por fa lta de fornecedores.

G
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Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

2. PUBLICAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI E AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PROCESSO
Em nossas análises identificamos que
Na AUDIT para
PRESI/ DIREM/
apesar dos esforços e mudanças de a) Orientar aos seus respectivos
análise e
DIPRO/ DIRAD
acompanhamento
processos para que as publicações Assessores/ Assistentes para que
e OITEC
da implemenração
ocorressem dentro do prazo estabelecido, priorizem o envio ao DEGCS, das
do Plano de Ação
ainda constatamos algumas situações em aprovações de Dispensa e
do /\ uditado.
que o prazo para a publicação do extrato lnexigibilidade, imediatamente após No ra: t::s1a
de Dispensa e lnexigibi lidade foi superior a efetiva aprovação pelo Presidente rcco mcnd açilo
cslá sendo
ao estabelecido no art. 26 da Lei nº ou Diretor, conforme alçada, a fim
enca minhad a a
8.666/93.
de que o DEGCS possa providenciar PR ESI. DIREM,
Ressaltamos que, em anos anteriores, foi o Pedido de Publicação no prazo
DIPRO. DIRA D e
DITEC. através
acordado com a Presidência e Diretoria previsto na legislação.
do
que após aprovação da Dispensa ou
MEMO/AU DIT
lnexigibilidade em Reunião de Diretoria,
nº 183/2012.
seriam repassados, pelos respectivos
Assessores/ Assistentes, cópia do Extrato 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 11--- - -- -+----+--- - - - - assinado pelo Presidente diretamente ao
DEGCS
DEGCS para que este providenciasse a b. l) informar no encaminhamento
Na A UDIT para
imediata elaboração do Pedido de do Pedido de Publicação - PEP à
análise e
acompanhamento
Publicação - PEP, não precisando, desta SEGO o prazo máximo limite
da implementação
fonna, aguardar a chegada do processo permitido para a publicação, a fim
do Plano de Ação
fisicamente para realizar as providências de que a mesma esteja dentro do
do Audítado.
necessárias. Desta forma. conseguimos nos determinado pela legislação; e
enquadrar no prazo detem1inado pela
legislação.
1---- - - -- - - - - - - - - - 1 - -- - - --+----+---------1
Ressaltamos ainda, que dentre os b.2) acostar ao processo cópia da
Na AUD IT para
DEGCS
processos examinados, não localizamos publicação do extrato, bem como da
análise e
acostado aos autos, alguns comprovantes publicação do contrato, quando
acompan hamento
de publicação de Extratos de Dispensa, houver, a fim de manter a
da implementação
transparência dos atos realizados.
Contrato e lnexigibilidade.
do Plano de Ação
do Auditado.

DECOR/DVLC
c) Envidar esforços a fim de
providenciar que a publicação do
extrato da Dispensa ou
Nora: •:sra
Inexigibilidade ocorra no prazo de 5 rccomcndaçilo
dias, conforme determinado na
cslá se nd o
encaminhada a
legislação.

Recomendação
atendida.

DECOR. através
do
MEMO/AUDIT
n• 184/20 12.

Atualizado em 23.01.201 3

Legenda:

•
•

Risco Alto: Perda Financeira, descumprimento de objetivos estratégicos da empresa, danos à imagem da CMB, ou
reincidência de recomendação emanada da Auditoria Interna/Externa ou de órgãos do Sistema de Controle
Interno/Externo.

Médio: Necessidade de adequação dos procedimentos e nonnativos internos aos dispositivos legais e às
@ Risco
melhores práticas de Govemança Corporativa .
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em procedimentos internos.
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~ ~ AUDIT / CMB

R ELAÇÃO DE AUDIT ORIAS REALIZADAS - 2012
PERÍO DO I EXERCÍCIO: OUTU BRO A DEZEMBRO - 20 12
NOME DA EQUIPE: CRISTIANI MELLO E FLAV IA CÔRTES
RELA TÓRIO NQ: O16/20 12
PROCESSO Nº: 4.555/2012
ASSUNTO: Demonstrações Contábeis - 1° Semestre de 2012
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a integridade das informações e registros das Demonstrações
Contábeis nas operações da CMB, em estrita observância aos Princípios de Auditoria geralmente aceitos.
ESCOPO: Abrangeu a análise das Demonstrações Contábeis do 1° semestre de 20 12, bem como a
verificação do cumprimento do prazo de entrega das declarações de competência da Receita Federal do
Brasil - RFB.
PERCENTUAL EXAMINADO: No Balanço Patrimonial verificamos 30% das Contas Patrimoniais,
com saldo em Junho de 20 12, que apresentaram variações, positivas ou negativas, superiores a 60% no
período examinado. Na Demonstração do Resultado do Exercício - ORE nossa amostragem abrangeu a
análise das contas de Receitas e Despesas vinculadas a 5 grupos, que correspondem a 38% do total de 13
grupos constantes da ORE.
PRAZO DE ATENDIM ENTO:

01/03/2013

LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: DECOF/SECO, em 21/01/2013
Consta tação

RecomendaçAo

Competê ncia

Risco

Sit ua çã o Atua l

l. Concilia ção Bancária ( Banco do Br asil) - 111.1 2.99.02

DECOF/
Durante nossa auditoria, analisamos a a) Reavaliar o processo de
DVAF/
Conciliação Bancária do Banco do Brasil, encaminhamento da documentação
referente
às
SETE
Conta nº 85.001-2, referente ao mês de comprobatória
j unho/20 12, e verificamos as pendências movimentações bancárias, a fim de
referentes aos débitos no extrato bancário evitar morosidade na identificação
que não foram considerados pela das despesas.
contabilidade da CMB, que somadas 1-b-)_A_j_u-st-ar- o-la_n_ç-am-en_to_ _re- fi-e r-e-nt_e_à- +--D-E_C_O_F_/ ---1
totalizam RS 20.284,65.
despesa paga no dia 27/03/2012, no
DVCO/
Verificamos também que a despesa paga valor de R$ 138,68, NL 8935,
SECO
no dia 27/03/20 12, no valor de R$ 138,68, classificado indevidamente na conta
NL 8935, foi classificada indevidamente de
Serviços
Bancários,
na conta de Serviços Bancários, tendo em reclassificando tal registro na conta
vista que, conforme MEMO 42/20 12 da correta.
SEAF para
SETE, se refere
a t - - - - - - - - -- - -- -+--- -- ---1
Ressarcimento ao cliente Unicoba da c) Reavaliar o processo de
DEGCS/
DSVE~ /
Amazôn ia Ltda. ; sendo assim deveria ter encaminhamento da documentação
sido classificada em conta correspondente. comprobatória
referente
às
movimentações bancárias, a fim de
evitar morosidade na identificação
das despesas.
Nota: Esta recomendação está
sendo encaminhada ao DEGCS,
através do MEMO/AUDIT nº
213/2012, conforme Anexo I deste
Relatório.

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.
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Constatação

Recomendação

Competência

Ajustar
a
diferença
de
RS
125.006,00, encontrada na análise
contábil da conta de Prêmio de
Seguros a Apropriar, referente à
Apólice nº 04.745.0185799, a fim de
que a respectiva conta apresente
somente as parcelas do prêmio de
seguros
correspondentes
aos
períodos seguintes.

DECOF/
DYCO/
SECO

2. Prêmio de Seguros a Apropriar - 114.11.03.00
Durante nossa análise na conta Prêmio de
Seguros
a
Apropriar,
data
base
junho/2012,
efetuamos
os
cálculos
necessários para validarmos os valores das
apropriações realizadas mensalmente pela
Contabilidade, tendo como base os dados
descritos na Apólice de Seg uro nº
04.745.0185799. e constatamos uma
diferença de R$ 125.006,00 no saldo da
referida conta.

Risco

Situação Atual

•

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

•

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Nesta conta devem constar somente as
parcelas
do
prê1n10
de
seguros
correspondentes aos períodos seguintes,
uma vez que se trata de uma despesa ainda
não incorrida.

3. Tributos Retidos de Órgãos Públicos- 193.21.05.01
Durante nossos exames, com base na a. l)
Ajustar
as
infonnações
DECOF/
DYCO/
análise da conta Tributos Retidos de contábeis referentes aos tributos
SECO
Órgãos Públicos, códigos 6147 e 6190, retidos que já foram pagos, porém
efetuada pela Seção de Contabilidade ainda constam como pendência, a
SECO,
confrontamos
as fim de que tais informações reflitam
Geral
informações contidas na respectiva análise a realidade.
com as informações contidas no Sistema 1-a- .--) -A-n-a-li-sa-r- -a-s --in_fi_o_n_n_a_çõ_e_s-1---D-E_C_O
_ F/ - 2
ERP - Contas a Pagar, e constatamos as contábeis referentes aos tributos
DYCO/
seguintes situações:
retidos
que
se
encontram
SECO
divergentes
das
respectivas
- Existência de di versos pagamentos de informações apresentadas no ERP,
tributos efetuados em atraso, gerando conforme descrito no respectivo
ponto, a fim de que não apresentem
multas para CMB;
- Pagamentos de tributos que não foram contlitos.
considerados na contabilidade, constando b)
Reavaliar O controle de
DEGCS/
como pendências na análise da SECO; e
pagamento dos tributos retidos nas
DYCP/
- Divergências entre as informações Notas Fiscais de bens e serviços, a
SECG
apresentadas na análise contábil e as fim de evitar multas desnecessárias.
apresentadas no Contas a Pagar (ERP).
Nota : Esta recomendação está
sendo enca minhada ao DEGCS,
Este assunto j á foi objeto de reporte no através do MEMO/AUDIT nº
Relatório da Auditoria Interna nº 29/201 1, 213/2012, conforme Anexo I deste
motivo pelo qual classificamos como Relatório.
Risco Alto.

l----- -- ---------11-------~

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

4. ISS a Recolher - 211 .14.02.00
Durante nossos exames, confrontamos as
Notas
Fisca is,
contabilizadas
até
maio/2012, contidas na análise efetuada
pela Seção de Contabilidade Geral SECO, data base junho/2012, com as
infonnações contidas no Sistema ERP C o ntas a Pagar.
Considerando que o fato gerador para
recolhimento do ISS retido é o pagamento
à pessoa jurídica prestadora do serviço,
verificamos a data da baixa das Notas
Fiscais selecionadas na amostragem e
constatamos que apesar das mesmas terem
sido liquidadas antes do mês de
junho/201 2,
o
ISS
corres pondente
continua pendente na contabilidade.

a) Efetuar a análise das pendências
relacionadas anteriormente, bem
como, se for o caso, solicitar o
recolhimento dos respectivos ISS, a
fim de regularizar a situação destes
valores em aberto.

DECOF/
DYCO/
SEC F

em aberto na contabilidade com as
informações
da
Seção
de
Contabilidade Fiscal SECF,
e fetuando, se for o caso, os
lançamentos
necessários
para
regularização do saldo.

DYCO/
SECO

1--- - -- ---------11-------b) Confrontar os valores que estão
DECOF/

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.
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Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

a) Analisar os registros existentes na
contabilidade, referente à conta de
Fornecedores, a fim de verificar a
sua consistência, bem como buscar a
integração destes registros com os
correspondentes no Sistema ERP.

DECOF/
DYCO/
SECO

•

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

b) Analisar os registros existentes no
Sistema
ERP,
referente
às
infonnações de Fornecedores, a fim
de verificar a sua consistência, bem
como buscar a integração destes
registros com os correspondentes
existentes na contabi lidade.

DECOF/
DVAF/
SEAF

Aj ustar o lançamento referente ao
ICMS, no valor de R$ 3.876,00,
classificado indevidamente na conta
de
Despesa
de
JCMS,
reclassificando tal registro na conta
correta.

DECOF/
DVCO/
SECO

5. Fornecedores - 212.11.01.00
Durante nossos exames, analisamos a
conta de Fornecedores, data base
junho/20 12, confrontando as informações
apresentadas na análise contábil, emitida
informações
pe la SECO, com as
apresentadas no Relatório de Posição dos
Títulos a Pagar gerado através do ERP.
Em nossa análise, devido a grande
quantidade de fornecedores existentes no
período analisado, selecionamos, denrre as
análises que nos foram entregues, os cinco
fornecedores que apresentaram os maiores
saldos, a fim de realizarmos nossos
exames, e constatamos divergências entre
as informações da contabilidade e as do
Sistema ERP, conforme demonstramos a
seguir:

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

- Determinadas Notas Fiscais, até
junho/20 12, encontram-se pendentes no
Sistema ERP, ou seja, não foram baixadas,
porém não constam na análise contábil; e
- Na análise contábil, emitida pela SECO,
encontramos registros referente às Notas
Fiscais emitidas após o período base
utilizado para nosso exame, ou seja, após a
data base junho/2012.
Vale ressaltar que as divergências entre as
informações emitidas pela contabilidade e
as apresentadas no relatório gerado pelo
ERP foram objeto de reporte no Rei.
AUDIT nº 2 1/2011 e que no Plano de
Ação apresentado pela área, a mesma se
compromete em buscar uma adequação no
ERP, rubrica Fornecedores, com o SIAFI.

6. Despesa c/ ICMS - 333.90.47.07
Durante nossa análise, verificamos, através
do S IA Fl, o lançamento efetuado no dia
O1/03/20 12, na conta de despesa com
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços - ICMS, no valor de R$
ao
ICMS
3.876,00,
referente
correspondente à matéria-prima devolvida
pelo fato de ter sido reprovada.
Considerando que o lançamento do ICM S,
referente à entrada de matéria-prima, foi
efetuado na conta de ICMS a Recuperar,
pois neste caso o valor inerente à operação
de compra gerou um crédito tributário, ou
seja, direito contabilizado no Ativo, o
à
registro
contábil
correspondente
devolução será a baixa do registro inicial.
Sendo assim, constatamos que tal registro
foi efetuado de maneira incorreta, tendo
em vista que este tipo de operação não
gera despesa com ICMS.

•

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.
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Risco
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Reclassificar,
corretamente,
o
lançamento em questão, a fim de,
inclusive,
facilitar
a
sua
identificação no cálculo do Lucro
Real.

DECOF/
DVCO/
SECO

•

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

DECOF/
DVCO/
SECO

•

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Constatação
7. Despesa e/ Taxas - 333.90.47.10
No decorrer de nossa auditoria. ao
analisarmos a conta de despesas com
Taxas através do SIAFI , verificamos que
foi efetuado um lançamento no dia
06/02/2012, no valor de R$ 62.405,62,
referente a pagamento de um DARF,
código 1345, cuja descrição é multa por
atraso de entrega de DCTF, a qual,
conforme MEMO 014/ 12, de 03/02/2012,
estava fixada pela Secretaria da Receita
Federal para o mês de outubro/1 1.
Considerando a essência da despesa
realizada, constatamos que a mesma não
deveria ter sido registrada em tal conta,
devendo ter sido lançada na conta de
despesas com multas, inclusive para
facilitar a sua identificação no cálculo do
Lucro Real, já que a respectiva despesa é
considerada
indedutível,
conforme
Legislação do Imposto de Renda.

8. Despesa c/ Material de Expediente - 333.90.30.16
No decorrer de nossa auditoria, ao
analisannos a conta de despesa com
material de expediente, constatamos a
existência de determinados registros, os
quais, tendo em vista essencialmente a sua
natureza,
não
deveriam
ter
sido
classificados em tal conta.
Logo, diante das informações anteriores,
tais valores deveriam ter sido lançados na
conta de despesas com brindes, inclusive
para facilitar a sua identificação no cálculo
do Lucro Real, já que a respectiva despesa
é considerada indedutivel, conforme
Legislação do Imposto de Renda.

Reclassificar,
corretamente,
o
lançamento em questão, a fim de,
inclusive,
facilitar
a
sua
identificação no cálculo do Lucro
Real.
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Legenda:

•
•
@

Risco Alto: Perda Financeira, descumprimento de objetivos estratégicos da empresa, danos à imagem da CM B, ou
reincidência de recomendação emanada da Auditoria Interna/Externa ou de órgãos do Sistema de Controle
Interno/Externo.
Risco Médio: Necessidade de adequação dos procedimentos e normativos internos aos dispositivos legais e às
melhores práticas de Govemança Corporativa .
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em procedimentos internos.
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RELAÇÃO DE AUDITORIAS REALIZADAS - 2012
PE RÍODO / EXERCÍCIO: 2° Semestre de 201 1 ao 1º Semestre de 20 12.
NOME DA EQUIPE : Aline Alves Torres e Heloise Vida! da Silva
RELATÓRIO Nº: 017/20 12
PROCESSO Nº: 4.554/20 12
ASSUNTO: Convite e Registro de Preços
OBJETIVO DO TRABALHO: Avaliar a eficiência, eficácia e economicidade nas aquisições em geral e
contratações de serviços na CMB, relativos às modalidades Convite e Registro de Preços, bem como
proceder à revisão da íluxogramação das rotinas e procedimentos.
ESCOPO:Verifícar o cumprimento dos dispositivos legais nos processos referentes às modal idades
Convite e Registro Preços.
PERCENTUAL EXAMINADO: No mínimo 20% dos processos realizados.
PRAZO DE ATENDIMENTO: 14/03/2013
LOCALIZAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: DIRAD, em 24/01 /2013

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

1. Repetições frequentes de Licitação para o mesmo produto
Em
nossa análise
aos
processos,
a) Aprimorar o planejamento a fim DEGCS/ DVPE •
observamos registros de sol icitações para
aquisições de diversos produtos, com de evitar diversas licitações de
frequência, desencadeando fragilidades no
mesmo
objeto,
bem
como
processo, passíveis de questionamentos.
ultrapassar o valor permitido na

•

Necessidade de aprimoramento no

Situação Atual
Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

modalidade em epígrafe.

planeiamento
Constatamos que, no caso das contratações
através do Registro de Preços, devido à
habitualidade de utilização dos itens
adquiridos, e do curto espaço de tempo das
solicitações, seria de bom alvitre que
houvesse um planejamento contemplando
uma quantidade que atendesse todas as
áreas requisitantes, com margem folgada
para a CMB, uma vez que para o Registro
de Preços, não há necessidade de dotação
orçamentária,
pois
não
obriga
a
Administração a contratar.

•

1--------------,1------b)

Verificar a

possibi lidade

de

aprimorar o uso do Sistema de

DEGCS

Ag uardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Registro de Preços, com o fito de
reduzir os custos das licitações,
evitando morosidade nas aquisições
e obtendo maior vantajosidade.

Compra de itens rle uso (requente pela
modalidade Convite

Ressaltamos a eficiência do Sistema de
Registro de Preços nas aquisições de itens
de uso frequente, que deve ser adotado,
preferencialmente. O Sistema de Registro
de
Preços
contribui
para
maior
vantajosidade, visto que os objetos
licitados podem ser divididos por lotes,
Resumo Rel.AUDIT 17112 • póg I

Constatação

Recomendação

Competência

Risco

Situação Atual

possibilitando maior abrangência de
fornecedores e oportunizando a redução do
preço unitário, por uma quantidade maior
de itens, bem como ganhando celeridade
no processo de compras, pois reduzirá o
número de licitações a realizar.

2. Fragilidades nos procedimentos internos que envolvem Registro de Preços
Com base na tluxogramação realizada e na
DEGCS
a) Buscar planejar os quantitativos
dos
processos,
verificamos
análise
algumas impropriedades referentes aos superiores aos req ueridos pela CMB
proced imentos administrativos internos
a fim de obter margem para
relacionados às Atas de Registro de
Preços, no que tange a antecipação da acréscimos, sempre que necessários;
emissão da Nota de Empenho, no valor
e
total de preços registrados, logo após a
assinatura da Ata.
A emissílo da Nota de Empenho registra o
1--~~~~~~~~~~~~--1,----~~~~~~
evento e o vincula a um comprometimento
DEGCS
antecipado da despesa, podendo não ser b) Revisar a Norma Administrativa
utilizado, visto que não há obrigatoriedade a fim de inserir instruções sobre os
da contratação, assim como compromete o
acompanhamento efetivo do saldo da Ata monitoramentos que devem ser
de Registro de Preços. Verificamos que observados pelo gestor da Ata de
empenhos registrados no inicio de 2012
pern1anecem com sa ld o e Ieva do em Registro de Preços;
novembro/20 12.
Ressaltamos que a Ata de Registro de
Preços requer acompanhamento do órgão
gerenciador nos controles da baixa dos
quantitativos, após a efetivação de cada
contratação promovida, a fim de que o
Órgão não extrapole a quota indicada no
Tern10 de Adesão.
3. Dotação orçamentária inferior ao valor da contratação
Em análise ao Processo nº 2082/2011,
Solicitar
reforço
orçamentário,
veri ficamos que foi destinado a Dotação
Orçamentária para aquisição de material quando
houver
necessidade,
de limpeza, pela Divisão de Controle
evitando questionamentos quanto à
O rçamentário - DVOR, no valor estimado
de
R$
19.985,90,
conforme existência de disponibilidade de
Informação/ Despacho, às íls. 64 . No
recursos financeiros para a cobertura
entanto, o valor da contratação total foi de
R$ 20.923,96.
das aq uisições, em atendimento ao
Constatamos que não há evidências
que determina o art. 14 da Lei nº
acostadas nos autos do processo quanto ao
re forço orçamentário complementar no 8.666/ 1993
e
a
Norma
de
valor de R$ 938,06, para amparar o valor
Administração
nº 4 170-NA-I dos PDCs nºs 785/20 11 e 786/201 1,
contrariando o art. 14 da Lei nº O1.01.
8.666/1993.

DEGCS

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.
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Competência

Risco

Situação Atual

4. Ausência de solicitação para arquivamento
Em análise aos Processos n°5 0368/ 11 e
4023111, referente à aquisição de lâmpadas
e de cartão pressphann, respectivamente,
verificamos que, e mbora os produtos
contratados já tenham sido entregues em
sua totalidade, sendo o primeiro finalizado
em março/20 12 e o outro em j unho/2012,
os mesmos não foram enviados para
arquivamento, o que contradiz o s ubitem
461 , IV, da Norma de Administração nº
0324-NA- I-O 1.01 , que se refere à
Abertura, Tramitação e Arquivamento dos
Processos.

Enviar

os

processos

para

DEGCS

arquivamento na Seção de Gestão
Documental - SEGO. tão logo tenha
encerrado,

sido

obedecendo

ao

estabelecido na referida Norma.

5. Processos com folhas excedentes
Em nossa análise aos Processos nºs
1632/1 1 e 4023/ 1 1, verificamos que os
mesmos encontram-se com 313 e 322
folhas, respectivamente, excedendo a
quantidade máxima (cerca de 200 fo lhas)
estabelecida no subitem 422 da Norma de
Administração nº 0324-NA- I-O 1.01 .
O excesso de folha s, além de dificultar o
manuseio dos processos, possibil ita o
extravio de folhas, visto que, por diversas
vezes, os fixadores de papéis soltaram
durante nossa análise, assim como
identificamos folhas com numeração fora
de ordem, que podem ter ocorrido, nas
diversas remontagens do processo.

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

Atentar

para

que

os

próximos

processos contenham em tomo de
200 folhas, conforme estabelecido

DEGCS

•

Aguardando
apesentação do
Plano de Ação do
Auditado.

na mencionada Norma, solicitando à
Seção de Gestão Documental SEGD/DECOR a quebra de volumes
sempre que necessário.

Atualizado cm 23.0 1.20 13

Legenda:

•
•
@

Risco Alto: Perda Financeira, descumprimento de objetivos estratégicos da empresa, danos à imagem da CMB, ou
reincidência de recomendação emanada da Auditoria Interna/Externa ou de órgãos do Sistema de Controle
Interno/Externo.
Risco Médio: Necessidade de adequação dos procedimentos e nonnativos internos aos dispositivos legais e às
melhores práticas de Governança Corporativa.
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em procedimentos internos.
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ANEXO Ili

CASA DA MOEDA DO BRASIL

CAPACITAÇAO
TREINAMENTO
INTERNO E EXTERNO

AU DITO RIA

CARGA HORARIA
CARGA
TOTAL(em
HORÁRIA
horas)
(em horas)

Pós-Gra duação em
E Auditoria e Controladoria

-

(*)

(curso de longa duração)

INSTITUIÇÃO

Faculdade AVM
Candido M endes

-

NOME

A U· D I T
MATR.:

-

2 O1 2

Das 18h 30min às 22h
Flávia de C. B. Côrtes

7234-6

-

(*)

duração)

30min, 01/02/2011 a
01/02/2012

Faculdade Candido
Mendes

Adriana de F. C. Rodrigues

7416-1

Rua do Carmo, 7,

5º andar -Centro

RJ.

TCU em conformidade com
E as novíssimas decisões

SRTVS - qd. 701,

32

16

CVI

normativas n!! 108/11 e

Luzia M. A. Malek

5527-1

Valentim Ferreira

4099-1

bl. 1, Cent ro
Empresarial Assis

Das 8h 30min às 17h
30min 02 e 03/02/2012 Chateuabriand, si.
726, 728, 730 e

com a PRT nº 123/11
E Contratos eletrônicos e
certificação digital -

732 - Basília.
4

4

INTERNEWS

24

12

CRC - RJ

A contabilização dos
E investimentos, sob a ótica
dos novos
9i! Secex

12

4

TCU

Ativo Imobilizado E Aspectos Societários e

24

12

CRC- RJ

Fiscais
Auditoria Interna

80

(*) Curso realizado fora do exped iente da CM B.

k=

Rua do Car mo, 7,

5º andar -Centro
RJ.

02/ 05/2012

cont as anuais - a visão do

E

Campus Centro li -

02/05/2011 a

Tomada e prestação de

E

LOCAL DO
EVENTO

DATA/ HORÁRIO

Campus Cent ro li -

Pós-Graduação em Gestão
E Pública (curso de longa

INTERNA

40

ESAF

Alexand re de C. Dua rt e
Flávia de C. B. Côrtes
Cristiani M. d os Santos

7915-4
7234-6
7666-0

Paulo R. R. de Melo

4689-2

Luzia M. A. Malek

5527-1

Valentim Fer reira

4099-1

Valentim Ferreira

4099-1

Heloise V. da Silva

8543-0

Flávia de C. B. Côrtes

7234-6

Aline A. Torres

7204-4

Das 8h 30min às 17h

Paulista Wall

30min - 29/02/2012

Street Hot el, Rua

Das 9h 30min às 12h
30min de 19 a 22/03/12
Das 9h 45min às 12h
30min 23/03/2012

CRC -si. 2, Rua 1!!
de M arço, 33 32
anda r - Cent ro Av. Presidente
Antônio Carlos,
375, 132 anda r

Das 14h 30min às 17h CRC -si. 2, Rua 1!!
30min de 26 a 29/03/12 de M arço, 33 3!!
andar - Centro Sem horário estipulado

VIRTUAL

~>

ANEXO Ili

CASA DA MOEDA DO BRASIL

CAPACITACAO
TREINAMENTO
INTERNO E EXTERNO
E
I
I
I
I
I
I
1

li Encontro de
Corregedorias do Poder
Módulo Ativo Fixo (Sistema
de Gestão ERP)
Módulo Ativo Fixo (Sistema
de Gestão ERP)
Módulo Compras (Sistema
de Gestão ERP)
Módulo Compras (Sistema
de Gest ão ERP)
Módulo Compras (Sistema
de Gestão ERP)
M ódulo Compras (Sistema
de Gestão ERP)
Módulos Estoque/Custo
(Sistema de Gestão ERP)
Módulo Faturamento

1

1

1

(Sistema de Gestão ERP)
M ódulo Contas a Pagar
(Sistema de Gestão ERP)
Módulo Contas a Receber
(Sistema de Gestão ERP)

Elaboração das
E Demonstraçoes
Conta'beis
.
Avaliação de Governança
E de TI na Administração

A U D I To· R I A

CARGA HORARIA
CARGA
TOTAL (em
HORÁRIA
horas)
(em horas)

Alterações Posteriores)

-A

U D I T

-

2 O1 2

INSTITUIÇÃO

NOME

MATR.:

DATA/ HORÁRIO

Paulo R. R. de Melo

4689-2

Sem horário estipulado

15

15

CGU

4

4

TOTVS

Valent im Ferreira

4099-1

4

4

TOTVS

Alexandre de C. Duarte

7915-4

4

4

TOTVS

Lilian M . Oliveira

8290-2

4

4

TOTVS

Ad riana de F. C. Rodrigues

7416-1

4

4

TOTVS

Heloise V. da Silva

8543-0

4

4

TOTVS

Heloise V. da Silva

8543-0

4

4

TOTVS

Alexandre de C. Duarte

7915-4

4

4

TOTVS

Lilian M. Oliveira

8290-2

4

4

TOTVS

Heloise V. da Silva

8543-0

4

4

TOTVS

Lilian M . Oliveira

8290-2

24

24

CRC - RJ

Cristiani M . dos Santos

7666-0

24

24

Alexandre de C. Duarte

7915-4

40

20

ENGOVERNO
BRASIL

Lcitações\Contratos-Tudo
E sobre a Lei 8.666/9-(Com

INTERNA

ESAD

Lilian M . Oliveira

8290-2

Heloise V. da Silva

8543-0

Das 8h às 12h -

LOCAL DO
EVENTO
Brasília - Espaço
Parla Mundi da
CMB

02/07/2012
Das 13h às 17h -

CMB

02/07/2012
Das 8h às 12h -

CMB

03/07/2012
Das 13h às 17h -

CMB

04/07/2012
Das 8h às 17h -

CMB

05/07/2012
Das 8h às 17h -

CMB

05/07/2012
Das 8h às 12h -

CMB

06/07/2012
Das 8h às 12h -

CMB

11/07/2012
Das 8h às 17h -

CMB

13/07/2012
Das 8h às 12h -

CMB
17/07/2012
Das 9h às 13h de 14 a Centro - RJ, Rua 12
24/05
Das 8h 30min às 18h

de Março
Brasília-ses Q . 02,

de 01 a 03/08

bl-B, 12 andar

Das 8h às 17h de
a 06/09

04 Centro - RJ, Av.
Presidente Vargas

~?>

CASA DA MOEDA DO BRASIL

CAPACITAÇÃO
TREINAMENTO
INTERNO E EXTERNO

AUDITORIA

CARGA HORARIA
CARGA
TOTAL (em
HORÁRIA
horas)
(em horas)

INTER.NA

INSTITUIÇÃO

-AUDIT -

NOME

ANEXO Ili

2 O1 2

MATR.:

DATA/ HORÁRIO

Adriana de F. C. Rodrigues

7416-1

Das 9h às 18h de 12 a

Aline A. Torres

7204-4

14/9

Curso Básico E

Fundamentos do ACL:

48

24

TECH SUPLY

Conceitos e Práticas
Dia da Segurança da
E Informação no TCU -

12

4

TCU

Gestão de Continuidade de
E Registro de Preço

E Auditoria Governamenta l

TOTAL

72

48

499

24

24

CONSULTRE

LEX Cursos Jurídicos

Adriana de F. C. Rodrigues

7416-1

Luzia M. A. Malek

5527-1

Paulo R. R. de Melo

4689-2

Heloise Vidal da Silva

8543-0

Aline A. Torres

7204-4

Lilian M. Oliveira
Lilian M . Oliveira

8290-2
8290-2

Heloise V. da Silva

8543-0

LOCAL DO
EVENTO
Centro-RJ, Rua
Araújo Porto
Alegre-71
Edifício do

Das 14h às 17h

Das 8h às 15h de
a 28/09
Das 8h às 17h de
a 23/12

17/09 M inistério da
Fazenda - Centro/
25 Hotel Mirasol
Copacabana - RJ
21 Brasília-SCRN,
702/703, bl-A, loja

ANEXO IV

Procedim entos Licitatórios, Dispensas e Inex igibilidades - 201 2
FUNDAMENTAÇÃO
Processo Nº

Objeto

1967/1 1

AQUISIÇÃO DE 240
NUMERADORES HORIZONTAIS
PROGRESSIVOS

lnexigibilidade
3746/ 10

lnexigibilidade
2004/ 11

lnexigibilidade

Valor (RS)

R$

1.900.660,00

0677/ 11

lnexigibilidade
1125/ 11
3597/11
3513/ 11

RS

742.896,40

INEXIGIBILIDADE
ARTIGO 25 • Caput

AQUSIÇÃO DE PAPÉIS
RESINADOS DE SEGURANÇA
COM MICROCONTROLADOR E
ANTENA

RS

41.860.451,84

INEXIGIBILIDADE
ARTIGO 25 • Caput

AQUISIÇÃO DE TINTAS

R$

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
MAQUINÁRIO
PARA 31 LINHA DE PRODUÇÃO
DE CÉDULAS

785.560,02

INEXIGIBILIDADE
ARTIGO 25 • Inciso I

R$ 203.842.451,91

INEXIGIBILIDADE
ARTIGO 25 • Caput

MBA

R$

INEXIGIBILIDADE
ARTIGO 25 • Inciso li C/C VI

CURSO MBA

RS

166.250,00

lnexigibilidade
4 141 /11
lncxigibilidade

INEXIGIBILIDADE
ARTIGO 25 · Caput

AQUISIÇÃO DE KITS PARA
CAPTURA DE DADOS
BIOMÉTRICOS

3677/ 11

lnexigibilidade

Base Legal

23.500,00

INEXIGIBILIDADE
ARTIGO 25 • Inciso li C/C
ART. 13 INCISO VI

Responsável
(nome e CPF)
Cláudio Eliseu da Costa
Lagoeiro.
CPF. 305.852.287-87
Cláudio Eliseu da Costa
Lagoeiro.
CPF. 305.852.287-87
Cláudio Eliseu da Costa
l .agoeiro.
CPF. 305.852.287-87
Cláudio Eliseu da Costa
Lagociro.
CPF. 305.852.287-87
Cláudio Eliseu da Costa
Lagociro.
CPF. 305.852.287-87
Carlos Roberto de Oliveira
CPF. 385.034.257-34
Carlos Roberto de Oliveira
CPF. 385.034.257-34
Eduardo Camos Scalctsky
CPF. 363.8 19.187-72
Lui7. Felipe Denucci Martins.
C PF. 044.955.787-15
Luiz Felipe Oenucci Manins.
CPF. 044.955.787-1 5

1006/ 11

Dispensa

CONTRATAÇÃO DE MBA

RS

78.800,00

DISPENSA
ARTIGO 24 • Inciso XIII

AQU ISIÇÃO DE 200 BOBINAS DE
FILME
POLIETILENO

R$

23.980,00

DISPENSA
ARTIGO 24 • Inciso IV

Eduardo Camos Scalctsky
CPF. 363.8 19.187-72

Cláudio Eliseu da Costa
Lagoeiro.

Contratado
(nome e CNPJ/CPF)
Empresas consultadas
(casos de DISPENSA)

Avaliação
sobre
regularidade

M. Massa ri Numeradores Gráficos Ltda. •
73.036.410/0001-66

REGULAR

Biológica Sistemas Ltda. -07.025.238/0001·10

REGULAR

ARJO WIGGINS LTDA-45.943.370/0001-09

REGULAR
SICPA Brasil Indústria de Tintas e Sistemas
lida. - 42.596.973/0001·85

REGULAR

REGULAR
KBA NOTASYS S/A - (lmportação)

REGULAR
FGV - Fundação Getúlio Vargas 33.641.663/0001-44

FGV - Fundação Getúlio Vargas 33.641.663/0001-44

Fundação Comitê de Gestão Empresarial FUNDAÇÃO COGE - 02.911.903/001·50
Grupo IBMEC Educacional S A
04.298.309/0001· 60
Fundação Getúlio Vargas - FGV ·
33.641.663/0001-44

PLASDIL • Plásticos Divinópolís S/A19.757.541/001· 97
THR Industria e Comércio de Embalagens ltda

REGULAR

REGULAR

JJr

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 201 2

ANEXO IV

FUNDAMENTAÇÃO
Processo Nº

Objeto

Valor (R$)

Base Legal

2381 / 11

Responsável
(nome e CPF)
CPF.

305.852.287-87

Dispensa
3054/11

Dispensa
3697/ 11

Dispensa

- 00.314.544/0001-28

Avaliação
sobre
regularidade
REGULAR

licitar Comércio de Mat eriais e Serviços lida

Dispensa
23 17/ 11

Contratado
(nome e CNPJ/CPF)
Empresas consultadas
(casos de DISPENSA)
- 10.735.318/0001-74

AQUISIÇÃO DE FILME POLIÉSTER
AUT-AOESIVO

R$

AQU ISIÇÃO OE TINTA
MAGNÉTI CA

R$

AQUISIÇÃO OE BANDA
HOLOGRÁFICA

R$

19.898,45

79.096,23

709.438,13

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV
DISPE NSA
ARTIGO 24 - Inciso IV
DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

C láudio Eliseu da Costa
l .agoei ro .
CPF.

305.852.287-87

Novelprint Sistemas de Etiquetagem lida. -

58.834.268/0001-09

REGULAR

PYRAL SAS- (Importação)

REGULAR

HOLOGRAM INDUSTRIES (Importação)

REGULAR

C láudio Eli seu da Costa
Lagoeiro.
CPF.

305.852.287-87

C láudio Eliseu da Costa
Lagoeiro.
CPF.

305.852.287-87

DELTA Indústria de Etiquetas -

3409/ 11

Dispensa

FORNECIM ENTO DE ETIQUETA
AUTO ADESIVA

R$

4.842,00

DISPENSA
ARTIGO 24 · Inciso IV

C l áudio Eliscu da Costa
Lagoeiro.
CP F .

305.852.287-87

07.042.960/0001-63
JR Barcode Comércio de Etiquetas lida. -

06.167.864/0001 89

REGULAR

Et1lage do Brasil lnd. e Com lida. -

00.173.248/0001 54

3579/ 11

Dispensa

3621/ 11

Dispensa

Cláudio E liscu da Costa
AQUISIÇÃO OE PLASTIFICANTE

CAIXA OE PAPELÃO ONDULADO

R$

R$

7.900,00

218.500,00

DISPENSA
ARTIGO 24 · Inciso IV

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

Lagoeiro.
C PF.

305.852.287-87

Cláudio Eliseu da Costa
Lagoeiro.
C PF.

305.852.287-87

Brazmo Indústria e Comércio lida. -

61.529.616/0001-49
Foot hills Industria e Comércio lida -

REGULA R

68.943.919/0001-52

INPA Indústria de Embalagens Santana S.A -

REGULA R

23.524.952/0001-00

lnt Print Serviços de Informática lida. -

11.013.199/0001-09
Angeltec Copiadora lida. - 04 556 971/0001

3752/11

Dispensa

FORNECIMENTO OE UNIDADE DE
IMAGEM E
CARTUCHOS TONER

R$

12.868,00

DISPEN SA
ARTIGO 24 • Inciso IV

C láudio Eliseu da Costa
CPF.

73

Lagoeiro.

Novo Ponto Digital Comercio lida -

305.852.287-87

05 396.069/0001 08
Comercia l Gaulia Ltda . - 03.811 232/001 18

Feri Way Informática Comércio e Serviço Lida .
- 08.458.246/0001-13

REGU LAR

ANEXO IV

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexig ibilidades - 20 12
FUNDAMENTAÇÃO
Processo Nº

Valor (R$)

Objeto

Base Legal

Responsável
(nome e CPF)

Contratado
(nome e CNPJ/CPF)
Empresas consultadas
(casos de DISPENSA)

Avaliação
sobre
regularidade

Art 4 Papelaria Ltda. 28.358.497/0001-33

3837/ 11
D i spensa

3446/ 11
Dispensa

FORNECIMENTO DE TINTA
PRETA INKJET

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE
SEGURANÇA

RS

RS

52.852,68

25.739,60

DISPENSA
ARTIGO 24 · Inciso IV

DISPENSA
ARTIGO 24 • Inciso IV

C lãudio Eliseu da Costa
Lagoeiro.
C PF. 305.852.287-87
Lui z Felipe Denucci Martins.
CPF. 044.955.787-15

Videojet do Brasil Com. S.M.1.1.E.C. Industrial
Ltda. - 00.028.876/0001-46.

REGULAR

PROTEFER • Produtos para Segurança Ltda. 03.514.431/0001-64

REGULAR

Walfrex Uniformes e Acessórios e Serviços
lida 13.392.100/0001-52
YOHKI Indústria e Comercio de Plásticos Ltda.
- 04.967.516/0001-60

3576/ 11
Dispen sa

4102/1 1

AQUISIÇÃO DE PORTA
DOCUMENTO
EM PVC CRISTAL

RS

AQUISIÇÃO DE PAPEL OLEADO

RS

9.120,00

7.200,00

Dispensa

DISPENSA
ARTIGO 24 · Inciso IV

DISPENSA
ARTIGO 24 · Inciso IV

C láudio Eliseu da Costa
Lagociro.
CPF. 305.852.287-87

C lãudio Eliscu da C osta
l .agoeiro.
C PF. 305.852.287-87

KR Indústria e Comercio lida. 03.400.949/0001-77
Fapla Fábrica de Artefatos Plásticos lida 33.165.424/000165

REGULAR

Home Pastas Comercial lida 05.441 .298/0001 99
Santo André Indústria e Comercio Ltda. 57.486.359/0001-38
Markline Comercio e Representações Ltda. 02. 702.978/0001-20

REGULAR

Karla Kohler - EPP ll.339.402/0001-31

3836/ 11
Dispensa

43 30/ 11
Dispensa

4494/11
Dispensa

5036/ 11

AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE
SEGURANÇA

9.345,84

DISPENSA
ARTIGO 24 • Inciso IV

AQUISIÇÃO DE VERNIZ OFFSET
ÚMIDO

RS

4.770,04

DISPENSA
ARTIGO 24 · Inciso IV

FORNECIMENTO DE ÁCIDO
NÍTRICO TÉCNICO

RS

36.750,00

DISPENSA
ARTIGO 24 • Inciso IV

AQUISIÇÃO DE M INI KALHAS

R$

35.600,00

DISPENSA
ARTIGO 24 • Inciso IV

AQUISIÇÃO DE TINTA
MAGNÉTICA

R$

268.443,07

DISPENSA
ARTIGO 24 · Inciso IV

Dispensa

0633/ 12

RS

Lui z Felipe Denucci M artin s.
C PF. 044.955.787-15

Prot-Cap Artigos para Proteção lnd. Ltda 34.164.319./0005-06

C lãudio Eli seu da Costa
Lagoeiro.
C PF. 305.852.287-87

Susa do Brasll lnd. e Comércio de Couros e
Confecções Ltda. - 36.066.637/0001 28
Seller lnk lnd. Com. Tintas Vernizes lida. 00.456.617/0001-16
Overlake Vernizes Gráficos 73.057.986/0001-00
Sumatex Produtos Químicos Ltda. 30.927.990/0001-79

C láudio E liseu da Costa
Lagoeiro.
C PF. 305.852.287-87
C l ãudio Eliseu da Costa
Lagoeiro.
C PF. 305.852.287-87
C láudio E liscu da Costa
Lag,oeir o.

REGULAR

REGULAR

REGULAR

Analtt1ca Equipamentos e Suprimentos para
Análises laboratoriais - 25.932.088/0001 -00
Santo André Distribuidora Industrial Ltda. 45.145.075/0001-07
Pyral Sas - (Importação)

REGULA R

ANEXO IV

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades - 2012
FUNDAMENTAÇÃO
Processo Nº

Valor (RS)

Objeto

Base Legal

Dispensa

Contratado
(nome e CNPJ/CPF)
Empresas consultadas
(casos de DISPENSA)

Responsável
(nome e CPF)

Avaliação
sobre
regularidade

REGULAR

CPF. 305.852.287-87
Global Cargas Transportes Na cionais E
Internacionais lida. -

05.878.120/0001-00
TPL Provider Assessor ia em Comércio Exterior

2055/ 12

Dispensa

FRETE INTERNACIONAL
MULTIMODAL

RS

1.590.000,00

DISPENSA
ARTIGO 24 · Inciso IV

Lara Caraccioli Amorelli
CPF.

973.066. 737-34

lida.

12 236 207/0001-49

Kuehne + Nagel Serviços Logis tlcos Lida. -

REGULAR

02.886.427 /0001-64
Lemon log,stics lida - 09.568 878/0001 00
Skyne t W orldwide Express Serviços de Courier
lida. - 03.797.601/0001 65

1980/ 12

Dispensa
2 169/ 12

Dispensa

FACAS OE SEMI CORTE FLEXIVEL

CAIXAS OE PAPELÃO

RS

R$

16.685,73

399.500,00

DISPENSA
ARTIGO 24 • Inciso IV

DISPENSA
ARTIGO 24 • Inciso IV

Fabio Bollmann
CP F.

013.002.327-22
Fabio Bollma nn
CPF.

013.002.327-22

MLC Indústria Mecânica Ltda. -

74.571.621/0001-61

REGULAR

INPA Indústria de Embalagens Santana S.A-

23.524.952/0001-00
Zada Industria e Log,s tica de Embalagens lida

10 292.632/0001 20

REGULAR

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2012

MODALIDADE

Pregão
Presencial

Pregão
Presencial

Pregão
Presencial

PROCESSO
Nº

OBJETO

2869/2010

Prestação de Serviços
de Manutenção de
Vidros e Portas Blindex

0005/2011

0926/2011

Pregão
Presencial

1366/2011

Pregão
Presencial

3928/2011

Pregão
Presencial

4687/ 2011

Contratação de Serviços
Backbone de
Comunicação para
Negócios da CMB

Prestação de Serviços de
Outsourci ng de
Impressão Corporativa
CMB

Aquisiçãode Linha de
Costura
Aquisição de Cartolina
para Impressão
Aquisição de Esponja
Abrasiva

VALOR(R$)

117.000,00

518.900,00

ANEXO IV

FORNECEDORES HABILITADOS
FORMACO IN DÚSTRIA M ECÂNICA LTDA.

12. 11 3.8 11 /000 1-88

CONSTRUTORA GUEDES CA RDOSO LTDA.

03.307.834/0001-32

ALVTPLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
LTDA. (VENCEDOR)

40.290.819/0001-55

iEMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
(VENCEDOR)

33.530.486/0001-29

J NTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTOA.
(VENCEDOR)

02.42 1.42 1/0001-11

GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO
B RASIL L TOA.

72.843.212/0001-41

AvaIlação
sobre a
regularidade

Regular

Regular

T ELEFÔNICA D ATAS/A

04.027 .547/000 1-3 1

T ELEM AR NORTE L ESTES/A

33.000. 118/000 1-79

ACM f,NFORMÁTICA LTDA. (VENCEDOR)

62.54 1.735/0001 -80

BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS
LTDA.
CTI S T ECNOLOGI AS/A

78.266,00

CNPJ

03. 117.534/0001 -90

O1.644.731 /000 1-00
Regular

RICOH BRASIL S/A

33.597.659/0001 -26

U L TRADTGITAL COM ÉRCIO E SERVIÇOS
PARA ESCRITÓRIO L TOA.

05.042.606/000 1-03

ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS L TDA.

27.859.008/000 1-64

1.262.250,00

ARJO WlGGJNS LTDA .

45.943 .370/000 1-09

Regular

2.438.920,00

A RJO WIGGTNS L T OA.

45.943.370/0001 -09

Regu lar

DANIEL CAMINHA DE CARVALHO
(VENCEDOR)

11 .085.103/0001 - 18

3M DO BRASIL L T OA.

45.985.371 /0001-08

AB RASI V OS AMARANTE L T OA.

33.681.750/0001 -25

69.986,00

Regu lar

Procedimentos licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - lQ_
12
MODALIDADE

PROCESSO
Nº

OBJETO

VALOR (R$)

ANEXO IV
FORNECEDORES HABILITADOS

VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS
INDUSTRIAIS
MEGAMIX COMÉRC 10 SERVIÇOS LTOA.
HUDSON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTOA.
ZAJPO EQUlPAMENTOS E FERRAMENTAS
LTDA.
GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS
LTDA. (VENCEDOR)

Pregão
Eletrônico

0159/2010

Aquisição de Armários

Pregão
Eletrôn ico

2396/2010

Aquisição de licença de
uso de Programa para
Automação de Recorte
de Imagens

Pregão
Eletrônico

2615/2010

Prestação de Serviço
Médico Ambulato rial

3564/2010

Aquisição de
Anticorrosivo
Lubrificante Spray

Pregão
Eletrônico

Pregão
Eletrônico

3690/2010

Pregão

4490/2010

33.365,00

121.500,00

4.370.664,00

9.285,00

Aquisição de Discos de
Aço Inoxidável e Discos
de Aço Ba ixo Teor de
Carbono

21.884. 715,00

Aquisição de Mobiliário

51.549,72

CNPJ

Avaliação
sobre a
regularidade

07.704.274/0001-00
08.599.042/000 1-00
02.569.632/000 1-04
08.858.579/000 1-30

33.054.412/0001-63

UTILACO UTILIDADES EM AÇO
INDJ=USTRIAL E COMÉRCIO LTOA.

07.858.539/001-25

MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

96.404.942/0001-04

FIRMINO & BARRETO COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR

12.931 .652/0001-29

SOUZA & LORES MÓVEIS PARA
ESCRlTÓRIO LTOA.

59 .254 .250/000 1-09

BIOLÓGICAS SISTEMAS LTDA.
(VENCEDOR)

07.025.238/0001-1 O

Regular

SANSIM SERVIÇOS MÉDICOS LTOA.

73.887.424/0001-93

Regu lar

DSPM COM ÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO
ELETRÔNI COS LTDA.
CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL
L TOA. (VENCEDOR)
EBF VAZ INDÚSTRIA E COMERCIO L TOA.
(VENCEDOR)

Regular

08.457.879/0001-07

Regular
03 .093.486/0003-00
00.159.45 1/0001-76

Regular

TRÊS-S FERRAMENTAS DE PRECISÃO
LTDA. (VENCEDOR)

62.439.294/000 1-00

ALVES & FILHOS MÓVEIS LTDA.
(VENCEDOR)

07.845.138/0001-30

Regular

Procedimentos Licitat órios, Dispensas e lnexigibi lidades - 2012
MODALIDADE

PROCESSO
Nº

OBJETO

VALOR (R$)

Eletrônico

ANEXO IV
FORNECEDORES HABILITADOS

R INO 27 COMÉRCIO DE SUPRIM ENTOS
LTOA. (VENCEDOR)
CONEXÃO MÓVEIS EQUTPAMENTOS LTDA.
FAZZlO COMERCIO DE SUPRIMENTOS
LTDA.

Pregão
Eletrônico

Pregão
Eletrônico

Pregão
Eletrônico

0075/2011

0172/2011

0496/2011

Aquisição de Densímetro
Gurley

Aq uisição de Tom back

Aquisição de Aços para o
Exercício de 2011

28.980,00

179.200,00

19.321,50

CNPJ

Avaliação
sobre a
regularidade

09.585 .116/0001-04
12. 920.936/0001- 1O
1 1.520.455/0001-54

ALLOY COM. DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA.

1 1.488.758/0001-37

LITORAL 2007 COMÉRCIO DE TUBOS E
METAIS LTDA. (VENCEDOR)

08.934.276/0001-59

DANIEL CAMINHA DE CARVALHO

11.085. 103/0001-18

METALCENTER AÇOS E METAIS LTDA.

40.253.676/0001-01

L&Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO

02.644. 184/0001-58

M ETJNOX 2004 COMERCIAL LT DA.
(VENCEDOR)

O1.681.539/000 1- 16

SIGMA COMERCIAL ELÉTRICA LTOA
JORDH ANIA COMERC IO E
REPRESENT ACÕES DE AUTO PEÇAS
LEDU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

05.773.413/0001-22

08. 770. 183/000 1-36

Regular

Regular

Regular

11.240.676/0001-79

Pregão
Eletrônico

1332/2011

Aquisição de Fit a Adesiva

13.338,00

3 M DO BRASIL LffiA.

45.985.371 /0001-08

Regular

Pregão
Eletrônico

1405/2011

Aquisição de Envelope
Bol ha

36.924,00

WORLD POST - INDÚTRIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

65 .509.729/0001-69

Regular

E LC PRODUTOS DES EGURANÇA
INDÚST RIA E COMÉRCIO LTOA.
(VENCEDOR)

73 .323.404/0001-90

TNJETONS PLASTIC LTOA.

05.950.564/000 1-09

HJ COMÉRC IO LT OA.

13. 185.781/0001-88

Pregão
Elet rônico

1411/2011

Aquisição de Lacres de
Segurança

Pregão
Eletrônico

1564/2011

Aquisição de Caderno
Diário 2012

Pregão

2018/2011

Contratação de Mepresa

7.800,00

47.499,00

97,76

Regular

TAMPASCO & FREITAS COMÉRCIO LTDA.

08.088.533/0001-89

TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTOA.
(VENCE DOR)

05. 197.047/000 1-00

GREEN C ARO S.A. R EFEIÇÕ ES
COMÉRCIO E SERVIÇOS (VENCEDOR)

92.559.830/000 1-7 1

Regular

Regular

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2012
MODALIDADE

PROCESSO
Nº

Eletrônico

Pregão
Eletrônico

Pregão
Eletrônico

OBJETO

VALOR (R$)

para Fornecimento de
Vale Refeição

2263/2011

2451/2011

Automação de
Perfuradora Wista e
Módulo de Perfuração
Kugler

Prestação de Serviços
Especializados em
Prudução Audio Visual

1.260.000,00

29.523,00

ANEXO IV
FORNECEDORES HABILITADOS

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIO S.A.

69.034.668/0001-56

T IC KET SERVIÇOS S.A.

47.866.934/0001-74

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS

04.740.876/0001-25

EMP RESA BRASILEIRA DE T ECNOLOGIA E
ADM. DE CONVÊNlO

03 .506.307/0001-57

NK TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO LTOA.

72.037.237/0001-58

RODOLFO MB FERREIRA (VENCEDORA)

06.939.256/0001-45

TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTOA.

05.197.047/0001-00

MIDIALENE LTOA.

05.972.181/0001-31

STUDIO ELETRÓNICO ASSESSORIA LTOA.

57.700.650/0001-67

RM3 PRODUÇÕES TELEVISTVAS COMÉRCIO
E MULTIMÍOEA

03. 146.8 13/0001-82

CRISTA FI LMES LTDA.

00.591.240/0001-08

SET DE FfLMAGENS PRODUÇÕES LTOA.

02.924.831 /0001-85

EFICIENTE ATACADISTA LTDA.
(VENCEDOR)
PORTOZELO ATACADISTA LTOA.

Pregão
Eletrônico

2581/2011

Aquisição de Máquina
para Gravar Cunho

47.789,56

2712/2011

Aquisição de
Plastificante Dioctil

30.800,00

Regular

Regular

19 .234.285/0001 -53
11.419.992/0001-02

ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
EQUIPAM ENTOS LTDA.

11.488.758/0001-37

TRIPAX SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA
COMÉRCIO MATERIAIS

Avaliação
sobre a
regularidade

03.339.994/0001-63

EQUIPASUL LTOA.

METTA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
JCS - TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO
LTOA.

Pregão
Eletrônico

CNPJ

Regular

10.335.819/0001-63
05.436.797/0001-98
11.673.276/0001-57

Regular

ANEXO IV

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2012
MODALIDADE

Pregão
Eletrônico

Pregão
Eletrônico

Pregão
Eletrônico

PROCESSO
Nº

OBJETO

2764/2011

Aquisição de Serviço de
Pequisa, Coleta e
Digitação Diária de
Notícias

2800/2011

2953/2011

Aquisição de Roupeiros

Aquisição de Blanquetas

VALOR (R$)

21.780,00

170.777,00

34.919,90

Pregão
Eletrônico

3158/2011

Reforma de Bombas
Hidráulicas

38.935,00

Pregão
Eletrônico

3328/2011

Aquisição de Serviço de
Auditoria Ambiental

16.930,00

3451/2011

Aquisição de Papel
Couchê Auto-Adesivo
Semibrilho Bobinado

Pregão
Eletrônico

Pregão
Eletrônico

4855/2011

Aquisição de Material de
Limpeza

1.838.700,00

65.207,43

FORNECEDORES HABILITADOS

CNPJ

CONSULTOC - CONSU LTORIA E
TREINAMENTO LTDA. (VENCEDOR)

06.952.344/0001-87

SPECTRANET CONSULTORIA LTDA.

04.023.393/0001-00

SERGIO MACHADO REIS EPP

00.441.200/0001-80

VIDEO CLIPPING PRODUÇÕES LTOA.

31 .936.131 /0001-09

TSW INDÚSTRIA E COM tRCIO DE
MÓVEIS L TOA. (VENCEDOR)
LUIZ ALEXANDRE CORT ABIT ARTE
(VENCEDOR)

10.456. 190/0001-00
Regular
10.863.461 /0001-4 1

DA Y BRASIL S.A. (VENCEDOR)

49.237.943/0001-12

SETH COMERCIAL E PAPELARIA L TOA.

03 .100.085/0001-57

TRIPAX SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

1.673.276/0001-57

JTPS C OM t RC IO E SERVIÇOS LTDA.
(VENCEDOR)

04.465.226/0001- 19

ORTEB ORGANlZAÇÃO TÉCN ICA DE
BOMBAS

33 .552.997/0001-70

CAF QUÍMICA LTDA. (VENCEDOR)

30.698.138/0001-77

TNTERACTION PLEXUS

O1.054.256/ 000 1-25

TNFORMS FORMULA RIOS E AUTOMAÇÃO
LTDA.
AUTO ADESIVOS PARANA LTDA.
(VENCEDOR)

Regular

Regular
Regular

02.941 .1 18/0001-40
Regular
03 .5 14.1 29/0001-06

MARILENE MEDEIROS EPP (VENCEDOR)

10.293.519/0001-69

V ILLE-GRAPH COMtRCIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS LTDA. (VENCEDOR)

01.355.111 /0001-83

KLONEX COMÉRCIO DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENE LTDA. (VENCEDOR)
JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUETRA
EPP (VENCEDOR)
C IG COMERCIO DE EMBALAGENS L TOA.
(VENCEDOR)

Avaliação
sobre a
regularidade

07.556.390/0001-20
13.801.521 /0001-90
80.047.087/0001 -91

Regu lar

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2012
MODALIDADE

PROCESSO
Nº

OBJETO

VALOR(R$)

ANEXO IV
FORNECEDORES HABILITADOS

DIBOÁ COME RCIAL LTOA. (VENCEDOR)
GRAZTELE LEMOS ME
VCE DISTRIBUIDORA LTDA.
ALICITAR COMERCIAL LTDA.
Pregão
Eletrôn ico

Pregão
Eletrônico

Pregão
Eletrônico

5100/2011

0007/2012

0283/2012

Aquisição de Ácido
Nítrico

Aquisição de Aços

Aquisição de Filme
Polietileno Co-extrusado

59.989,00

99.636,25

268.342,00

QUIM ITEC - PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA. (VENCEDOR)
SUMATEX PRODUTOS QUÍMlCOS LTOA.
HUDSON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTOA.
ANÇOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ACOS LTDA.
KIFERRO FERRAGENS LTDA.
TRIPAX SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA
COMÉRCIO MATERIAIS LTDA.
ALRASE METAIS COMERCIAL LTDA.
(VENCEDOR)
GIAMAN COMÉRCIO DE EQUlPAMENTOS E
COMPONENTES LTOA.
ADEPAL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES
LTDA.
COMÉRCIO DE METAIS LOTUS LTDA.
AR AUTOMAÇÃO LTDA. (VENCEDOR)
SERRAM ETAL AÇOS ESPECIAIS LTDA.
(VENCEDOR)
NAMBEI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTOA.
LOAPLASTIC EMBALAGENS LTOA.
THAMYS PRODUTOS GRÁFICOS LTOA.
LICITAR COMÉRCIO DE MATERIAIS E
SERVIÇOS LTDA.

Pregão

0606/2012

Aquisição de Vales

96,62

GREEN CA RO AS REFEIÇÕES COMÉRCIO
E SERVlÇOS (VENCEDOR)

CNPJ

Avaliação
sobre a
regularidade

04.9602.002/0001-83
05.489.799/0001-45
14.447. 100/0001-75
15.234.8 19/000 1-90
29.126.752/0001-85
30.927.990/0001-79

Regular

02.569.632/0001-04
00.987.098/0001-12
08.402.800/0001-40
11.673.276/0001-57
1 l.885.538/0001-47
13.615.886/0001-20

Regular

13.701.493/0001-39
14.216.372/0001-64
00.269.840/0001-54
54.906.128/000148
04 .967.497/0001-72
03.999.021 /0001-50
07.858.943/0001-07

Regular

10.735.318/0001-74
92.559.830/0001-71

Regular

ANEXO IV

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2012
MODALIDADE

PROCESSO
Nº

Eletrônico

Pregão
Eletrônico

OBJETO

VALOR(R$)

Alimentação

0652/2012

Foenecimento e
Instalação de Divisórias e
Forros

31 .850,00

FORNECEDORES HABILITADOS
EMPRESA BRASILErRA DE TECNOLOGIA E
ADM. DE CONVÊNIP

03.506.307/000 1-57

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.

42.194.191/0001- 10

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIO SA

69.034.668/0001-56

TICKET SERVIÇOS SA

47.866.934/0001-74

COMPANHlA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS

04.740.876/0001-25

lNNOVE ACABAMENTOS L TOA.
(VENCEDOR)
MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU
COMÉRCIO E INDÚSTRJA
RMY FIORE RIO COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA.
C DIAS
D V RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE DECORAÇÕES

Pregão
Eletrônico

0713/2012

Aquisição de Cartucho
Cartão Duplex

30.700,00

PTCK PACK INDUTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LT OA.
LUSOART EDITORA GRAFICA L TOA.
(VENCEDORA)
IVA PAPER REPRESENTAÇÕES
ITAPEL EMBALAGENS LT DA.

Tomada de
Preço

1153/2011

Obra e serviços de
engenharia para reforma
dos banheiros da área
social e das copas da
administração.

Concorrência
Internacional

3921/2010

Aquisição de máquina
contadora de papéis.

Tomada de
Preço

4254/2011

Obras e serviços de
engenharia para

R$ 560.000,00

CNPJ

11.446.442/001-82
04.603.090/0001-66
04.590.636/0001-91

NM ENGENHARIA LTOA
GRAPHIMPORT IMPORTAÇÃO E
R$ 1.280.000,00 EXPORTAÇÃO LTOA
NESA - NACIONAL ENGENHARIA LTOA
R$ 688.400,74
BRITPER CONSTRUÇÕES LTOA

Regular

Ol .672.499/0001-46

09.427.332/0001-21

O1.682.438/0001 -60
03.376.684/0001-l 9

Regular

73.205.627/0001-52
09.103.594/0001-30

AORIK MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTOA 01 .891 .745/0001-50
02.986.452/0001-1 O
EMIOA INSTALACÕES LTOA
BRITPER CONSTRUÇÕES LTOA

Avaliação
sobre a
regularidade

07.464.921/0001-54

Regular

28.069.300/0001-46
42.283.283/0001-76
33.000.167/0112-01
07.464.921/0001-54

Regular
Regular

ANEXO IV

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2012
MODALIDADE

PROCESSO
Nº

OBJETO

VALOR (RS)

instalação de
infraestrutura para 3ª
Linha de Máquinas
Impressoras.

Concorrência
Nacional

Tomada de
Preço
Registro de
Preço por
Pregão
Eletrônico
Registro de
Preço por
Pregão
Eletrônico

Registro de
Preço por
Pregão
Eletrônico
Registro de
Preço por
Pregão
Eletrônico

0975/2011

4626/2009
1851/2011

0900/2011

Obras e serviços de
engenharia para
implantação do sistema
de tratamento e
distribuição de águas de
reuso.

R$ 9.091.247,62

Reforma de painéis
elétricos para
atendimento a NR 1O.

R$ 496.459,68

Aquisição de Softwares
com Software Assurance
de 3 (três) anos.

Aquisição de Produtos
para Fixação, Parafusos
a Afins.

8.220.000,00

..

NM ENGENHARIA LTOA

28.069.300/0001-46

CONSTRUTORA GUEDES CARDOSO LTOA
EPP

03.307.834/0001-32

EMIDA INSTALAÇÕES LTDA

02.986.452/0001-10

TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA

01 .815.999/0001-90

BRASIL ESCO CONSTRUÇÕES LTOA

12.374.159/0001-55

CONSTRUTORALYTORÂNEALTDA

07.792.269/0001-05

3546/2011

Aquisição de Calçados.

Aquisição de Sacos
Plásticos.

Avaliação
sobre a
regularidade

Regular
WCLOU CONSTRUÇÕES LTDA

05.631 .864/0001-25

CARBOINOX GRAFITES INDUSTRIAIS
LTDA

01 .833. 125/0001-65

Regular

Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos
00. 71 O.799/0001-00
de Informática ltda.

Regular

CTIS Tecnologia S.A.

01.644.731/0001-32

Centrofix de Niteroi Comercio de Parafusos
07.950.962/0001-50
ltda ME.
36.006,47

LDP Equipamentos Industriais ltda.-EPP

13.727.319/0001-65

Regular

CRV Industrial Comercio de Fixadores Ltda.
09 .460.873/0001-51
ME
Blue
Seal
Indústria
Equipamentos e Máquinas

3175/2011

CNPJ

FORNECEDORES HABILITADOS

164.880,50

196.700,00

Comércio

de

68.674.183/0001-64

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.

45.7 50.411/0001 -32

Bompel Indústria de Calçados ltda.

79.712.642/0001-73

Marluvas Calçados de Segurança Ltda.

19.653.054/0020-4 7

Klonex Comércio de Material de Limpeza e
07.556.390/0001 -20
Higiene Ltda.
Giaman Comércio
Componentes Ltda.

de

Equipamentos

e

13.615.886/0001-20

Regular

Regular

Proced imentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibil idades - 2012
MODALIDADE

PROCESSO
Nº

OBJETO

VALOR(R$)

Registro de
Preço por Pregão
Eletrônico

4441/2011

Aquisição de Sacos
Plásticos.

28.980,00

0303/2012

Aquisição de Produtos
para Fixação, Parafusos
e Afins.

Registro de
Preço por
Pregão
Eletrôn ico

7.619,98

ANEXO IV
FORNECEDORES HABILITADOS

CNPJ

Licitar Comércio de Materiais e Serviços Ltda.

10. 735.318/0001-74

Limptech Limpeza & Tecnologia Ltda. - ME

06.280.012/0001 -01

Ledu Materiais Elétricos Ltda. - ME

08. 770.183/0001-36

Heavy Duty Comercio de Ferramentas e
14.754.987/0001 -44
Fixadores Ltda.

Avaliação
sobre a
regularidade

Regular

Regular

Conv~nios, Acordos e Ajustes Firmados
Tipo

Nº Contrato

Gestor

CNPJ Contratada

4123/2012

DITEC

CENTRO NACIONAL OE
10770641000189 TECNOLOGIA ELETRONICA
AVANCADASA

4853/2011

DITEC

10572014000133

0332/2012

DE COM

ABRID-ASSOC.BRAS. DE
09104543000123 EMPRESAS TECNOLOGIA EM
IDENTIF.DIGITAL

1534/2011

DECOM

ABRI D-ASSOC. SRAS. OE
09104543000123 EMPRESAS TECNOLOGIA EM
IDENTIF.DIGITAL

1655/2012

DECOM

3053/2012

DECOM

3054/2012

DECOM

3055/20 12

DECOM

3056/2012

DECOM

3057/2012

DE COM

3058/2012

DECOM

Acordo de
Cooperação

Contrato de
patrocínio

ANEXO V
Nome Contratada

SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

RECONNAISSANCE
I NTERNATIONAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
02945580000115 DOS EXCEPCIONAIS DE BELFORD
ROXO
NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A
017210770001 13
CRIANCA
07031769000116 MUNDO NOVO DA CULTURA VIVA
INSTITUTO IDEAL BRASIL DE
07585844000190 DESENV SOCIOCULTURAL
DESPORTIVO
INSTITUICAO DE CARi DADE E
40427023000100 INTEGRACAO SOCIAL SAO
CIPRIANO
ASSOCIACAO BENEFICENTE
36431583000152
ANTONIO SOARES

Objeto
CONVENIO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA
PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO A
SER UTILIZADA EM PASSAPORTES.
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA
O DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUÇÃO
OBJETIVANDO O CONTROLE E GESTÃO DA
PRODUÇÃO DO ETANOL NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 10°
CERTFORUM ETAPA SÃO PAULO E CAROS,
PAYMENT & IDENTIFICATION I CAROS 2012.
REALIZAÇÃO DO EVENTO CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE CIENCIAIS FORENSES
EM MULTIMIDIA E SEGURANÇA ELETRONICA
- ICMEDIA- 2012
PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERENCIA LATINO
AMERICANA DE IMPRESSÃO DE ALTA
SEGURANÇA.

Situação em

25/01/2013
ATIVO

ATIVO

CONCLUI DO

CONCLUI DO

ATIVO

PROJETO SOU CAPAZ..

ATIVO

PROJETO ESCOLINHAS DO SUCESSO.

ATIVO

PROJETO ARTE COM VISÃO.

ATIVO

PROJETO INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE
OFICINAS DE ATLETISMO.

ATIVO

PROJETO OFICINA DE T EATRO.

ATIVO

PROJETOS A VOZ DA IMAGEM.

ATIVO

2

.______,

ANEXO V

Convênios, Acordos e Ajustes Firmados
Tipo

Contrato de
patrocínio

Nº Contrato

Gestor

CNPJ Contratada

Nome Contratada

3059/2012

DECOM

33934886000108 LAR DE DANIEL CRISTOVAO

3060/2012

DECOM

03653432000190

3061/2012

DECOM

40427023000100

3062/2012

DECOM

06240909000101

3063/2012

DECOM

03307539000186

3064/2012

DECOM

04524568000162

3065/2012

DECOM

08338559000138

3066/2012

DECOM

36450054000104

3067/2012

DE COM

07884833000101

3068/2012

DECOM

08338559000138

3069/2012

DECOM

07585844000190

3070/2012

DE COM

30030936000126

3071/2012

DECOM

10238250000118

3072/2012

DECOM

10238250000118

3073/2012

DECOM

07289638000133

ASSOCIACAO SOLIDARIOS
AMIGOS DE BETANIA
INSTITUICAO DE CARIDADE E
INTEGRACAO SOCIAL SAO
CIPRIANO
NUCLEO SOCIOCULTURAL CAIXA
DE SURPRESA
ASSOCIACAO COMUNITARIA
PARAISO
OBRA SOCIAL DONA MECA
ASSOCIACAO CRISTA DE APIO A
CRIANCA
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE
NILOPOLIS
COMPAHIA TEATRAL CARTAZER ESPACO CULTURAL CAMARIM
ARTES
ASSOCIACAO CRISTA DE APIO A
CRIANCA
INSTITUTO IDEAL BRASI L DE
DESENV SOCIO CULTURAL
DESPORTIVO
OBRA EDUCACIONAL E SOCIAL
SAO JOSE
CENTRO CULTURAL A HISTORIA
QUE EU CONTO
CENTRO CULTURAL A HISTORIA
QUE EU CONTO
ASSOCIACAO CIVIL CAPOEIRA
CIDADA

Objeto

Situação em
25/01/2013

PROJETO CENTRO ESPORTIVO
CRISTÓVINHO.

ATIVO

PROJETO FIBRA PARA INCLUSÃO SOCIAL.

ATIVO

PROJETO FILHAS DO DEUS SOL.

ATIVO

PROJETO AÇÃOREAÇÃO

ATIVO

PROJETO ABRINDO AS PORTAS PARA O
MUNDO DIGITAL 2.
PROJETO ESPORTE ESPECIAL.

ATIVO
ATIVO

PROJETO RETALHO DE ESPERANÇA

ATIVO

PROJETO SUPERAÇÃO

ATIVO

PROJETO RAIZES DO BRASIL.

ATIVO

PROJETO APRENDENDO A APRENDER

ATIVO

PROJETO EQUIPE INTERDISCIPLINAR.

ATIVO

PROJETO CRECHE COMUNITARIA SÃO
JOSÉ.

ATIVO

PROJETO VISÃO COLETIVA SUSTENTAVEL.

ATIVO

A HISTÓRIA QUE EU CONTO EM VALORES
HUMANOS.

ATIVO

PROJETO CAPOEIRA CIDADÃ.

ATIVO

ANEXO V

Convênios, Acordos e Ajustes Firmados
Tipo

Contrato de
patrocínio

Nº Contrato

Gestor

CNPJ Contratada

3074/2012

DECOM

05478372000141

3075/2012

DECOM

30206163000196

3076/2012

DE COM

03307539000186

3077/2012

DECOM

06109576000178

3078/2012

DECOM

08766245000136

3079/2012

DECOM

08766245000136

3080/2012

DECOM

40426546000123

3081/2012

DECOM

05382869000161

3082/2012

DECOM

03230355000165

3083/2012

DECOM

05382869000161

3084/2012

DE COM

02454295000100

3085/2012

DE COM

12052041000100

3087/2012

DECOM

07466994000185

3088/2012

DECOM

00981263000129

3089/2012

DECOM

06068722000164

Nome Contratada

CENTRO CULTURAL DERCY
GONCALVES
ASSOCIACAO DE AMIGOS DA
BIBLIOTECA COMUNITARIA
ASSOCIACAO COMUNITARIA
PARAISO
INSTITUICAO NOSSA CASA DE
LEITURA
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO
CRPH
ASSOCIACAO DOS AM IGOS DO
CRPH
CENTRO DE APOIO AO
MOVIMENTO POPULAR DA ZONA
OESTE
ASSOCIACAO SER CIDADAO
CENTRO DE INTEGRACAO SOCIAL
AMIGOS DE NOVA ERA
ASSOCIACAO SER CIDADAO
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO DE
DEFICIENTES
UNIAO BELFORROXENSE DE
APOIO AO DESENV. DA ARTE DA
CULTURA
NUCLEO SOCIOCULTURAL
SEMENTE DO AMANHA
CRECHE ESCOLA COMUNITARIA
SITIO ALEGRE

Objeto

Situação em
25/01/2013

PROJETO OFICINA DE CRIAÇÃO DO RETIRO
DOS ARTISTAS.

ATIVO

PROJETO INCLUSÃO PELAS LIBRAS li.

ATIVO

PROJETO ATO CIDADANIA

ATIVO

PROJETO CULTURA E ESPORTE UNIDOS
PELA CIDADANIA.
PROJETO JUVENTUDE SEMEANDO A
MEMÓRIA E A CIDADANIA

ATIVO
ATIVO

PROJETO ATO CIDADANIA

ATIVO

PROJETO DJ : JUVENTUDE NA ARTE DE
RISCAR OS DISCOS.

ATIVO

PROJ ETO PRE TECNICO SER CIDADÃO

ATIVO

PROJETO TOCANDO O SETE

ATIVO

PROJETO COZINHA CIDADÃ.

ATIVO

PROJETO ATLETAS DA SUPERAÇÃO

ATIVO

PROJETO CAPOEIRA CULTURA NOSSA

ATIVO

PROJETO SEMENTE VAI À LUTA.

ATIVO

PROJETO A CRIANÇAS E SUAS
INTELIGÊNCIAS.

ATIVO

PROJETO ESTRELA DO AMAN HÃ NO
CENTRO SOCIAL CULTURAL E
ESPORTIVO ESTRELA DO AMANHA TAEKWONDO.

ATIVO

Convênios, Acordos e Ajustes Firmados
Tipo

Contrato de
patrocínio

ANEXO V

Nº Contrato

Gestor

CNPJ Contratada

3090/2012

DE COM

06068722000164

3091/2012

DECOM

68619238000133

3092/2012

DECOM

30031223000187

3093/2012

DECOM

06240909000101

3094/2012

DECOM

33709171000909

3095/2012

DE COM

28447241000100

3096/2012

DECOM

06900459000128

3097/2012

DECOM

09043285000112

4302/2011

DECOM

29138344001468 PETROPOLIS PREFEITURA

Fonte: DEGCS/DVEF

Nome Contratada

Objeto

CENTRO SOCIAL CULTURAL E
PROJETO MAIS TAEKWONDO.
ESPORTIVO ESTRELA DO AMANHA
ASSOC. DE PARENTES E AMIGOS
DOS PACIENTES DO JULIANO
MOREIRA
NOPH - NUCLEO DE ORIENTACAO
E PESQUISA HISTORICA
NUCLEO SOCIOCULTURAL CAIXA
DE SURPRESA
CRUZADA DO MENOR - CHECHE
TIO BETO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS
INSTITUTO CULTURAL E
DESPORTIVO EDUARDO SANTOS
BANDA SINFONICA DE CAMPO
GRANDE

Situação em
25/01/2013
ATIVO

PROJETO MUSEU BISPO DO ROSÁRIO ARTE
CONTEMPORÂNEA.

ATIVO

PROJETO TRAMACUL TURA EM SANTA
CRUZ: FEITA POR NÓS.

ATIVO

PROJETO ARTE EM COMBATE.

ATIVO

PROJETO NOSSAS HISTÓRIAS.

ATIVO

PROJETO NORDESTINIZANDO A ARTE FACILITANDO A INCLUSÃO.

ATIVO

PROJETO APRENDER.

ATIVO

PROJETO CONCERTO DIDÁTICO
COMUNITÁRIO.
PATROCIN IO DA EXECUÇAO DO PROJETO
"DE VOLTA PRA CASA", PRODUZIDO PELO
LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS.

ATIVO

ATIVO

ANEXO VI
RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE,
ADMINISTRAÇÃO - 2012
Ôrgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

CGU

Nota de Auditoria
254742
09.02.2011

CONSELHOS FISCAL E DE

Recomendação
Item 3.1.l.2 -

A Sol icitação de
Auditoria nº
201207847/02, de
08/10/20 12,
trata do andamento
das recomendações
expedidas pela CGU
SA nº 254742, com
acompanhamento no
âmbito do Plano de
Providências
Permanente.
A documentação foi
encaminhada à CGU,
em 22/ 10/2012.

Recomendação: 001 - Abster-se de
aprovar contratos de patrocínio sem
que o projeto contenha as infonnações
mínimas necessárias, principalmente o
orçamento e o cronograma fís icofinance iro das atividades.

Recomendação: 002 - Abster-se de
celebrar contrato de patrocínio acima
de
R$10.000,00,
sem
que
os
respectivos projetos tenham sido
lançados no Sistema de Controle de
Ações de Comunicação da Presidência
da República (SISAC), e aprovados
pela Secretaria de Comunicação Social
(SECOM)
da
Presidência
da
República, no que couber, à luz da
legislação v igente.
Recomendação:

003 - instruir o
processo de seleção de contratos de
patrocínio com todos os documentos
pertinentes, contendo, entre outros:
- parecer técnico e ato(s) deliberativo
(s) desse comitê;
- minuta do contrato e do ed ital, com
rubrica e assinatura do responsável por
sua elaboração;
- parecer juríd ico sobre a m inuta do
contrato e de outros aspectos que
fora m solicitados; e
- comprovante da publ icação, no
Diário Oficial da União, do Edital de
seleção pública referente ao projeto de
patrocínio.

Atendimento
As
ações
referentes
ao
cumprimento dos procedimentos
relacionados à adequada instrução
administrativa jâ foram adotadas
nos novos contratos de patrocínio
de 20 11.

Recomendação
22/10/2012.

atendida

em

Esta recomendação está sendo
atendida a partir dos novos
contratos.
Recomendação
22/10/2012.

atendida

em

O processo de seleção de
contratos de patrocínio está
sendo instruído conforme
recomendado. Recomendações
atendidas em 22/10/2012.

Recomendação 4 - Aprimorar o edital O edital de seleção pública de

de seleção pública de projetos de
patrocínio e submetê-lo à apreciação
da área jurídica da CMB e da SECOM,
em especial:
- padronizar as informações a serem
prestadas pelo proponente no ato de

projetos de patrocínio fo i
aprimorado e submetido à
apreciação
dos
órgãos
competentes, podendo ser
constatado o cumprimento do
recomendado no edital 2012.
Recomendacões atendidas em

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

CGU

Nota de Auditoria
254742
09.02.20 11

A Solicitação de
Auditoria nº
201207847/02, de
08/ 10/20 12,

trata sobre o
andamento das
recomendações
expedidas pela CGU
SA nº 254742, com
acompanhamento no
âmbito do Plano de
Providências
Permanente.
A documentação fo i
encaminhada à CGU,
em 22/ 10/20 12.

Recomendação
inscrição dos projetos, para que
contenham todos os itens previstos no
item 5 da Política de Patrocínio da
C MB;
- estabelecer, como critério de seleção,
a relação custo-benefício, e que está
previsto no item 3.2.c da Po lítica de
Patrocínio da CMB;
- definir critérios objetivos para
seleção dos projetos, conforme ex ige o
§ 4° do arl. 5° da IN . SECOM- PR nº
O1, de 8.5.09:
- estabelecer modelo de preenchimento
pela equipe de diligência referente a
dados coletados d urante essa etapa de
seleção dos projetos; e

Atendimento
22110120 12.

- adotar critérios para avaliar os
resultados alcançados com as ações de
patrocínio, nos termos do art. 33 da IN
SECOM-PR nº O1, de 8.5.09.

Recomendação 005 - Aprimorar os
contratos de patrocínio, em especia l
com a inserção de cláusulas prevendo:
- sanção, em caso de inad implência
total ou parcia l do contrato;
- compromisso do patrocinado de
restituir o patrocinador (CMB) o valor
atualizado
transferido,
monetariamente, desde a data do
recebimento, acrescido de juros legais,
na forma da legislação aplicável aos
débitos para com a Fazenda Naciona l,
q uando: não for executado o objeto do
contrato de patrocínio, não por
apresentado no prazo exig ido, a
prestação de contas parc ial ou final: os
recurso forem utilizados em fina lidade
estabelecida no contrato;
- prazo para apresentação de contas
final;
- imped imento de o patrocinado
receber novas parcelas do projeto ou
de receber novos patrocínios. caso
inad implemento contratual decorrente
do atraso ou da ausênc ia da prestação
de contas.
Recomendação 006 - Designar o
responsável e lo acompanhamento dos
contratos de patrocínio, tanto os
referentes a projetos obtidos mediante
seleção pública, como em re lação aos
proj etos convidados.

O conrrato de patrocínio da
CMB foi reformulado, de
modo a contemplar os itens
apontados pela CG U.
Recomendação
22/ l 0/2012.

ate ndida

em

As designações referentes aos
projetos obtidos mediante
seleção
pública
serão
processadas
quando
da
finalização do edital 201 1, que
se
encontra
ainda
cm
desenvolvimento.
Recomendação
22/ 10/201 2.

atendida

em

2

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

CGU

Nota de Auditoria
254742
09.02.2011

A Sol icitação de
Auditoria nº
201207847/02, de
08/ 10/2012,
cuidou sobre o
andamento das
recomendações
expedidas pela CGU
SA nº 254742, com
acompanhamento no
âmbito do Plano de
Providências
Permanente.
A documentação foi
encaminhada à CGU,
em 22/ 10/2012.

Recomendação

Item 3.2.1.2 Recomendação:

001

_

Observe
doravante, a previsão constante do
caput do a rtigo 62, da lei de lic itações
contratos
uti l1'za11do-se
do
e
'
instrumento de contrato nos casos que
a lei determinar ou quando a
complexidade
do
objeto
exig ir,
abstendo-se
de
utilizar
outros
instrumentos
como
forma
de
antecipação do fornec imento dos
bens/serviços adquiridos/conh·atados.

Atendimento

As
áreas
do
DERSC
envolvidas acordaram que
quando
for aprovada a
dispensa
será
aprovada,
conjuntamente, a minuta de
contrato correspondente, com
a qual se pretende tomar mais
célere O arco de tempo que
medeia a declaração de
emergência e
a efetiva
contratação, more da idéia
inaugural
inquinada
pelo
órgão de controle.
Recomendação
22/ 10/201 2.

Recomendação 002 - Abster-se de
efetuar dispensa emergencial de
licitação fora das hipóteses previstas
no artigo 24, inciso IV, da Lei de
licitações e contratos.

Recomendação nº OS:209222 - nº
Constatação: 4.1 . 1. 1 Recomendação: 002 - Recomendamos
que a CMB elabore o prox1mo
Re latório A nual de Atividades de
Aud itoria Interna com a estrutura e o
conteúdo das infonnações de acordo
com o disposto na Instrução Normativa
SFC nº O1/2007.

em

Foram
discutidas
e
apresentadas
a
todos
envolvidos as observações da
Auditoria
em
pauta
registrando-se que a CMB
manterá a sua conduta de
somente adotar as hipóteses
previstas na lei, levando-se
em
conta
os
pontos
ressaltados.
Recomendação
22/10/2012.

Recomendação nº OS:209222 - nº
Constatação: 4. 1. 1. 1 Recomendação: 00 1 - Recomendamos
que a Unidade de A uditoria Interna da
CMB faça constar as suas próprias
recomendações no próximo Relatório
A nual de Atividade de A uditoria
Interna,
informando
sobre
suas
implementações, conforme determ ina
o art. 6, Inciso II, da Instrução
Normativa SFC nºO1/ 20007;

ate ndida

atendida

em

Os Relatórios Anuais de
Atividades
de
Auditoria
Interna
referentes
aos
exercícios 2009 e 201 O foram
adequados às diretrizes da
legislação
vigente,
em
atendimento ao recomendado.
Recomendações atendidas em
22/10/2012.

Os Relatórios Anuais de
Atividades
de
Auditoria
Interna
referentes
aos
exercícios 2009 e 201 O foram
estruturados com o conteúdo e
informações, de acordo a
Instrução Normativa SFC nº
01 /2007, de 03.01.2007, em
atendimento ao recomendado.
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Orgão
Recomendador

Origem da
Recomendaçã o

ACÓRDÃO
nº 1.49 1/20 12 - 1"

TCU

Câmara
TC 09.068/2004-0

ACÓRDÃO
nº 1.22 1/20 12 -PL

TCU

TC 0 13.749/2003- 1

Recomendação

Atendimento
1

Acórdão 1.491/2012

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
em que se examinam, nesta fase
processual, Embargos de declaração
opostos ao Acórdão nº 9.842/2011-1 •
Câmara.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 1n
Câmara, ante as razões expostas pelo
Relator. nos termos dos ans. 32, inciso 11,
e 34 da Lei nº 8.443/ 1992, em:
9.1 conhecer dos embargos de declaração
para, no mérito, rejeitá-los;
9.2 dar ciência desta deliberação ao
embargante.
Publicação
Ata 09/20 12 - Primeira Câmara
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO
EXERCÍCIO DE 2002 - CASA DA MOEDA DO
BRASIL
Lista de Responsáveis do Processo
No processo ALEXANDRE BELISARIO
ALVES FERNANDES
ALVARO DE OLIVEIRA SOARES
ARY RIBEIRO GUIMARÃES
CLAIR IENITE GOBBO
CLÁUDIO BRANDT DA SILVA SOBRIN HO
EDISON BERNARDES DOS SANTOS
ELIAS FERNANDES GASTIN
FERNANDO MALBURG DA SILVEIRA
GILDENORA B. D. MI LHOM EM
JOÃO ROBERTO MARQUES AMARAL
KLÉDER BARBOSA M ACIAS
LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES
MANOEL LUCIVIO DE LOIOLA
NINA MARIA ARCELA
PEDRO
WILSON
CARRANO
ALBUQUERQUE
RAUL DE OLIVEIRA PEREIRA
ROBSON DE ARAUJO JORGE
ROSIVALDO MANOEL
RUY REIS NEVES DOS ANJOS
SÉRGIO LUIZ CHAVES ZICKWOLF

EMOARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS POR MEIO DO
ACÓRDÃO 1491/2012.
INETRPOSIÇÀO DE RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO EM NOME DO
RESPONSÁ VEL FERNANDO
MALBURG EM 16.0-1.20 12.
MANIFESTAÇÃO DA UN IDADE
TÉCNICA CORROBORADA POR
PARECER EXARADO PELO
MPffCU EM FAVOR DA TESE DA
CMB.COM RECOM l::NDAÇÀO DE
RETIRADA DAS RESSALVAS DAS
CONSTAS DO RESPONSÁVEL.

Atendimento de Diligência
pela CMB
Assunto monitorado pela
AUDIT
11 / 12/20 12 Evento
Apreciado na Sessão
Extraordinária reservada do
Plenário em I O/ 12/201 2 por
meio do Acórdão 3489/20 12PL
12/ 12/20 12 Ação
ENCERRAMENTO DE
PROCESSO

ARQUIVADO NA UN IDADE

4

Órgão
Recomendador
MIN ISTÉR IO
DO PLAN EJA
MENTO E
G ESTÃODEPARTA
MENTO DE
COORDENA
ÇÃOE
GOVERNAN
ÇA DAS
EMPRESAS
ESTATAIS DEST

Origem da
Recomendacão
Acórdão TCU
Nº

1 .233/201 2-

Plená rio
OFÍC IO C IRCULAR
Nº 680/2012/MP/SE/
DEST. de 24/07/20 12
Avalia r a gestão de o
uso da Tecnologia de
Informação se estão de
acordo com a
legislação e aderentes
às boas práticas de
gove rnança de TI.

Recomendação

Atendimento
1

Acórdão nº 1.233/2012-P
(...)
" 9.7.3. em atenção ao disposto no Decreto
7.063/2010, art. 6°, inciso XII, oriente as
entidades sob sua jurisdição para que
(sub item lll.l ):
9.7.3. 1. ao realizarem licitação com
finalidade de criar ata de registro de preços
atentem que:
devem
fundamentar
9.7.3.1.1 .
formalmente a criação de ata de registro de
preços, e.g., por um dos incisos do art. 2°
do
Decreto
3.931 /200 1
(Acórdão
2.40 1/2006-TCU-Plenário);
9.7.3.1.2. devem praticar todos os atos
descritos no Decreto 3.931 /2001 , art. 3°, §
2°, em especial o previsto no seu inciso 1,
que consiste em "convidar mediante
correspondência e letrônica ou outro meio
efica z, os órgãos e entidades para
participarem do registro de preços";
9.7.3.1.3. o planejamento da contratação é
obrigatório, sendo obrigatória a realização
dos devidos estudos técnicos preliminares
(Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX);

Em atendimento ao disposto a
Auditoria Interna - A UDIT
emitiu a Ordem de Serviço OSI nº 09/2012. que res ultou
no REL/AUDIT/1 1/2012, cujo
objetivo fo i avaliar a eficiência
e eficácia dos controles de
segurança da informação; a
aquisição e manutenção dos
sistemas; o planejamento de
contingência e continuidade do
negócio; o gerenciamento das
operações e comunicações.
Con forme
verificado
no
processo nº 3.0 16/ 12, as áreas
da C MB estão implantando
mecanismos
de
acompanhamento de Planos de
Ação
e
de
Capacitação,
objetivando atendimento às
recomendações elencadas.

9.7.3. 1.4. a fixação, no termo de
convocação, de quantitativos {máximos) a
serem contratados por meio dos contratos
derivados da ata de registro de preços,
previstos no Decreto 3.931 /200 1, art. 9°,
inciso 11, é obrigação e não facu ldade do
gestor (Acórdão 99 1/2009-TCU-Plenário,
Acórdão
1.100/2007-TCU-Plenário
e
Acórdão 4.411 /20 1O-TCU-2' Câmara);
9 .7.3. 1.5. em atenção ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório
(Lei 8.666/1993, art. 3°, cap ut), deve m
gerenciar a ata de forma que a soma dos
quantitativos contratados em todos os
contratos derivados da ata não supere o
quantitativo máximo previsto no edital;
9.7.3.2. quando realizarem adesão à ata de
registro de preços atentem que:
9.7.3 .2. 1. o planejamento da contratação é
obrigatório, sendo obrigatória a realização
dos devidos estudos técnicos preliminares
(Lei 8.666/ 1993, art. 6°, inciso IX);
9.7.3.2.2. devem demonstrar formalmente
a vantajosidade da adesão, nos termos do
Decreto 3.931 /200 1, art. 8°;
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legislação e aderentes
às boas práticas de
governa nça de T I.

Recomendação

Atendimento
1

9.7.3.2.3.

as

regras

e

condições

estabelecidas no certarne que originou a

ata de rcgistTo de preços devem ser
conformes as necessidades e condições
determinadas na etapa de planejamento da
contratação (Lei 8.666/ 1993, art. 6º, inciso
IX, alínea d, c/c o art. 3°, § 1º, inciso 1. e
Lei 10.520/2002, art. 3°, inciso 11);
9.7.4. em atenção ao disposto no Decreto
7.063/201 O, art. 6°, inciso X11, oriente as
entidades sob sua jurisdição para que, caso
possuam contratos com empresas públicas
prestadoras de serviços de TI (subitem
111.3):
9.7.4.1. analisem a conformidade dos
termos do contrato e do projeto básico e
verifiquem se:
9.7.4.1.1. foi real izado o adequado
planejamento da conrratação, consistindo
na execução do processo de planejamento
previsto na IN - SLT I/MP 4/201 O se for
integrante do Sisp ( IN - SLTI/MP 4/201 O,
art. 18, inciso 11) ou, caso não o seja, se
foram realizados os devidos estudos
técnicos preliminares (Lei 8.666/ 1993, art.
6°, inciso IX);
9.7.4.1.2. as especificações do objeto são
precisas e suficientes, em conformidade
com a Lei 8.666/ 1993, art. 6°, IX ;
9.7.4.1.3. os critérios de mensuração dos
serviços são precisos e suficientes, de
acordo com o detenninado na Lei
8.666/1993. art. 6°, IX, e (também
necessários de acordo com a rN - SLTI
4/2010, art. 14, li. a);
9.7.4.1.4. a metodologia de avaliação da
adequação dos produtos é precisa e
suficiente, de acordo com o detenninado
na Lei 8.666/1 993, art. 6°, IX, e (também
necessária de acordo com a IN - SLT I
4/201 O, art. 14, li, c);
9.7.4 .1.5. as cláusulas de penalidades
contidas na Lei 8.666/ 1993, art. 87, de
acordo com o determinado na Lei
8.666/ 1993, art. 55, VII e VIII, são
detalhadas e atendem aos princípios da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
prudência (e também o previsto na IN SLT I 4/201 O, art. 15, Ili, h);
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MINISTÉRIO
DO PLANEJA
MENTO E
GESTÃODEPARTA
MENTO DE
COORDENA
ÇÃOE
GOVERNAN
ÇA DAS
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ESTATAIS DEST

Acórdão TCU
Nº 1.233/2012Plenário

9.7.4. 1.6. o modelo de pagamento é
vinculado a resultados, obedecendo ao
princípio constitucional da eficiência (e
também
ao
previsto
no
Decreto
2.271 / 1997, art. 3°, § 1°, e na IN - SLTI
4/201 O, art. 15, §§ 2° e 3°);

OFÍCIO CIRCULAR
Nº 680/2012/MP/SE/
DEST, de 24/07/2012
Avaliar a gestão do
uso da Tecnologia de
Informação se estão de
acordo com a
legislação e aderentes
às boas práticas de
governança de TI.

Atendimento
1

9.7.4. l.7. a j ustificativa dos preços
contratados
é
adequadamente
fundamentada em arrazoada pesquisa de
mercado, de acordo com o determinado na
Lei 8.666/1993, art. 26, Ili, inclusive com
a anál ise da planilha de composição de
custos dos serviços, necessária segundo a
Lei 8.666/ 1993 , art. 7°, § 2º, 11;
9.7.4.2. caso a análise realizada de acordo
com
orientação
acima
indique
desconfonnidade, elaborem plano de ação
para
providenciar
as
adequações
contratuais necessárias, que deverão ser
realizadas no prazo de 180 dias;
9.7.4.3. mantenham o resultado da análise
de
conformidade
empreendida
em
documento formalizado, à disposição dos
controles externo e interno;
9.7.4.4.
infonnem
seu
órgão
de
assessoramento jurídico e sua unidade de
auditoria interna da análise que está sendo
empreendida e do resultado obtido ;
9.7.5. em atenção ao disposto no Decreto
7.063/201 O, art. 6°, inciso XII, oriente as
entidades sob sua jurisdição que (subitem
111.3):
9.7.5. l. mesmo que a execução de seus
serviços de tecnologia da informação seja
transferida mediante contrato ou outro
acordo a outra organização pública, como
as empresas públicas prestadoras de
serviços de tecnologia da informação, as
atividades de gestão (planejamento,
coordenação, supervisão e controle) de TI
a
pessoas
devem
ser acometidas
integrantes do quadro permanente, ou,
excepcionalmente, a detentores de cargo
em comissão, da organização contratante,
não podendo ser delegadas a pessoas direta
ou indiretamente ligadas à contratada;
9.7.5.2. a contratação de empresas
públicas prestadoras de serviços de
tecnologia da informação não afasta a
necessidade de a organização contratante
manter estrutura de governança de TI
oróoria, oue direcione e controle a gestão
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Origem da
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1

desses contratos bem como a gestão de
todos os processos de T I da organização."
Determinar aos setores competentes da
Casa da Moeda do Brasil à adequação às
exigências citadas para o cumprimento do
ao citado subitem 9.7 do Acórdão nº
1.233/20 12-TCU - Plenário.

Prestação de Contas exercício 2003.
TC U

ACÓRDÃO
nº 1.491/2012 Ata 09/2012 - Primeira
Câmara

TC-09.068/2004-0
t• Câmara

FERNANDO MALBURG, RAUL DE
OLIVEIRA, MANOEL SEV ERINO,
AL VARO DE OLIVEIRA, ALV ARO G.
FIGUEIREDO, ARY GUIMARÃES, RUY
REIS. EDSON BERNARDES. JOSÉ MAURO.
PEDRO CARRANO, JOÃO FLEURY.
LUCIANA CORTÊS. EDUARDO
SCALETSKY. ILMA FERREIRA e
GILDENORA.

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS PO R MEIO DO
ACÓRDÃO 1491 /2012.
AGUARDAN DO
APRECIAÇÃO DO
RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO

Acórdão 1.491 /2012
V IST OS, relatados e discutidos estes autos
em que se examinam, nesta fase
processual, Embargos de declaração
opostos ao Acórdão nº 9.842/201 1- 1ª
Câmara.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 1°
Câmara, ante as razões expostas pelo
Relator, nos termos dos arts. 32, inciso 11,
e 34 da Lei nº 8.443/ 1992, em:
9. 1 conhecer dos embargos de declaração
para, no mérito, rejeitá-los;
9.2 dar ciência desta deliberação ao
embargante
Publicação

Ata

TCU

ACÓRDÃO Nº
2296/2012 PlenárioProcesso nº
TC 015.57 4/2011-3.
Sumario: Relatório
de
Auditoria
Operacional
na
CMB.
Tema
de
maior significância
n°7 de 2011 , sobre
sistemas
informatizados
de
gestão
das
Empresas Estatais.
Oportunidades
de
melhoria.
e
Determinações
Recomendações.

09/2012

-

Primeira

Câmara

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos
de relatório de auditoria operacional para
avaliar o uso e as práticas administrativas
sustentadoras do sistema integrado de
gestão da Casa da Moeda do Brasil;
ACORDA M os Ministros do Tribunal de
Contas da União, re unidos em sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9. 1. determinar à Casa da Moeda do Brasil,
com fundamento no art. 43, inciso 1, da Lei
nº 8.443/92, que:
9. 1. 1. nos futuros contratos do sistema
integrado de gestão, especifique os níveis
conforme
de
serviço
aceitáveis,
j urisprudê ncia
deste
T ribunal
nos
Acórdãos
1. 163/2008
(item
9.4),
1.603/2008 (itens 9. 1.5 e 9.4.4) e 265/20 1O
(itens 9 .1.2 e 9. 1.6), todos do Plenário;

Conforme Ata de Reunião
AU DIT ,
nº
19/12,
de
representantes das áreas da
C MB consta o registro na qual
infom1am à Direção que as
ações
referentes
ao
atendimento
das
recomendações
e
detenninações
vêm
sendo
implementadas
desde
quando
do
março/2012,
recebimento
do
Relatório
Preliminar de fiscal ização,
real izada no período de m27/06
a 23/09/201 1, referente à
avaliação d gestão de uso do
sistema do tipo ERP.
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Orgão
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Origem da
Recomendação

Recomendação

TCU

ACÓRDÃO Nº
2296/2012 PlenárioProcesso nº
TC 015.574/2011-3.

9.1.2. nos fururos contratos do sistema
integrado de gestão, estime e defina
quantitativos e valores individuais de cada
um dos serviços, confonne disposto na Lei
nº 8.666/93, art. 40, § 2°, inciso 11, ele art.
15, § 7°, inciso li;

Sumario: Relatório
de
Auditori a
Opera cional
na
CMB.
Tema
de
maior significância
n°7 de 2011, sobre
sistemas
informatizados
de
gestão
das
Empresas Estatais.
Oportunidades
de
melhoria.
Determinações
e
Recomendações.

Atendimento
1

9. 1.3. nos futuros contratos do sistema
integrado
de
gestão,
estabeleça
remuneração vinculada a resultados ou ao
atendimento de níveis de serviço, de
acordo com a natureza dos serviços, e só
pague os que forem efetivamente
prestados, em observância ao princípio
constitucional da eficiência, insculpido no
caput do art. 37 da Constituição, ao
estabelecido no Decreto nº 2.271 /97, art.
3°, § 1º, e à jurisprudência deste Tribunal
nos Acórdãos 2.47 1/2008 (item 9.1.4),
1.558/2003 (item 9.3.7), 78612006 (item
9.4.3), 1.33012008 (item 9.4.9) e 2651201 O
(item 9.1.7), todos do Plenário;
9. 1.4. no processo de acompanhamento
técnico do contrato do sistema integrado
de gestão, realize a devida numeração das
fo lhas em
ordem
cronológica da
documentação
acostada,
conforme
disposto na Lei nº 8.666/93, art. 38, caput,
ele Lei nº 9.784/99, art. 22, § 4°;
9.1.5. no processo de acompanhamento
técnico do contrato do sistema integrado
de gestão, liquide despesas apenas com a
devida comprovação da efetiva realização
dos respectivos serviços, de acordo com a
qualidade prevista no contrato, conforme
disposto na Lei nº 4.320/64, art. 63 , § 2°,
inciso III, e na jurisprudência deste
Tribunal nos Acórdãos 1.330/2008 (item
9.4.16) e 1.64712010 (itens 9.1. 1 e 9.1.2),
ambos do Plenário;
9. 1.6. no processo de acompanhamento
técnico do contrato do sistema integrado
de gestão, avalie periodicamente se os
quantitativos das licenças contratadas estão
adequados às suas necessidades de uso,
conforme disposto na Lei nº 8.666/93, art.
6°, inciso IX, alínea " P', ele art. 67, caput;
9.1.7. em futuras contratações de bens ou
serviços por inexigibil idade de licitação,
real ize
pesquisa
para
aferir
a
compatibilidade dos preços a serem
contratados com aq ue les praticados nos
mercados público e privado, conforme
disposto na Lei nº 8.666193, arts. 26,
parágrafo único, inciso IH, 40, § 2º, inciso
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1

11 , e 43, inciso IV, e na j urisprudência
deste Tribunal nos Acórdãos 1.330/2008
(item 9.4.13) e 17/2010 (item 9.2.2),
ambos do Plenário;
9. 1.8. cadastre seus contratos no Sistema
Integrado de Administração de Serviços
Gerais (Siasg), conforme disposto na Lei
nº 12.465/2011, art. 19, § 3°;
9. 1.9. confonne disposto no Decreto nº
3.722/200 1, art. 1º, § 2º, cadastre, no
banco de dados do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores
(Sicaf), informações sobre a aplicação de
sanção impeditiva de licitar e contratar
com a Administração Pública a fornecedor,
para que os demais órgãos e entes públicos
possam realizar a consulta imposta pela
Lei nº 8.666/93, art. 97.
9 .1. 1O. elabore e aprove fonnalmente
política de segurança da infonnação, em
obediência à Instrução Normativa nº
1/2008, art 5º, inciso VII, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da
República, observando as diretrizes da
Norma
Complementar
nº
03/INO 1/DSIC/GSIPR, as práticas dos
itens 5.1. 1 e 5.1.2 da NB R ISO/ IEC
27002:2005, e à semelhança das
orientações do objetivo de controle DS5.2
do Cobit 4.1;
9.1.11. elabore, aprove formalmente e dê
ampla divulgação a uma política de
contr ole de acesso, em obediência à
Nonna Complementar nº 7. item 2.6, do
Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, observando as
diretrizes e recomendações dessa norma e
do item 11. 1. 1 da NBR ISOIIEC
27002:2005;
9.2. recomendar ã Casa da Moeda do
Brasil que:
9.2.1. mantenha em seu quadro técnico
funcionários treinados para atividades que
se encaixam na esfera das ações de
planejamento, supervisão, coordenação e
controle, cuja realização deve sempre ficar

a
cargo da estatal, conforme disposto no
Decreto-Lei nº 200/67, art. 1O, §§ 2° e 4º:
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1

9.2.2 . aperfeiçoe seu processo
de
planejamento estratégico de tecnologia da
informação, à semelhança das orientações
dos objetivos de controle PO 1.2 e PO 1.6
do Cobit 4.1;
9.2.3. aperfeiçoe o acompanhamento das
ações decorrentes do planejamento de
tecnologia da in fomrnção, à semelhança
das orientações do objetivo de controle
POl .5 do Cobit 4.1.
9.2.4. implante forma lmente processo de
gestão de riscos de tecnologia da
informação, em atendimento à Norma
Complementar nº 04/ rNO 1/DSJC/GSIPR,
observando os princípios e as d iretrizes da
NBR ISO/ IEC 3 1000:2009 e à semelhança
das orientações dos objetivos de controle
P04.8 e P09. l a P09.6 do Cobit 4.1 ;
9.2.5. elabore processo formal de avaliação
da relação de custo versus beneficio do
investimento para a contratação de novos
serviços e produtos relacionados ao
sistema integrado de gestão, à semelhança
das orientações do objetivo de controle
P05 .5 do Cobit 4 . 1.
9.2.6.
defina
processo
forma l
de
gerenciamento de requisitos, à semelhança
das orientações dos objetivos de controle
A ll .1 , AI 1.2 e A ll .4 do Cobit 4. 1;
9.2.7. defina formalmente processo de
gestão de mudanças, à semelhança das
orientações do item 12.5.1 da Nom,a NBR
ISO/JEC 27002:2005 e dos objetivos de
controle AI6. I a Al6.5 do Cobit 4.1;
9.2.8. defina formalmente processo de
testes das funcional idades a serem
imp lementadas no sistema integrado de
gestão, à semelhança das orientações dos
objetivos de controle Al7.2, Al7.4, AI7.6,
A l7.7 e DS9. I do Cobit 4 . 1;
9.2.9. defina processo de gerenciamento de
configuração dos artefatos do sistema
integrado de gestão, à semelhança das
orientações dos obj etivos de controle
DS9. I a DS9.3 do Cobit 4. 1;
9.2.1 O. aperfeiçoe o processo de suporte
aos usuários do sistema integrado de
gestão, à semelhança das orientações do
processo DS8 (Gerenciar a Central de
Serviço e os Incidentes), objetivos de
controle DS8. I a DS8.3 , do Cobit 4. 1;
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l

9.2 .11 . aperfeiçoe o processo de auditoria
interna, à semelhança das orientações do
objetivo de controle ME2. I do Cobit 4.1;
9.2. 12. atualize o normativo referente a
licitações e contratos, prevendo a
verificação, durante a rase de habilitação
das empresas, da existência de registros
impeditivos da contratação no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores
(Sicaf); no Cadastro Nacional de Empresas
lnidôneas e Suspensas (Ceis), da
Controladoria-Geral da União (CGU); e no
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa,
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
em obediência à Lei nº 8.666/93, art. 97, e
à jurisprudência deste Tribunal no
Acórdão 1.793/20 11 , do Plenário (item
9.5.1.5):
9.2.13. elabore, aprove formalmente e dê
ampla div ulgação a plano de continuidade
de tecnologia da informação, observando
as práticas dos itens 4.3. 7.10, 8.7.2 e 9.2
da NBR ISO/ IEC 15999-1:2007. do item
14. 1.3 da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à
semelhança das orientações dos objetivos
de controle DS4.2, DS4.4, DS4.5 e DS4.8.
9.2. 14. elabore e aprove normati vo sobre
perímetro de segurança física no ambiente
de produção do sistema integrado de
gestão, observando as recomendações dos
itens 9. 1.1 e 9.1.2 da NBR ISO/ IEC
das
27002:2005,
e
à
semelhança
orientações do objetivo de controle DS5. 7
do Cobit 4.1;
9 .2. 15. elabore e aprove normativo sobre
medidas de contingência contra falta de
energia elétrica e falhas em instalações,
observando as recomendações do item
9.2.2 da N BR ISO/IEC 27002:2005 ;
9.2.16. elabore e aprove nom1ativo sobre
procedimentos de descarte de mídias de
armazenamento de dados, observando as
recomendações do item 9.2.6 da NBR
ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das
orientações do objetivo de controle DS 1 1.4
do Cobit 4 .1 ;
9 .2.17. aperfeiçoe os controles de
segurança relacionados ao acesso ao
sistema integrado de gestão, observando as
práticas dos itens 11.2 e 11.3 da NBR
ISO/IEC 27002:2005;
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Origem da
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T CU

ACÓRDÃO Nº
2296/2012 PlenárioProcesso nº
TC 015.574/2011-3.

9 .2. 18. inclua, na política de controle de
acesso a ser elaborada, tópico relacionado
exclusivamente ao controle de acesso ao
integrado de gestão, de acordo com as
diretrizes e recomendações dos itens 5.1.2,
5. 1.3, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.6 da
Norma Complementar nº 7 do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da
República, observando as diretr izes dos
itens 11.2 e 11.3 da NBR ISO/ IEC
27002:2005
e
à
semelhança
das
orientações dos objetivos de controle
DS5.3 a 5.5 do Cobit 4. 1;

Sumario: Relatório
de
Auditoria
Operacional
na
CMB.
Tema
de
maior significância
n°7 de 2011, sobre
sistemas
informatizados
de
gestão
das
Empresas Estatais.
Oportunidades
de
melhoria.
Determinações
e
Recomendações.

Atendimento
1

9.2. 19. ative, em seu sistema integrado de
gestão,
a
funcionalidade
de
armazenamento
de
registros
de
autenticação e de transações (logs);
9.2.20. elabore, aprove formalmente e dê
ampla divulgação a uma política de cópias
de segurança, de acordo com as
recomendações do item 10.5 da N BR
ISO/lEC 27002:2005, e à semelhança das
orientações do objetivo de controle DS 11 .5
do Cobit 4.1 ;
9.2.2 1. elabore e revise periodicamente
mapa contendo atividades e perfis de
usuários conflitantes no sistema integrado
de gestão, implemente mecanismos de
controle que garantam a efetiva aplicação
dessas restrições e realize verificação
periódica da base de
usuários, de acordo com as recomendações
do item 10.1.3 da NBR ISO/ IEC
27002:2005.
9.2.22. promova a integração dos dados
dos sistemas legados internos com o
sistema integrado de gestão, à semelhança
das orientações dos objetivos de controle
P02. I e P02.4, e dos requisitos do
negócio para a Tecnologia da Informação
do processo P03 do Cobit 4.1 ;
9.2.23. elabore processo de avaliação
periódica do grau de satisfação dos
us uários em relação ao uso do sistema
integrado de gestão, à semelhança das
orientações do objetivo de contrnle ME 1.1
do Cobit 4. 1;
9.2.24. aperfeiçoe os man uais de uso de
seu sistema integrado de gestão, à
semelhança das orientações dos objetivos
de controle Al4.2 a A l4.4 do Cobit 4.1.
I O. Ata nº 34/2012 - Plenário.

13

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Acórdão TCU
MfN ISTÉRJO
Nº
2.523/201200 PLANEJA
Plenário
MENTO E
GESTÃOOFÍCIO
Nº
DEPARTA
1.105/2012/MP/SEJ
MENTO DE
DEST, de 05/11/2012
COORDENA
Avaliar o uso das
ÇÃOE
GOYERNAN práticas
administrativas
ÇADAS
de
EMPRESAS sustentadoras
sistemas integrados
ESTATA IS - de gestão da Casa da
OEST
Moeda do Brasil.

Recomendação

Atendimento
1

ACÓRDÃO Nº 2523/2012 Plená rio

Determinação ao DEST, que exija dos
órgãos e entidades sob sua jurisdição, com
sistemas integrados de gestão já
implantados
ou
com
implantação
planejada:
9.1. 1. política de segurança da informação
fom1almente aprovada, em obediência à
Instrução Normativa nº 1/2008, art 5°,
inciso VII, do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República,
observando as diretrizes da Nonna
Complementar nº 03/INO 1/DSIC/GSIPR,
as práticas dos itens 5.1.1 e 5.1.2 da NBR
1$0/IEC 27002:2005, e à semelhança das
orientações do objetivo de controle DS5.2
do Cobit 4. 1;

Conforme informações da
Diretoria de Tecnologia OITEC, no PN PRESl/ 192/12.
22/ 11 / 12,dizqueas medidas
estão sendo adotadas e
implementadas pelas áreas
afins da CMB, necessárias ao
cumprimento das
determinações contidas no
Acórdão do TCU.

9.1.2. política de controle de acesso
fonnalmente aprovada, em obediência à
Nonna Complementar nº 7, item 2.6, do
Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, observando as
diretrizes e recomendações dessa norma e
do item 11.1.1 da NBR ISO/ IEC

27002:2005;
Ademais no subitem 9.2, consta
recomendação a este DEST com o seguinte
teor:
( ...)

9.2.2. oriente os órgãos e entidades sob
sua jurisdição, com contratos vigentes de
sistemas integrados de gestão, para que
desses
verifiquem
a
legalidade
instrumentos no que diz respeito:
9.2.2.1. ao modelo de remuneração da
contratada vinculado a resultados:
9.2.2.2. aos critérios objetivos de
aceitabilidade dos produtos;
9.2.2.3. ao uso de instrumentos para
rastrear os serviços executados:
9.2.2.4. ao uso de instrumentos de controle
periódico da validade, quantidade e tipo de
licenças contratadas e efetivamente
utiIizadas;
9.2.2.5. à vinculação dos serviços de
manutenção e suporte de licenças do
sistema integrado de gestão a resultados
objetivos e mensuráveis:
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Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendacão

Recomendação

MIN ISTÉRIO
DO PLANEJA
MENTOE
GESTÃO DEPARTA
MENTODE
COORDENA
ÇÃOE
GOYERNAN
ÇA DAS
EMPRESAS
ESTATAIS DEST

Acórdão TCU
Nº
2.523/2012Plenário

9.2.3. oriente os órgãos e entidades sob
sua jurisdição, com sistemas integrados de
gestão já implantados ou com implantação
planejada, para que elaborem, aprovem
formal mente e implementem:

OFÍCIO
Nº
1.105/2012/MP/SE/
DEST, de 05/11/2012

Avaliar o uso das
práticas
administrativas
sustentadoras
de
sistemas integrados
de gestão da Casa da
Moeda do Brasil.

Atendimento
1

9.2.3.1 .
processo
de
planejamento
estratégico de tecnologia da informação
(TI) que tome explícita a vinculação entre
os objetivos a serem atendidos com o uso
do sistema integrado de gestão e os
objetivos de negócio do plano estratégico
institucional, à semelhança das orientações
do Cobit 4.1 , PO 1.2 - Alinhamento entre
TI e Negócio e PO 1.6 - Gerenciamento do
Portfólio de TI;
9.2 .3.2.
regulame ntos
corporativos
formais que orientem e normatizem a
atuação das empresas e contratados para a
prestação de serviços de T I, incluindo
desenvolvimento, manutenção e suporte
dos sistemas integrados de gestão;
9.2.3.3. processo de gestão de riscos de T I
que considere os riscos associados à gestão
e ao uso do sistema integrado de gestão, à
semelhança das orientações do Cobit 4.1 ,
P04.8 - Responsabilidade por Riscos,
Segurança e Conform idade, P09. 1 Alinhamento da gestão de riscos de T I e de
Negócios e P09.6 - Manutenção e
Monitoramento do Plano de Ação de
Risco;
9.2.3.4. processo de avaliação de custobeneficio para a contratação de novos
serviços e produtos re lacionados ao
sistema
integrado de gestão, com
indicadores de avaliação dos investimentos
alinhados ao cumprimento dos objetivos
estratégicos, e monitoramento periódico
desses indicadores;
9.2.3.5. plano de capacitação de T I de
modo que os treinamentos previstos no
plano sejam executados de maneira efeti va
e tempestiva, à semelhança das orientações
do Cobit 4. 1, DS7 .1 - Identificação das
Necessidades de Ensino e Treinamento e
DS7.2 - Entrega de Treinamento e Ensino;
9.2.3.6. processo de construção de novas
funcional idades no sistema integrado de
gestão que contemple atividades de gestão
dos requisitos da aplicação, à semelhança
das orientações do Cobit 4. 1, AI 1.1 Definição e Manutenção de Requisitos
Técnicos e Funcionais de Negócio, A I 1.2 -
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Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendacão

Recomendação

Atendimento
1

Relatório de Análise de Risco e A I 1.4 MIN ISTÉRIO
DO PLANEJA
MENTOE
GESTÃO DEPARTA
MENTO DE
COORDENA
ÇÃOE
GOVERNAN
ÇADAS
EMPRESAS
ESTATAIS DEST

Acórdão TCU
Nº
2.523/2012Plenário
OFÍCIO
Nº
1.105/2012/MP/SEJ
DEST, de 05/11/2012
Avaliar o uso das
práticas
administrativas
sustentadoras
de
sistemas integrados
de gestão da Casa da
Moeda do Brasil.

Decisão e Aprovação de Requisitos e
Estudo de Viabilidade;
9.2.3.7. processo de gestão de mudanças
com controles específicos para situações
de risco associadas a mudanças no sistema
integrado de gestão, à semelhança das
orientações do item 12.5. 1 da Norma NBR
ISO/IEC 27.002:2005 e Cobit 4.1, Al6. I Padrões e Procedimentos de Mudança,
Al6.2 - Avaliação de Impacto, Priorização
e Autorização e AI6.3 - Mudanças de
Emergência, A l6.4 - Acompanhamento de
Status e Relatórios de Mudanças e Al6.5 Finalização da Mudança e Documentação;
9.2 .3.8.
processo
de
testes
das
funcional idades implementadas no sistema
integrado de gestão que contemple
verificação e validação dos softwares
entregues, à semelhança das orientações do
Cobit 4. 1, Al7.2 - Plano de Teste, Al7.4 Ambiente de Testes, Al7.6 - Teste de
Mudanças, Al7.7 - Teste de Aceitação
Final;
9.2.3.9. processo de gestão dos manuais de
uso do sistema integrado de gestão, de
modo
que
sejam
atualizados
te mpestivamente após a ocorrência de
mudanças nas funciona lidades do sistema,
à semelhança das orientações do Cobit 4.1 ,
Al4.2 - Transferência de Conhecimento ao
Gerenciamento do Negócio, A l4.3 Transferência de Conhecimento aos
Usuários Finais e Al4.4 - Transferência de
Conhecimento às Equipes de Operações e
Suporte;
9.2.3. 1O. processo de auditoria interna com
subsídios normativos, tecnológ icos e
pessoais necessários para fiscal ização de
controles
internos
e de aplicação
associados ao sistema integrado de gestão,
à semelhança do Cobit 4. 1, ME2. 1 Monitoramento da Estrutura de Controles
Internos;
9.2.3.11. perfis de acesso específicos para
auditores internos e externos para
fiscalização de controles de aplicação do
sistema integrado de gestão e uso de
infonnações
nele
armazenadas,
à
semelhança do Cobit 4.1 , ME2. I Monitoramento da Estrutura de Controles
Internos;
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Órgão
Recomendador
M!NISTÉRJO
DO PLANEJA
MENTO E
GESTÃO DEPARTA
MENTO DE
COORDENA
ÇÃOE
GOVERNAN
ÇA DAS
EMPRESAS
ESTATA!S DEST

Origem da
Recomendação

Recomendação

Acórdão TCU
Nº
2.523/2012Plenário

9.2.3.12. plano de continuidade de T l,
observando as práticas dos itens 8.7.2 da
NBR ISO 15.999, 14.1.3 da NBR ISO
27.002:2005
e à semelhança das
orientações do Cobit 4.1, DS4.2 - Planos
de Continuidade de T I;

OFÍCIO
Nº
1.105/2012/MP/SE/
DEST, de 05/11 /2012
Avaliar o uso das
práticas
administrativas
sustentadoras
de
sistemas integrados
de gestão da Casa da
Moeda do Brasil.

Atendimento
1

9.2.3.13. mecanismos de proteção das
áreas com informações e instalações
associadas ao sistema integrado de gestão,
nos moldes do que estabelecem os itens
9.1 e 9.2 da NBR ISO/ IEC 27.002:2005;
9.2.3.14.
controles
de
segurança
relacionados ao acesso do sistema
integrado de gestão, considerando as
práticas dos itens 11 .2 e 11.3 da NBR
ISO/IEC 27.002:2005 ;
9.2.3.15. mecanismos de controle sobre
atividades conflitantes relacionadas ao
sistema integrado de gestão, em especial,
mapa que discrimine atividades e perfis de
usuários conflitantes, procedimentos que
garantam a efetiva aplicação das restrições
do mapa, e revisão periódica dos perfis de
acesso dos usuários, considerando as
recomendações do item 10.1.3 da NBR
ISO/JEC 27 .002:2005 ;
9.2.3.16. integração dos dados dos
sistemas legados internos e o sistema
integrado de gestão, à semelhança das
orientações do processo P02 - Definir a
Arquitetura da Informação, objetivos de
controle P02. l - Modelo de Arquitetura da
Informação da Organização e P02.4 Gerenciamento de Integridade, e no
requisito de negócio de TI do processo
P03 - Determinar o direcionamento
tecnológico - do Cobit 4. 1;

9.2.3.17. processo de avaliação periódica
do grau de satisfação dos usuários com o
sistema integrado de gestão, à semelhança
das orientações do Cobit 4.1 , processo
ME 1 - Monitorar e Avaliar o Desempenho
de TI, objetivo de controle ME 1.1 Abordagem de Monitoramento;
9.2.3.18. avaliação de funciona lidades e
módulos necessários na automatização dos
processos de negócio, bem como da
disponibil idade dos controles a e les
associados no núcleo operacional do
sistema integrado de gestão;
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Órgão
Recomendador
MI NISTÉRIO
DO PLAN EJA
M ENTO E
GESTÃODEPART A
MENTO DE
COO RDENA
ÇÃO E
GOVERNAN
ÇA DAS
EMPRESAS
ESTAT AIS DEST

O rigem da
Recomendação

Recomendação

Acórdão TCU
Nº
2.523/2012Plenário

9.2.3. 19. avaliação dos riscos associados
às customizações no sistema integrado de
gestão, caso essa alternativa seja escolhida,
inclusive
aqueles
com
impactos
financeiros
decorrentes
do
esforço
adicional de migração das customizações
quando da ocorrência de mudanças de
versão do sistema;

OFÍCIO
Nº
1.1 05/2012/MP/SEJ
DEST, de 05/11/2012

Atendimento

Avaliar o uso das
práticas
administrativas
sustentadoras
de
sistemas integrados
de gestão da Casa da
Moeda do Brasil.

P restação de Contas exercício 2003.
ACÓRDÃO
TCU

nº 5953/2012 1ª Câmara
TC-09.068/2004-0
(Anexado aos
autos do
Processo nº TC020.575/2005/7)

Acórdao 5953/2012:
VISTOS, relatados e discutidos estes
autos de recurso de reconsideração
interposto pelo Sr. Fernando Malburg
da Silveira, ex-presidente da Casa da
Moeda do Brasil - CMB, contra o
acórdão
9.842/2011-1 ª
Câmara,
mantido pelo acórdão 1.491 /2012-1ª
Câmara, que julgou regulares com
ressalva as contas ordinárias de 2003
do recorrente. ACORDAM os ministros
do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão da 1° Câmara.
ante as razões expostas pela relatora e
com fundamento nos arts. 32, inciso 1,
e 33 e da Lei 8.443/1992, ele o art. 285
do Regimento Interno, em: 9.1.
conhecer
do
recurso
de
reconsideração, dar-lhe provimento,
reformar o item 9.2 do acórdão
9.842/2011 -1ª Câmara para que tenha
a seguinte redação: "9.2. julgar
regulares com ressalvas as contas de
Manoel Severino dos Santos e dar-lhe
quitação;" 9.2. dar ciência do presente
acórdão ao recorrente

INTERPOSTO RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO EM NOME
RESPONSÁVEL FERNANDO
MALBURG EM 16.04.2012.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
TÉCNICA CORROBORADA PO
PARECER EXARADO PELO
MP/TCU EM FAVOR DA TESE I
CMB, COM RECOMENDAÇÃO
RETIRADA DAS RESSALVAS C
CONSTAS DO RESPONSÁVEL
CONHECIDO E PROVIDO
RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO.
DESPACHO DE ENCERRAME~
EM 1°/ 11 /2012.
ARQUIVADO NA UNIDADE.
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Orgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

CO NFIS

Atanº 461 ª
30.01.2012

Recomendação

Atendimento
1

O CONSELHO FISCAL solicita:
Cópia da Decisão Judicia l do exempregado Tórtora em ação contra a
CIFRÃO;
Parecer do Departamento Jurídico
opinando sobre a possibilidade de
êxito no processo judic ial que pede o
ressarcimento do IPl pago: e
Elaboração do demonstrativo mensal
informando qual o valor dos créditos
em atraso do SICOBE e SCORPIOS,
divididos em " até 90 d ias", "até 180
d ias" e "acima de 360 d ias" com a
finalidade de acompanhar a evolução
desses créditos.

A cópia da Decisão Judicial foi
entregue ao CONFIS, por
ocasião da Reunião em
27.4.12.
Material entregue ao CON FIS,
conforme registro na Ata nº
462ª - III - Comunicados: letra

"a".
O Chefe da Auditoria
Comunicou ao DECOF, em
02.04.12.

Ao mesmo tempo o Conselho Fiscal
sugere que, por prudência, esses
créditos sejam sempre provisionados
porque a cobrança dos mesmos não
está totalmente ao alcance da CM B.
CONFIS

CO NFIS

Ata n• 462"
10.2.2012

Ata nª 463ª
09.3.2012

O CONFIS recomendou à AUD lT que
avalie a necessidade de form ulação de
regras para o provisionamento de
créditos em atraso, bem como para
ativação de créditos contingentes.
No item 1 - Esclarecimentos: O DECOF
esclareceu ao CONFIS dentre outros
assuntos, sobre a intenção manifestada
pela direção da CMB de levar à Câmara de
Conciliação e Arbitragem da AGU a
pendência entre a CMB e a Secretaria
Receita Federal - RFB, existente desde
2004, relativamente sobre a majoração de
impostos
incidentes
sobre
produto
contratado entre as partes. A tal respeito, o
CONFIS recomendou à Diretoria que, à
vista da ausência de informação recente no
processo,
promova nova troca de
correspondência com a RFB a fim de
atualizar o entendimento das partes sobre a
matéria.

Matéria em exame através da
OSI/AUDIT/03/2012, de
17/02/2012.

O DEJUR informou que foi
marcada para 27.6.2012 a 1°
audiência junto à Câmara de
Conciliação.
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Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

CONFIS

Ata nº 464ª

111- Comunicados:
Na análise do processo nº 466/2011 Contra1ação de entidade especializada para
a realização do processo seletivo público
nº 01 /20 11 - examinada a informação, o
CONFIS manifestou que mantém o
entendimento de que as informações sobre
o valor da taxa de inscrição devem integrar
os itens de análise para escolha da entidade
a ser contratada, trazendo a lume a
corroboração do Acórdão TCU - Plenário
nº 1. 11 1/201 O, que tratou de consulta do
Ministério das Comunicações, cujo item
9.2 dispõe:
·'esclarecer ao consulente que é possível a
realização de concurso para provimento de
cargos ou empregos públicos, por meio da
contratação direta de entidade detentora de
notória especialização e inquestionáveis
capacidade e experiência na matéria, com
fundamento no artigo 24, inciso XIII , da
lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da
observância dos de1nais requisitos
es1abelecidos na Lei para a contratação
direta. como a elaboração de projeto
básico e de orçamento detalhado (art. 7°),
além da razão de escolha da instituição
executante e a jus1ificativa do preço
contratado (art. 26)" (Grifamos)
No item VI - Solicitação do CONFIS:
b) - reitera a solicitação constante da 461"
reunião quanto
à elaboração do
demonstrativo mensal informando qual o
valor dos créditos em atraso do SICOBE e
SCORPIOS, divididos em ·'até 90 dias",
"até 180 dias" e "acima de 360 dias'' com
a finalidade de acompanhar a evolução
desses créditos.
li - ESCLARECIMENTOS:
3) Dr. Hamilton, do DEJUR comunicou ao
CONFIS que a CMB vai entrar com ação
na Justiça, tendo como base a previsão
estatutária, para fazer a defesa de exdirigentes contra a decisão do TCU quando
do julgamento das Contas de 2002. O
CONFIS observou quanto ao assun10, que
a regulamentação existente é pouco
detalhada e necessitaria de revisão,
conforme recomendação
feita pelo
CONFIS na Ala nº 435" Reunião
Ordinária, de 27/ 11 /2009.

27.4.20 12

CONFIS

Ata nº 465"

25.5.20 12

CONFIS

Ata nº 466ª

26.6.20 12

Atendimento
1

No item VI - Solicitação do CON FIS:

Foi encaminhado ao DEGEP o
MEMO/AUDIT/ 105/2012, em
02/07/12, para o conhecimento
e providências.

O Demonstrativo foi entregue
ao CONFIS na reunião em
20.7.2012.

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEJUR, o
em
MEMO/AUDIT/145/12,
16.8.12.
Em 20/08/12 o
DEJUR
encaminhou à AUDIT a Nola
Técnica nº 02/2012, onde
presta esclarecimentos acerca
da regulamentação da previsão
estatutária que viabi liza a
defesa
pelo
DEJUR
de
integrantes e ex-integrantes da
Diretoria Executiva e dos
Conselhos de Administração e
Fiscal da CM B arrolados como
responsáveis nos autos do
processo TCO 13.2003- 1.
A
referida
Nota
foi
encaminhada ao CONFIS para
reunião de 31 /08/ 12.
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Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

C ONFIS

Ata nº 466ª
26.6.201 2

2) Infonnação, pelo DEJUR, sobre as
medidas tomadas pela CMB para
recuperação de crédito contra o T ri bunal
de Justiça de Santa Catarina, no valor de
R$ l 94.98 I ,09, vencido entre 360 e 720
d ias, conforme o relatório Demonstrativo
Mensal do Contas a Receber;

Atendimento
1

No tocante ao quadro " Principais
de
Insumos
de
Fornecedores
Produção/Vendas Totais", o Conselho
sol icita que sejam excluídos os dados de
2007 e anteriores, e incluídos os dados dos
anos ac umulados do exercício corrente até
o mês anterior ao respectivo relatório, bem
como informações eventuais quando
houver alteração significativa nas referidas
aquisições pela CMB.

O DEJUR informa que, o
Estado de Santa Catarina- ESC,
discordando do valor ajuizou
embargos à execução, que
foram julgados procedentes
pelo Juízo, tendo a CMB
interposto recurso de apelação,
ainda pendente de julgamento.
Não obstante a pendência de
julgamento da apelação nos
autos
dos
embargos
à
execução, a CMB apresento u
petição nos autos principais
requerendo o levantamento do
valor
incontroverso,
que
compreende a quantia de
R$4 I 2.225,86, já depositada
em juízo pelo ESC. No entanto,
até 3 1. 7. 12, esta petição ainda
se encontrava pendente de
apreciação pelo Juízo.
DEGCS
procedeu
à
O
reformulação
no
Quadro
" Principais Fornecedores" .

VI - Solicitação do CONFIS:

CO NFIS

Ata nº467ª
20.7.2012

2 - Reiteração de infonnações gerenciais a
respeito dos investimentos realizados em
2012, d iscriminado os valores de cada
aq uisição, obra, etc., bem corno o que está
orçado para o restante do exercício (a
solicitação já fo i feita por duas vezes,
confonn e registrado nas Atas nºs 453, de
maio/201 1 e 456, de agosto/201 1, sem que
nenhuma resposta tenha sido encam inhada
ao CONFIS);
3 - Tendo em vista a nova metodologia de
atuação dos Conselheiros Fiscais, a
representante do Tesouro Nacional sol icita
uma cópia do P lano de Negócios da CMB,
se houver;

4. Esclarecimento do DEGCS a respeito da
matriz de custos referente ao processo nº
4018/201 1, tendo em vista não ter sido
encontrada pela CONFIS na tl. 53 do
processo, como constante de informação
processual; e

A AUDIT informa que estas
informações
encontram-se
registradas às íls. 25 e 26, do
Relatório Mensal de Desempenho
Empresarial - RMD E. do mês de
julho/20 12, que foi encaminhado
através do Oficio nº 177/ 12, para
análise na reunião de 3 1/08/2012.

A AUDIT informa que foi
à
DIRAD.
o
encaminhado
MEMO/AUDIT/ 165/12.
cm
11.9. 12, solicitando informações.

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao
DEGCS o
em
MEMO/AUDIT/ 163/ 12,
11.9.12, solicitando informações.
O DEGCS informou que a matriz
de custo com os respectivos
comprovantes encontra-se anexada
às íls. 29 até 85 do processo.
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CO NFI S

Ata nº 467ª
20.7.2012

Recomendação

Atendimento
1

6 - lnfonnaçõcs sobre as providências em Em atenção ao solicitado no
âmbito administrativo e em âmbito judicial MEMO/ AUDIT/164/12. a Divisão
de Contencioso - DVCN/DEJ UR
tomada pela CMB em relação à decisão - prestou
os
devidos
contrária à empresa na Ação Civil Públ ica
esclarecimentos. na forma que se
- Processo nº 2008.51.0 1.0 17255-2 (item segue na informação/despacho:
IV 1) desta Ata.
!'rata-se de ação c ivil púb lica
ajuizada cm face de empregada da
CMB. A sentença acolheu a tese
de prescrição e extinguiu o
processo sem julgamento do
méri to. O Ministério Público
recorreu e a apelação foi
desprovida cm 27/08/20 12. Ainda
não foi lavrado acórd ão.

CO NFI S

Ata nº 468ª
3 1.08.201 2

CO N FI S

Ata nº 469ª
8.10.2012

VI - Solicitação do CONFIS:
3) Sentença de mérito na Ação Cível
Pública que envolve a funcionária Glória
Aparecida Ferreira Dias e outros.

IV - Análise dos documen tos recebidos:
3) Relató rios de Auditoria Interna nºs I a 9
(janei ro a junho/20 12):
Relatório nº 1. item 1. o CONFIS ressaltou a
necessidade de análise. por parte do DEJ UR. da
minuta de correspondência da DVCO. a ser
enviada à Secretaria de Receita Federal. com o
intuito de obtenção de dispensa das retenções
do IRRF. CSLL. e PIS/COrlNS:

A AUDIT informa que fo i
encaminhado ao DEJUR, o
P.A./PRESl/1 54/12,
com
referência
ao
MEMO/AUD IT/200/ 12,
em
07 .11. 12,
solicitando
informações..
A
A UDIT
informa
que
encami nho u
ao
DEJUR.
o
P.A./PRESI/154/ 12.
com
referência
ao
MEMO/ AUDIT/200/12.
cm
07. 11.12. solicitando informações.

Relatório nº 1. item 2. o CONFIS solicitou
providência de adequação aos Pronunciamentos
Técnicos indicados pela AUD IT de modo a
assegurar a regularidade do fechamento de
con tas de 20 12:

A
AUD IT
informa
que
encaminho u ao
DECOF.
o
MEMO/AUDIT/202/12.
cm
07. 11 . 12. solicitando atendimento.

Relatório nº 1. item 3. o CONFIS recomendou
que as áreas envolvidas tomem as providências
necessárias para que sejam atend idas as
recomendações da AU DIT quanto às previsões
para passivo contingente antes do fechamento
das demonstrações contábeis de 20 12:

Ídem.

Relatório nº 1. item 4, o CONFIS a fim de
evitar cont ingentes tributários. o CONFIS
solicita manifestação escrita do Grupo de
instituído
para
anál ise
do
Trabalho
recolhimento de ISS. cuj a conclusão deveria ter
sido entregue cm março/20 12: e

A AUDIT in form a q ue a cópia do
Relatório do Grupo de Trabalho
foi encaminhada por ocasião da
reunião,
age ndada
para
30/ 11/20 12.

Relatório nº 9 - Diante da informaç,1o de que
até o momento não foram respondidos os
apontamentos dos relatórios de Auditoria
Interna 09/20 12 e 09A/20 12. relativamente ao
conteúdo do Relatório nº 2/ 20 12. dos Auditores
Independentes. e diante da proximidade do
fechamento das contas de 20 12. o CONFI S
recomenda às áreas envolvidas que ofereçam
suas respostas com a máx ima urgência.

A AUD IT info rma que foi
encaminhado ao
DEJUR. o
P.A./PRESI/154/12.
com
referência
ao
ME MO/AUOIT/200/ 12.
cm
07. 11.1 2. solicitando informações.
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CONFIS

Ata nº 470º

O CONFIS solicita que o DEJUR relacione
todas as operações que estão ensejando
recolhimento de lCMS. de modo a que se possa
reavaliar a efetiva incidência deste tributo em
cada caso.

16. 10.20 12

CONFIS

Ata nº 47 1º
30.11.201 2

Atendimento
1

ESCLARECIM ENTOS:
b) o motivo do lucro liquido de 2012 ser maior
do que o de 20 1l. quando o faturamento esta
caindo e as despesas operacionais subindo.
deve-se ao aumento da participação da CMB no
SlCOBE e à muda nça da base de cálculo do
PASEP e CONFINS. pois o entendimento
passou a ser o de que, nas vencias ao Banco
Central. nào haveria a incidência desses
tributos. O Colegiado pediu maiores
esclarecimentos quanto à exclusão dos mesmos
da matriz de preços do Banco Central.

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEJUR. o
MEMO/AUDIT/220/ 12.
em
03. 12.12. P.A./PRESI/21 2/12.

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DECOF o
em
MEMO/AU DIT/020113.
10.01.1 3.

SOLICITAÇÃO DO CO FIS:
3) Alteração da Planilha de Acompanhamento
Processual Cível e Fiscal de forma a que o
relatório passe a ser semestral, com emissão de
relatório mensal apenas dos processos que
sofreram alteração no seu andamento:

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEJUR. o
P.A.PRESl/018/ 13. de 08.0 1.1 3
anexado
o
MEMO/AUDIT/0 13/13.
em
08.0 l.13.

5) Maiores informações quanto aos objetivos
relacionados à ·'perspectiva financeira"",
constante do item ·'Objetivos Indicadores e
Metas'" do Planejamento Estratégico de
25/09/20 12. notadamentc saber se foram
adotadas as estratégias ··aprimoramento da
administração de custos e precificaçào··. bem
como ""adequação da margem de contribuição
dos produtos/serviços··: e

A /\UOIT informa que fo i
encaminhado ao DESEM. o
em
MEMO//\UDIT/015/13.
08.0 1.13.

6) reformulação do plano estratégico
20 l3/201 5. tão logo quanto possível. incluindo
a previsão de novos investimentos para o
período.

idem.
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CONSAD

Ata nº 182"
10.2.2012

Os Conselhos de Administração e riscai em
decisão conjunta resolveram:

Atendimento
1

Solicitar que seja criado um Grupo de Trabalho.
cm objetivo de averiguar a conformidade dos
atos adotados pela Empresa frente às matérias
divulgadas pela imprensa. visando assegurar
que os procedimentos por ela adotados nestes
atos específicos cumpriram a legislação
aplicável e resguardaram aos interesses da
Empresa. O grupo será coordenado pela
Auditoria Interna.

Em 05.3. 12, a PRESI constituiu o
Grupo de Trabalho através da
cm
Portaria
PRESl/029/1 2.
atendimento ao solicitado pelos
Conselhos.

Solicitar que a Auditoria Interna realize exame
especial nas normas existentes na CMB visando
compará-la e adequá-las as melhores práticas de
transparência e govcrnança corporativa.
verificando. inclusive. a necessidade de
implantação de novas normas.

A AUDIT emitiu em 17.02.20 12 a
OS 1103/12. para atender ao
solicitado pelos Conselhos.

olicitar elaboração de dois relatórios para
acompanhamento bimestral pelos Conselhos de
Administração e riscai da CMB. os quais
devcrao conter. no mínimo:

Segundo entendimentos mantidos
entre o Superintendente do
DECGS e o Chefe da AUDIT. o
Relatório de Fornecedores da
CMB foi entregue. na fonna
solicitada. pela ocasião da Reunião
em 13.04. 12.

1) no caso do Relatório de fornecedores da
CMB:
a.
a evolução mensal. retroagindo. no
mínimo. 24 meses, dos gastos com os dez
maiores fornecedores da CMB: e
b.
A evolução mensal, por unidade de
medida. retroagindo. no mínimo 24 meses. do
custo dos principais insumos utilizados pela
CMB.
2)
no caso do Relatório de Bens ou
Serviços
Exportados
ou
Produzidos
l ntcrnacionalmente:
a. a evolução mensal. retroagindo. no
mínimo, 12 meses. do volume exportado ou
produzido:
b. a evolução mensal. retroagindo. no
mínimo. 12 meses. do custo de
produção/fornecimento destes bens ou
serviços:
c. a evolução mensal. retroagindo. no
mínimo. 12 meses. das receitas obtidas com
a produção/fornecimento destes bens ou
serviços:
d. a evolução mensal. retroagindo. no
mínimo. 12 meses. das receitas líquidas
obtidas com a produção/fornecimento
destes bens ou serviços: e
Um quadro analítíco da evolução dos
e.
contratos. com descrição no tempo:
1.
Dos compromissos assumidos e ainda a
serem honrados pela CMB:
ii. Dos compromissos já honrados pela
CMB;e
iii- Dos pagamentos já realizados à CMB.
com destaques aos eventuais períodos de atraso
até a realização do pagamento.

Segundo entendimentos mantidos
entre o Diretor da DICOJ e o
Chefe da AUDIT o Relatório de
Bens ou Serviços Exportados ou
Produzidos
Internacionalmente
pela CMB. foi entregúc. na forma
solicitada.
na
Reunião
cm
13.04. 12.
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CONSAD

A ta nº 183"

Item 3) OF/ PRESI/015, de 23/01 / 12,
encaminhando Relatórios do Plano de
Beneficio Definido, Plano Moedaprev da
CIFRÃO, referente ao mês 09/ 11 (neste
uma
item
o
CONSAD
solicitou
apresentação da CIFRÃO, para a próxima
Reunião.
Relação das aud itorias pendentes de
atendimento pelas diversas áreas da
CMB :

09.3.2012

CONSAD

Ata nº 184ª

13.4.2012

Atendimento
1

Sobre esse assunto, os Conselheiros
solicitaram
apor,
no
campo
" Competência", o nome completo
do(s) empregado(s) responsável(eis)
pela (s) área (s): Departamento,
Divisão e/ ou Seção, bem como o envio
de correspondência reiterando a
necessidade de atendimento das
recomendações feitas pela Auditoria
Interna;
Com relação ao Relatório AUD IT nº
021/2011 , processo nº 3887/2011 ,
referente à pendencia de ressarcimento
de pagamento de pessoa l cedido, o
CONSAD solicitou à DIRAD, que
apresente, na próxima reunião deste
Conselho,
uma
relação
dos
empregados cedidos e dos órgãos
cessionários,

incluindo

os

A CIFRÃO informa que
oportunamente
agendará
apresentação do tema para
Reunião do CONSAD do mês
de junho/20 12.

AUD IT informa que a
das
Auditorias
Relação
pendentes foi reformulada
em
atendimento
à
sol ic itação do CONSAD.

A AUDIT infonna que a
Relação dos empregados

cedidos,

e

dos

orgãos

cessionários, incluindo os
valores
pendentes
de
ressarcimento,
foi
encaminhada para reunião
de 3 l/8/12.

valores

pendentes de ressarcimento. A DTRAD
deverá ainda propor urna solução para
esta matéria, a ser deliberada em
reunião de diretoria antes de ser
submetida,
caso
aprovada,
ao
CONSAD;
O CONSAD solicitou à DIRAD
apresentar na próxima reunião deste
Conselho o Orçamento Empresarial da
CMB para o exercício de 20 12, bem
como explicações relativas à evolução
de gastos com pessoal;

A AUDIT infonna que foi
aprovado
o
Orçamento
Empresarial
da
CMB,
exercício
21 02,
e
registrado na Ata nº 186ª da
Reunião
Ordinária
do
CONSAD, sendo emitido a
Resolução nº RS/023/ 12.

O CONSAD sol icitou também à
DIRAD em complementação ao
" Demonstrativo do Contas a Receber",
elaborar um gráfico de barras
resum indo a posição dos saldos
vencidos e a vencer;

O DECOF elaborou da
fo nna solicitada o Relatório
"Acompanhamento Gráfico
do Demonstrativo de Contas
a
Receber",
que
fo i
encam in hado para re união
de 31/08/2012.
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CONSAD

Ata nº 184ª
13.4.2012

Recomendação

Atendimento
1

O CONSA D reiterou o pedido relativo
In formações
Processuais, de
às
apresentação de um gráfico em
fom,ato de "pizza", dividindo as ações
por valor e quantidade e entre as
denominações " Possível e "Provável e
Remoto'·.
Com
relação
aos
processos
provenientes do TCU, considerar
apenas os que dizem respeito à CMB;

A AUD IT informa que o
DEJUR já vem procedendo
a forma de apresentação
solicitada
no
Quadro
·'Jn formações Processuais ".

O CONSAD solicitou que o DEGCS
apresente, na próxima reunião. maior
detalhamento do quadro dos principais
fornecedores de insumo, com re lação à
variação de preços; e

A AUD IT in forma que o
DEGCS
atendeu
ao
solicitado.

Sobre a CIFRÃO, os Conselhe iros
pediram informações mais atualizadas.
com o encerramento das contas do
exercício de 201 1.

A AUDIT informa que na
Ata nº 1853, de 25.5. 12 há
de
registros
encaminhamento do Ofício
nº 115, de 16.5. 12, em
anexo, Relatório Anual e
Demonstrações Financeiras
da
Fundação
Cifrão,
referentes ao exercício de

A Planilha das lnfonnações
dos processos do TCU foi
regularizada.

2011.
Outras Recomendações/Solicitações:
CONSAD

Ata nº 185ª
25.5.2012

O Superintendente do DEJUR prestou
esclarecimentos ao Conselho de
Admini stração sobre as medidas que
estão sendo adotadas, junto à Câmara
de Conciliação e Arbitragem da
Adm inistração Federal - CCAF da
Advocacia-Geral da Un ião AGU, para
do
crédito
de
o
recebimento
aproximadamente R$ I. I milhão junto
à Receita Federal do Brasil. O
CONSAD solicitou o env io, por email, de um histórico resumido
relatando o assunto.

Em audiência realizada em
27/06/2012, a RFB apresentou
manifestação escrita na qual se
opôs ao pagamento da fatura,
afirmando,
dentre
outros
fundamentos, que o parecer da
embasado
em
PGFN,
entendimento
do
TCU,
considera
álea
econômica
ordinária
o
aumento
de
tributos,
que
deve
ser
suportado pelo contratante,
bem como somente autoriza o
em
caso
de
reequilíbrio
onerosidade excessiva, que
impossibilite o contratante de
cumprir a avença.
A CMB, até o prazo de
vai
apresentar
27 /08/ 12,
resposta
rebatendo
o
entendimento apresentado pela
RFB, expondo que a doutrina
majoritária e os julgados do
STJ
são
contrários
ao
TCU,
posicionamento
do
reafirmando a necessidade de
retomada
da
equação
do
econômico-financeira
contrato e pagamento do valor

26

Orgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento
1

em aberto.
CONSAD

Ata n" 185ª
25.5.2012

A respeito do " Demonstrativo do
Contas a Receber'· , o CONSAD
re iterou que a DIRAD e labore um
gráfico de barras resumindo a posição
dos valores vencidos e à vencer, ao
mesmo tempo estabeleça um índice de
inadimplência em relação ao total a
receber superior a 90 dias, bem como o
nível de concentração dos clientes que
atrasam. O CONSAD reiterou, a inda,
que seja alterada a sistemática de
cobrança junto aos órgãos públicos
devedores da CMB.
O CONSAD reiterou também, pedido
re lativo às Informações Processuais,
para apresentação de um gráfico em
formato de ·'pizza", dividindo as ações
por valor e quantidade e com as
denom inações: " Possível, Provável e
Remoto" .
Com
re lação
aos
processos
provenientes do TCU, solicitou
considerar apenas os que dizem
respeito à CM B.
O CONSAD solicitou à Diretoria de
Finanças
a
Administração
e
apresentação, na próxima reunião, do
Programa de Investimentos 2012.

O CONSAD solic itou que o material
da reunião para análise seja enviado
com sete dias de antecedência, com
objetivo de possibilitar tempo hábil
para leitura do mesmo.
CONSAD

Ata nº 186"
29.6.2012

No item 1) Informações Processuais
(Neste item o CONSAD solic itou
incluir os valores e colocar em amarelo
os processos que foram mov imentados.
com objetivo de me lhor visual ização).

O DECOF e laborou da
forma so licitada o Relatório
·'Acompanhamento Gráfico
do Demo nstrativo de Contas
a
Receber" ,
que
será
encaminhado para reunião
de 31.08.2012.

O DEJ U R já procedeu aos
ajustes na Plan ilha de
Acompanhamento
Processuais Cíveis e Fiscais
conforme solicitado.

A Planilha das Informações
dos processos do TCU foi
regularizada.

A AUD IT informa que fo i
aprovado o Orçamento de
Investimento
da
CMB,
exercíc io 2 102, registro na
Ata nº 186ª da Reunião
Ordinária do CONSAD.
A AUDIT informa que o
material foi encaminhado no
prazo solicitado, por ocasião
da reunião em 3 1.8. 12.
A AUDlT in forma que a
inclusão foi realizada no
Quadro
" Informações
Processuais",
e
será
apresentada na prox1111a
reunião em 31 / 8/ 12.
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CONSA D

Ata nº 186ª

Recomendação

Atendimento
1

Outras Recomendações/Solicitações:

29.6.2012

O CONSAD solicitou à AUDIT
realizar um levantamento das despesas
administrativas e outras da Fundação
de Previdência da CM B - CIFRÃO,
bem como gastos com serviços de
terceiros, dos três últimos exercícios;

A AUDIT informa que em
atendimento ao solicitado a
CIFRÃO
através
da
CT.SUP.066/12,
encaminhou tabela com o
conteúdo solicitado, e a qual
será
encaminhada
ao
CON SAD para a próxima
reunião 31/8/ 12.

O Conselho solicitou também à A AUDIT informa que
AUDIT uma reavaliação do estoque da programou para O1/08/2012,
CMB. Ressaltou que as políticas de por meio da OS 1/ 19/20 12,
compras e vendas devem ser exame de auditoria na área
supervisionadas pela AUD IT;
de Estoques.
O CONSAD solicitou ainda, à A AUDIT informa que o Dr.
Presidência da CMB, apresentação de Jorge Eduardo Vieira Costa,
proposta
de
classificação
das Gerente
Executivo
da
informações produzidas pelo Conselho Ouvidoria,
a
realizou
de Administração, tendo como base a apresentação sobre a Lei
Lei de Acesso à ln fonnação nº nº l2.527, na reunião em
12.527/1 1, de 18.11.11.
31.8. 12.

CONSAD

Ata nº 187ª

20.7.2012

O CONSA D
solicitou a AUOlT
um levantamento de suas solicitações e
recomendações, a partir do ano de
2011 ;

A AUD IT informa que
realizou o levantamento das
recomendações
e
solicitações do CONSAD
desde 201 1, e a relação fo i
encaminhada para a reunião
do dia 31/08/2012, e
registrada na Ata nº 188ª.
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CONSAD

Ata nº 188"
3 1.8.2012

O CONSA D solicitou durante a análise
do RMDE, que a DIRAD verifique o
processo finance iro da CMB para rever
taxas de Juros aplicados nas
contratações da CMB, tendo em vista
que as mesmas estão com os
percentuais reduzidos no mercado em
geral;

A AUDIT informa que foi
encaminhado à DIRAD, o
P.A./PRES l/ 160/12,
com
referência
ao
MEMO/AU DIT/201 / 12, em
07.11.1 2,
so licitando
providências.

No item Fluxo de Caixa, o Conselho
solicitou que a DIRAD informe por
qual razão a CMB realizou um
fin anciamento para capitar recursos e
também qual o valor do saldo de caixa;

Idem.

O CONSAD solicitou que a DIRAD
providencie um cronograma com o

Idem.

1

passo

a

passo para

inscrição

no

CADIN, dos cl ientes devedores da
CMB;
O Conselho solicitou que, para a
próxima reunião do CONSAD, dia
28/09/2012, todo material enviado para
o CONSAD, e também para o
CONFIS, tenha a identificação quanto
a classificação de acesso à informação,
conforme a Lei 12.527/2011 , e quando
não houver classificação que seja
registrado no ofício/memo o motivo; e

Encontra-se conclusa, após
tramitar
pelas
áreas
competentes da CMB, a
Norma que instrui quanto à
classificação na forma da
Lei
nº
12.527/2011 ,
devendo ser assinada pelo
Presidente da CMB para
entrar em vigor.

item
In fo rmações
No
Processuais/DEJUR - TCU proc. nº
015.574/2011-3 , o CONSAD solicitou
explicações sobre o assunto, tendo em
vista que a posição atual do processo é:
processo enviado pela SEFTI ao
do
Ministro
Relator
Gabinete
aguardando
pronunciamento
do
Ministro.

A AUDIT informa que fo i
encaminhado ao DEJUR, o
P.A./PRESl/154/1 2,
com
referência
ao
MEMO/ AUDIT/200/ 12,
em
07. 11.12.

O conteúdo da resposta do
DEJUR, deste item, por ser
extenso, foi encaminhado para
reunião de 30/ 11 /2012.
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CONSAD

Ata nº 189ª
28.9.20 12

Os Superintendentes do DECOF e do
DEJUR fizeram uma apresentação
sobre
·'Tributo
ISS
SlCOBE/SCORPIOS", neste item o
CONSAD solic itou que este assunto
retorne no mês de dezembro/2012,
com uma posição atualizada;

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEJUR, o
P.A./PRESl/ 154/1 2.
com
referência
ao
em
MEMO/AUDIT/200/ 12,
07.11. 12.
O conteúdo da resposta do
DEJUR, deste item, por ser
extenso, foi encaminhado, para
reunião de 30/ 1 l/2012.

Na 2ª Ata de Reunião Extraord inária
de Diretoria, de 17/08/2012, onde
consta a decisão de aprovar a
reconstrução
das
linhas
de
de
discos,
o
e letrorrevesimento
CONSAD, solicitou um relatório
contendo a justifica tiva técnica para a
refer ida decisão;

A AUDIT informa que
Relatório foi encaminhado
Anexo IV. anexado à Ata
Reunião Extraordinária nº
em arquivo digital, para
reunião de 28/09/2012.

O Conselho sol icitou ao DECOF, um
quadro com o fl uxo de caixa projetado
da empresa, no qual se daria ê nfase a
eventual
necessidade
de
novas
assinaturas de contrato de crédito;

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DECOF, o
em
MEMO/AUDIT/202/ 12,
solicitando
07. 11.12,
atendimento.

O CONSAD solicitou uma Aud itoria
Especial na parte de estoque da CM B,
observando, dente outros objetivos, o
nível existente frente às necessidades,
as condições de a rmazenamento e a
adequabil idade do modelo/s istema de
recomposição/constituição de estoque;
(Vide Ata nº 186, de 29/06/2012);

A AUDIT
informa
que
programou para 25/09/2012, na
OSI/ 19/2012, ocasião em que
serão verificados os estoques.

1

O Conselho sol icitou a distribuição
aos
conselheiros
do
quadro
comparat ivo do Estatuto da CM B,
contendo a redação atual e a proposta,
com justificativas; e

O Presidente do CONSAD solicitou
que a AUDIT elabore uma nota técnica
d iscorrendo sobre a estrutura ideal do
órgão, frente às peculiaridades da
CMB.

o
no
de
2,
a

A AUDIT informa que fo i
encam inhado ao DEJUR, o
P.A./PRESI/ 154/ l 2,
com
referência
ao
MEMO/AUDIT/200/1 2,
cm
07.11.1 2.
O conteúdo da resposta do
DEJUR, deste item, será
encaminhado através de cópia
de e-mail, de 22/ 11/12, para
reunião de 30/ 11/2012.
A AUDIT informa que foi
elaborada
a
Nota
Técn ica/AU DIT/ nº 00 1/ 12, de
20/06/2012, e encontra-se
acostada
no
PN AUDIT/nº l 1/ 12.
de
19.06.20 12.
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Orgão
Recomendador
CONSAD

Origem da
Recomendacão
Ata nº 191ª
26. 11.2012

Recomendação

Atendimento

O CONSAD solicitou à DIRAD trazer
para a reunião de dezembro do
Conselho minuta de nonnativo que
regulamente a cobranças dos cl ientes
em atraso junto à CMB;

informa que
recentemente foi encaminhado
à
DIRA D,
o
MEMO/ AUDIT/022/ 13,
em

1

A

AUDIT

09.01.13.

O Conselho solicitou ao DEJUR, A AUDIT infonna que fo i
também para a reunião de dezembro do encaminhado ao DEJUR, o
Conselho, parecer a respeito dos MEMO/AUDIT/013/13 ,
em
procedimentos necessários à tomada de 08.01. 13.
empréstimos ou financiamentos por
parte da CMB;
O CONSA D solicitou a Diretoria de A AUDIT informa que foi
realizada a apresentação por
Produção uma apresentação da posição
ocasião da
reunião
do
dos estoques da CMB, em face do CONSAD no dia 17.12.12.
valor
elevado
dos
mesmos,
discriminando, se possível, por
produto final. Solicitou também, a
projeção da util ização de tais estoques
no tempo, face às perspectivas de
produção tecnicamente utilizadas; e
Por fim, o Conselho sol icitou, também
para a DIRAD, o envio do material
referente à proposta de dividendos para
o ano de 201 3, ponderando os custos e
os benefícios de antecipannos ou
postergarmos o seu recolhimento visà-vis a premente necessidade de
tomada de recursos via empréstimo
para fazer face ao caixa necessário
para os próximos treze meses;

A AUDIT informa que foi
encaminhado à DIRAD, o
PNPRESI/022/ 13 ,
em
09.01. 13.0

31

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendacão

Recomendação

Atendimento

CONSAD

Ata nº 192ª
17.12.2012

1 - O CONSAD reitera: Solicitou à
DIRAD trazer para a reunião de
dezembro do Conselho m inuta de
normativo
que
regulamente
a
cobranças dos clientes em atraso junto
à CMB - ATA 191" - NOV/2012.

A AUDIT infom1a que
recentemente
fo i
encaminhado à DIRAD, o
MEMO/ AUDIT/022/13 , em
09.01.13.
A
DIRAD
respondeu em 18. 1. 13, que
estabe leceu
prazo
para
consolidação das revisões,
com v istas a possibilitar a
entrega dos normativos ao
CONSAD,
na
reunião
Ordinária de 25.2.2013

2 - O CONSAD reitera:
Solicitou à DLRAD, o envio do
material referente à proposta de
dividendos para o ano de 2013.
ponderando os custos e os beneficios
de antecipam1os ou postergarmos o seu
recolhimento vis-à-vis a premente
necessidade de tomada de recursos via
empréstimo para fazer face ao caixa
necessário para os próximos treze
meses - ATAª 191 - NOV/2012.
Ili - Recomendações:

A AUDIT infonna que
recentemente
foi
encaminhado à DIRAD, o
MEMO/DIRAD/022/13, em
09.01.13. A D IRAD informa
que está revisando as
projeções de Fluxo de Caixa
da CMB para 2013 , e que o
obj eto será entregue na
reunião do CONSAD EM
25.2.13.

1 - Quanto ao envio do Fluxo de
Caixa, que seja congelado o que foi
projetado no mês de janeiro de 2013,
com vistas a compará-lo com o
efetivado e projetado ao longo do
exercício

A AUDIT informa que
recentemente
foi
encaminhado à DIRAD, o
MEMO/ AUDIT/037/13 , em
17 .O 1. 13.
Estamos
aguardando resposta da área.

1

2 - Que seja providenciada a validação A AUDIT in forma que
foi
das operações de crédito/empréstimos. recentemente
Preparar relatório, a Nota Técnica e o encam inhado ao DECOF, o
Parecer do Jurídico, a partir do ano de MEMO/ AUD IT/039/13. em
Estamos
2007 e do atual para que o CONSAD 18.01.13.
possa consultar o jurídico do aguardando resposta da área.
Ministério da Fazenda. A Dr Lara irá
realizar o levantamento e o Dr. Esteves
pediu que assim que estiver pronto,
para ser enviado ao Conselho;
3 - Sobre os selos de rastreamentos,
Sicobe e Scorpios, o Conselheiro
Franco solicitou verificação por parte
da AUD IT, quanto aos procedimentos
que envolvem
a
mudança de
legislação;

A AUDJT informa que
foram encaminhados ao
DEGER e ao DIPRO , os
MEMO/ AUDIT/016
e
em
8.01.13
e
30/13,
I O.O 1.13
respectivamente.
Estamos
aguardando
respostas das áreas.
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Órgão
Recomendador

Origem da
Recomenda cão

CONSAD

192"
17.12.2012

Recomendação

Atendimento
1

4 - Posição dos empregados ced idos
atualizada quanto ao pagamento, para a
próx ima reunião do CONSAD;

Os
re latórios
dos
Empregados Ced idos foram
entregues na reunião de
11.01.13

5 - Estudo e apresentação DEJUR e
DECOF, sobre tributos Municipal,
Estadua l e Federal, o que está sendo
pago e qual o motivo? Rever decisões
que foram tomadas por gestão anterior;

A AUDIT informa que fo i
encam inhado ao DECOF, o
MEMO/DIRAD/040/13 , em
18.01. 13.
Em resposta o DECOF
relacionou
os
tributos
incidentes nas o perações da
CMB e reco lhidos para os
governos Federal, Estadua l e
Mun icipal, o qual será
encaminhado
para
a
próxima
reunião
em
25.02.2013 .

6 - Foi relatado pelo Conselhe iro
Altamir, o erro ocorrido na produção
das moedas de R$0,50. Verificar
motivos de fa lhas na produção e
repensar sistemática de verificação da
qualidade dos produtos e serviços
fornecidos pela Casa da Moeda;

A AUDIT in forma que foi
emitida a Ordem de Serviço
- OST/22/ 12, com objetivo a
aud itoria
de
avaliar
o
processo de cunhagem de
moedas (conforme Auditoria
Especial
solicitada
pela
PRESI).

7 - Próximo fechame nto dos trabalhos
de auditorias real izadas, preparar
resumo dos relatórios da AUDJT,
destacando os pontos mais críticos (se
possível, limitando aos cinco mais
importantes);

A AUDJT informa que o
fecha mento dos trabalhos de
auditorias realizadas será
encaminhado
na
fom,a
sol ic itada.

8 - Que a DIREM, faça um relatório
de
rentabilidade
dos
possíveis
contratos, destacando a sistemática de
segregação dos custos administrativos
nos contratos, bem como que apresente
uma proposta de rentabilidade mínima
abaixo da qual a Casa da Moeda só se
colocaria como potencial ou efetiva
provedora,
após
manifestação
específica neste sentido da diretoria
colegiada. A proposta de rentabilidade
mínima deve ser aprovada pelo
CONSAD;

A AUDIT in forma que foi
encam inhado à DIREM, o
MEMO/DIRAD/036/ 13, em
17.01.13.
Estamos
aguardando resposta da área.

9 - Auditoria Interna faça apresentação
do PAfNT, na próxima reun ião do
CONSAD;

AU DIT
fará
a
A
apresentação na reunião
agendada em 25/02/ 13
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Órgão
Recomendador
CONSAD

Origem da
Recomendação

Recomendação

19iu

10 - Alteração na Plani lha de
Acompanhamento Processual Cível e
Fiscal de fonna a que o relatório passe
a ser semestral, com emissão de
relatório mensal apenas dos processos
que sofreram alteração no seu
andamento;

17. 12.2012

Atendimento
1

A AUDIT informa que fo i
encaminhado ao OEJUR, o
MEMO/ OIRA0 /013/13, em
08.01.13.
Estamos
aguardando resposta da área.

11 - Apresentar esclarecimentos A AUO!T informa que
foi
quanto à exclusão do PASEP e da recentemente
COF INS da matriz de preços do Banco encamin hado ao OECOF, o
Central, tendo em vista ser esta uma MEMO/ OIRA0/038/13 , em
Estamos
das j ustificativas para o lucro líqu ido 18.0 1.1 3.
de 2012 ser maior do que o de 2011 aguardando resposta da área .
mesmo com o faturamento caindo e as
despesas operacionais subindo:
12 - Apresentar a relação de contratos Os Relatórios solicitados
dos maiores fornecedores por dispensa foram encam inhados para a
e inexigibi lidade de Licitação por reunião de 11 /0l/201
Superintendência, na próxima reunião.
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PRT
PORTARIA - PRT
PRT.PRESI
012/2013
ALTERAÇÃO DA COMISSÃO O E SINDICÂNCIA
10/01/2013
O Presidente da Casa da Moeda do Brasil, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Alterar, a partir desta data, a composição da Comissão Sind1cànc1a, constituída através
da PRT/ PRESl/010/2013, de 08/01/20 13, no sentido de substituir HELOISE VIDAL DA
SILVA, mat. 0854 3-0 (AUDIT}. por KÁTIA CAVALCANTI DE ALM EIDA RIBEIRO, ma t.
07193-5, (DIPRO).
Daniel Augusto Borges da Costa
Pres idente cm exercício
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PRT
PORTARIA - PRT
PRT.PRESI
028/2013
A LTERAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
21/01/2013

O Presidente da Casa da Moeda do Brasil, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Alterar, a partir desta data, a composição da Comissão Sindicância, constituída através
da PRT/PRES I /011/2013 , de 08/01/2013 , no sentido de substituir ALEXANDRE DE
CASTRO DUARTE, mat. 0791 5·4 ( AUDIT ), por JOR GE JESUS DE SOUZA, mat. 01028·6
(DEMAT).
Francisco de As sis Leme Franco
Presidente

Copyl'ight © 2005, Intranet Casa da Moeda, todos os direitos reservados.
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INTRANET
VERSÃO PARA IMPRESSÃO

PRT
PORTARIA - PRT
PRT.PRESI

029/2012
CONSTillJI GRUPO DE TRABALHO

05/03/2012
O Presidente da Casa da Moeda do Brasil - CMB, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Constituir Grupo de Trabalho composto pelos empregados abaixo relacionados para, sob
a coordenação do primeiro,averiguar a conformidade dos atos adotados pela Empresa
frente às matérias divulgadas pela imprensa, visando assegurar que os procedimentos
adotados nestes atos específicos cumpriram a legislação aplicável e resguardaram aos
interesses da Empresa.

PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MELO (AUDIT)
MÁRCIO LUÍS GONÇALVES DIAS (DEJUR)
ÁLVARO DE OLIVEIRA SOARES (DEGEP)
SERGIO DOS SANTOS MACHADO (DEGCS)

2. Fixar prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão dos traba lhos.

Francisco de Assis Leme Franco
Presidente

Copyright© 2005, Intranet Casa da Moeda, todos os direitos reservados.
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Liane Gondim de Oliveira Jonas
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Liane Gondim de Oliveira Jonas em nome de Audit
quarta-feira, 15 de agosto de 2012 17:34
arantes.silva@cgu.gov.br
Relatório GT - PRT.PRESI 029-2012 _ CMB
Constitui Grupo de Trabalho PRT.PRESI 029-2012.pdf

Prioridade:

Alta

Prezado Arantes,
Segue, conforme solicitado, o Relatório emitido pelo Grupo de Trabalho instituído pela PRT.PRESI n!! 029/2012, de
05/03/2012, após conhecimento do Conselho de Administração - CONSAD da Casa da Moeda do Brasil.

Atenciosamente,

Pau.Ío Roberto Ribeiro J-e 'YJ!Jofo
Chefe da Auditoria Interna - AUDIT
Tel.: + 55 (21) 2414-2128 / 2414-2615
Fax: + 55 (21) 2414-2618
E-mail: paulomelo@cmb.gov.br
audit@cmb.gov.br

f \~ \ O \ \IOI IH l)(I IIR.\'11

1

<Ç.~

PORTARIA
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PRT/PRESI
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CONSTITUI GRUPO DE TRABALHO
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Texto:

O Presidente da Casa da Moeda do Brasil - CMB, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Constituir Grupo de Trabalho composto pelos empregados abaixo relacionados para, sob a
coordenação do primeiro,averiguar a confonnidade dos atos adotados pela Empresa frente às matérias
divulgadas pela imprensa, visando assegurar que os procedimentos adotados nestes atos específicos
cumpriram a legislação aplicável e resguardaram aos interesses da Empresa.

PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MELO (AUDI1)
MÁRCIO LUÍS GONÇALVES DIAS (DEJUR)
ÁL V ARO DE OLIVEIRA SOARES (DEGEP)

SERGIO DOS SANTOS MACHADO (DEGCS)

2 . Fixar prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão dos trabalhos.
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M00. 1.0010

~~
~'~

04/05/2012

RELATÓRIO

CMB

Fls. 02
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PRT. PRES I 029/2012, de 05/03/2012
•

•

•

•

•

Incêndio de grandes proporções com perda de 100% do setor de eletro revestime nto de discos.
sendo que outras áreas da fábrica de moedas foram afetadas pelo calor emanado e pelos danos
e m parte das utili<lades fabris. /\pós o sinistro não havia como técnicos da CMB verificar qual
o grau de compromctimc1110 estrutural do prédio. qual sua exte nsão e se haveria risco de
desabamento.
Havia necessidade de retomar a produção de moedas para o meio c irculante. nos setores cm
que não houve perda total. porém sem que houvesse qualquer risco para os operadores e
equipamentos. e também para tornar plenamente utilizável o espaço fabril. com recolocação de
utilidades elétricas. hidráulicas etc .. e ainda poder receber o premio de seguro.
Desta fonna. foi preciso a comratação cmergcncial de empresa capacitada para avaliação
estrutural e orientação quanto a medidas compatíveis a serem tomadas e nvolvendo serviços
especializados tais como análise dos projetos das peças estruturais. inspeção técnica.
investigação cm trincas e/ou fissuras. medição de flechas. ensaios de aval iação de
características e resistência mecânicas do aço. bem como ensaios de avaliação do módulo de
defom1ação do concreto sendo necessárias provas de carga e ao tinal emissão de Laudo
Técnico.
Assim. foi procedida a cotação de preços com 5 empresas com capacitação para esta tipo de
procedimento especial. tendo sido recebidas 3 propostas sendo a de mais baixo valor a da
Falcão Bauer cujo valor total foi o citado.
Foi realizada Nota Técnica pelo Departamento de Proje tos de Engenharia com as devidas
justificativas. tendo ainda o respecti vo processo sido avaliado por nosso Departame nto Jurídico
que corroborou o enquadramento proposto pelo artigo 24 inciso IV da lei 8666/93. sendo a
seguir aprovado em Reunião de Diretoria de nossa empresa.

C0 1 CLUSÀO
Em que pese a intensidade da divu lgação em mídia. pode-se concluir que as informações veiculadas
assumiram um caráter espiralar. rctroalimenlando-se de um làto principal tomado co mo verdadeiro:
existência de uma conta no exterior movimentada pela empresa WIT. Apenas acessória. secundária e
subsidiariamcntc menciona-se uma possível participação de fo rnecedores da CM B. não encomrando
esta Comissão consistência na possível relação de lie.ação cntr "Ç> cx-presideme. os fornecedore s e a
C asa da Moeda.

/ ',,_

jl/ltL0étc /
PAULO ROB!;iKfO Rl~1;J-RO DE MELO
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Rio de Janeiro,
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Senhor Superintendente

Em atenção ao disposto no artigo 70 do Regulamento de Pes~da Q~a
.

! .)

<•.

da M~a ~o Brasil, cumpre-me o dever de comunicar possível ocorrência r ~~licit~~nal n~

dependenctas desta Empresa Pública, aferido através da Comissão de SindicâQcia (CQMSIND) !!
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) constituídos a partir da notfciiae faÍt~~de -fünk
centena de cédulas do Departamento de Cédulas da Casa da Moeda do Brasil - DECED/CMB.

2.

Com efeito, foram instaurados o processo de sindicância n.º 0729/2011

para apuração dos fatos e, posteriormente, processo administrativo disciplinar n.º 3550/2011,
com vis~

3.

ao aprofundamento das investigações.
Assim, considerando o relatório final da Comissão instituída por meio da

PRTIPRESI/198/2011, bem como a decisão do Presidente detcnninando a comunicação imediata
dos fatos narrados à autoridade policial, seguem aucxas cópias dos autos dos processos
administrativos em referência para adoção das medidas cabíveis.
4.

No ensejo apresento votos de elevada estima e consideração, colocando-me à

disposição para eventuais esclarecimentos

l~~ que se façam necessários.
I

!~.
Márcio L

nçalves Dias

Superintendente ~
, Departamento Jurídico

Ao Senhor

VALMIRLEMOSDEOLIVEIRA
S upe rinte ndente Regional no Rio de Janeiro
Departamento de Polícia Federal
Rua Rodrigues Alves, n° 1, 3° Andar- Centro
ruo de Janeiro - RJ
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_ INTRANE[)
VERSAO PARA IMPRESSAO

PRT
PORTARIA - PRT
PRT. PRESI
046/20 11
CONSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
23/02/2011
O Presidente da Casa da Moeda do Brasil, no uso de suas atribui ções legais,

RESOLVE :

Constituir Comissão de Sindicância composta pelos empregados PEDRO GONÇALVES DE MATOS
(DESEC). RODRIGO LUIZ PESSOA DE OLIVEIRA (DEJUR) e EDMUNDO VIANA DA CRUZ {DECED).
para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos apontados no MEMO DECED 067/2011, de
14/02/2011.

2. Fixar o pra zo de 30 {trinta) dias para conclusão dos trabalhos, a partir desta data.

Luiz Felipe Denucci Martins
Presidente

Copyright © 2005, Intranet Casa da Moeda, todos os direitos reserva dos,
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PRT
PORTARIA - PRT
PRT.PRESI
190/2011
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR
02/09/2011

O Presiden te da Casa da Moeda do Brasil, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Instaurar processo administrativo disciplinar, constituindo Comissão composta pelos empregados
ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (DESEC), NILSON PAULINO (DEJUR) e LUIS CARLOS BATISTA
(DECED), para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos apontados no processo no
0729/2011, de 23/02/2011.
2. Fixar prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data, para conclusão dos trabalhos.

Luiz Felipe Denucci Martins
Presidente

Copyright e 2005, Intranet Casa da Moeda, todos os d ireitos reservados,
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Nº:

CMB

De:

Auditoria Interna - AUDIT

MEMORANDO - MEMO

028

Data:

25/01/2013
Para:

FI. nº. :

Departamento de Gráfica Geral - DEGER

Assunto:

Solicitação de justificativa da falha na Produção de Passaporte com Chip.
T exto:

Tendo em vista a falha ocorrida na confecção de Passaportes com Chip, que gerou reclamações do
Ministério das Relações Exteriores - MRE à Casa da Moeda do Brasil, cujo fechamento ocorreu em
25/05/2012, e no sentido de subsidiar o trabalho dessa Unidade de Auditoria Interna, solicitamos a
essa superintendência esclarecimentos pertinentes às seguintes questões:
1- Quando teve início a confecção de Passaporte com chip?
2- Houve treinamento específico dos operadores?
3- Foram criados procedimentos para inspeção de qualidade para produção de Passaporte com
C hip?
4- De que forma é realizada a detecção e validação do Chip?
5- Quando o Departamento recebeu a informação sobre a falha ocorrida?
6- O que motivou a falha ocorrida?
7- Quais as providências adotadas assim que a falha foi identificada?
8- Houve reposição da encomenda dos produtos entregues com falha?
9- Houve mensuração do valor da perda pela área? Caso positivo, q uanto?
1O- Há registros que forneçam evidências que os passaportes são inspecionados antes da
emissão para o cliente?
11- Os procedimentos para ações corretivas incluem um efetivo tratamento das reclamações do
MRE e relatórios de não conformidades?
12-0s resultados da inspeção da qualidade são registrados e trazidos à atenção dos responsáveis
da área?
13-0s procedimentos praticados foram seguidos de acordo com os dispositivos previstos na
Instrução de Trabalho - ITR?
14-A Instrução de Trabalho - ITR da referida linha de produção, esta atualizada com os
procedimentos para Passaporte com Chip?
15-Quais providências foram adotadas para que não volte a ocorrer tal falha?

Informamos que as respostas referentes a este Memorando deverão ser encaminhadas a esta
Unidade de Auditoria Interna fundamentadas com cópias dos documentos enviados e recebidos, no
que couber, no prazo de 5 dias, ou seja, até o dia 01.02.2013.
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Nº:

MEMORANDO - MEMO

CMB

029

Data:

25/01/2013

De:

Auditoria Interna - AUDIT

Para:
Departamento Comercial/Markting DECOM

FI. n°.:

Assunto:

Infor mações sobre a Gestão do Contrato com Ministério das Relações Exterior - MRE
Texto:

Tendo em vista a falha ocorrida na confecção de Passaportes com Chip, que gerou reclamações do
Ministério das Relações Exteriores - MRE à Casa da Moeda do Brasil e no sentido de subsidiar o
trabalho dessa Unidade de Auditoria Interna, solicitamos a essa Superintendência esclarecimentos
pertinentes à gestão do contrato, referentes as seguintes questões:
1- Quando o Departamento foi infonnado pelo MRE sobre a falha ocorrida?
2- Houve atendimento ao cliente para esclarecimento de a solução do problema?
3- O cliente aceitou as considerações sobre as falhas ocorridas?
4- O problema foi infonnado ao Departamento produtivo de imediato? Quando?
5- Houve solicitações de medidas de sanções contratuais, pelo MRE?
6- Qual foi o resultado das tratativas realizadas junto o MRE?
7- Houve cumprimento por parte da CMB das corretivas acordadas com o MRE?
8- Quais foram as medidas para sanar a falha junto ao cliente?

Informamos que as respostas referentes a este Memorando deverão ser encaminhadas a esta
Unidade de Auditoria Interna fundamentadas com cópias dos documentos enviados e recebidos, no
que couber, no prazo de 5 dias, ou seja, até o dia 01.02.2013.
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~ ~ C MB
De:

MEMORANDO - MEMO

Data:

Para:

Au ditoria Interna - AUDIT

023/13
09/01/2013

FI. nº.:

Dir etoria de Tecnologia - DITEC

A ssunto:

Multa por Danos Ambientais e Gestão do uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental
Texto:

Tendo em vista a multa aplicada pelo Instituto Estadual do Ambiente - fNE à Casa da Moeda, em
aprox imadamente no valor de R$ 867 mil, por danos ambientais, conforme reportagem publicada no
Jornal O Globo, em 29/1 1/20 12, sendo que este valor é a soma de três autos de infração, solicitamos
esclarecimentos do responsável pela área referente às seguintes questões:
1- Quando ocorreu o primeiro auto de infração? O que motivou este auto de infração? Qual foi a
providência adotada pela área em relação a esse primeiro auto de infração?
2- O segundo auto de infração é reiteração do primeiro ou é outra questão? O que também
motivou este auto de infração? Qual foi a providência adotada pela área em relação a esse
segundo auto de infração?
3- Quanto ao terceiro auto de infração, informar quando ocorreu e a correlação, se houver, do que
o motivou em referência aos dois anteriores? Qual foi a providência também adotada pela área
em relação a esse último auto de infração?

Em termos de aderência da Casa da Moeda do Brasil - CMB
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, geralmente aceitos, favor informar:

aos

CRJTÉRIOS

de

4- Por meio de Nota Técnica, qual a extemalidade negativa desses autos sobre a Casa da Moeda,
de uma possível avaliação dos órgãos reguladores e de controle da política ambiental;
5- Quais os atos de gestão nos últimos cinco exercícios que essa área responsável pela política
ambiental na CMB está realizando com vistas a atender a Instrução Normativa nº l/201 O e
Portaria nº 2/201 O, ambas da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação - SLTI/MP;
6- O que está sendo realizado para atender o Decreto nº 5.940/2006, no que se refere à separação
de resíduos recicláveis descartados;
7- Ações sobre as diversas áreas da CMB, em especial, aquelas que visaram reduzir o consumo
de papel, de energia elétrica e água, evidenciando a evolução histórica nos últimos cinco anos,
em valores monetários e quantitativos, desses três itens, SEPARADAMENTE.
Quanto a PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, explicitar as frentes de trabalhos
abertas em projetos e atividades para adesão à:
8- Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P);
9- Programa de Eficiência do Gasto (PEG);

Nº:

CMB

MEMORANDO - MEMO

De:

Data:

Para:

Auditoria Interna - AUDIT

023 /13
09/01/2013

FI. nº.:

DE Diretoria de Tecnologia - DITEC

Ass unto:

Multa por Danos Ambientais e Gestão do uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental
Texto:

1O- Programa de Eficiência Energética em Prédios Públicos (PROCEL EPP).

Informamos que as respostas referentes a este Memorando deverão ser encaminhadas a esta Unidade de
Auditoria Interna no prazo de 5 dias, ou seja, até o dia 16.01.2013.
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Nº:

CMB

De:

Presidência - PRESI

MEMORANDO - MEMO

_!__LO /2012
Data:

19.12.201 2
Para:

Anexo:

Auditoria Interna - AUDIT

Assunto:

Solicitação de Exame Especial de Auditoria no Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM
Texto:

Considerando a recente identificação de falha na fabricação de moedas da taxa de R$ 0,50
(cinquenta centavos);
Considerando que a estampa do anverso, peso e inscrição na orla correspondem a uma moeda de
R$ 0,50 (cinquenta centavos) e que a falha ocorreu no reverso onde foi cunhado indevidamente a
inscrição da taxa de R$ 0,05 (cinco centavos);
Considerando que uma moeda defeituosa foi recebida por um cidadão, recentemente, como troco,
na cidade do Rio de Janeiro, com a era de 20 12;
Considerando a ocorrência de uma falha primária sem ainda, a identificação do responsável, pela
Seção de Cunhagem; e
Por fim, considerando possível fragilidade nos mecanismos de controle interno do Departamento
de Moedas e Medalhas - DEMOM.

Solicito que seja realizado exame especial de auditoria, com o objetivo de investigar o processo
de produção de moedas e detectar os motivos que deram causa a falha supracitada, apresentando
ao fina l do exame, o Relatório de Auditoria Interna.
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OSI. AUDIT
ORDEM DE SERVIÇO INTERNA
22/12
DESIGNAÇÃO DE AUDITORIA

19.12.2012

Texto:

O Auditor-Chefe, no uso das atribuições legais; e Considerando o Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT para 2012, processo n2 4.360/11, de 1.11.2011, apreciado pela CGU-RJ, na
forma da Instrução Normativa SFC/CGU/01/07, de 03.01.2007 e IN/CGU/PR/07/06, de 29.12.2006, alterada pela IN/CGU/PR/09/07, de 14.11.2007, em cumprimento aos Decretos n2 3.591/00 e 6.803/09 e suas
alterações e aprovado pelo Conselho de Administração da CMB, através da Resolução nº/026/2011, de
28.11.2011.

RESOLVE:

Designar VALENTIM FERREIRA e ALINE ALVES TORRES, com a coordenação do primeiro, e
supervisão do Chefe da AUDIT, JOSÉ ANTONIO MEYER PIRES JUNIOR, para proceder ao exame
do item 8.7-AUDITORIAS ESPECIAIS SOLICITADAS PELA PRESIDÊNCIA, Linha de Ação "8
- AUDITORIAS COMPLEMENTARES'\ especificamente em conformidade com o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna - PAINT e Plano Específico - PE.
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GERENCIAMENTO E ALÇADA DE AUTORIZAÇÃO PARA REA LIZAÇÃO DE HORAS
EXTRAS
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O Pre>1dcn1c <h C3<> d:1 Moeda do Br•sil - CMIJ. no u.<o de st<Js at ribuições leg;m,

Cons1derando·se a necessidade de aprimoramento dos controles internos gerenciais sobre a
r ealização de horas extras no âmbito da CM6, Inclusive através da elaboração de um
relatório mensal constando a quantidade das horas extras por Departamento, cm
consonância com o sugerido pela Auditoria Interna,
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COnttataç3o

1
Insere-se dentro das responsabilidades ordinárias do Superintendente o controle e
gerenciamento das horas extras realizadas no âmbito do seu Departamento, de forma que
sejam cumpridas as disposições trabalhistas pertinentes e normas internas .

2
Compete ao Superintendente elaborar e encaminhar ao respectivo Diretor relatório
mensal de horas extras, por empregado, através do preenchimento de planilha constante no
Anexo desta OSG.

2.1
O controle gerencial semana l através da planilha deverá permitir, ainda no
decorrer do exerciclo, a Identificação dos empregados que estão realizando horas
extras em trés situações, conforme tabela de alertas a seguir:

Aqo1s1çl!o oc
Matenalde

EscrltOrlO

Alerta

Quantidade

Aqu,stç~o

óc Bens e
AccSSOIIOS de

Até 20 HE mensais por errpregado

lníorm6uca

Entre 20 e 40 HE mensais por
errprega do
Superior a 40 HE mensais por
errpregado
3.
As hor;1.s cxuas dc\•crão ser cuso1wi.dls previa.mente: pelo Supcnntcndcntc, t>uctor ou Ottctona
conforme compNênc1a par:t a autoru.ação·

E..,eeut1\·3.,

A1C' o hmih' de 20 hor.1!'1 cxtr.,s mcns;.u s a compctêncu1 p::ir:;i 1u.:tonz::içllo < do ~tn.nti!'ni.kntt',
vcdlda dckgaç!o.

1.1

3.2
Quando o acumulado de horas extras no mês ultrapassar o limite de 20
horas, a competência para autorização é do Diretor, vedada delegação.

3.3
Quando o acumulado de horas extras do mês ultrapassar o lim ite de 40
horas, a competência para autorização é da Diretoria Executiva, vedada delegação.
3.4
Excepcionalmente nos casos de urgência, devidamente justificados, o
Superintendente, poderá autonzar a execução das horas extras além dos limites de
sua competência, vedada delegação, devendo ,med iatamente informar o Diretor ou
a Diretoria Executiva, conforme a competência, para convalidação do ato.
Anexo • Planilha
Francisco de Assis Leme Franco
Presidente
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