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

1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório foi elaborado em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa/CGU n° 07, de 29 de
dezembro de 2006, da Controladoria-Geral da União – CGU; Instrução Normativa/SFC/CGU n° 01, de 03
de janeiro de 2007, em consonância aos dispositivos da Resolução da Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 2/2010,
consignando o relato de atividades da Auditoria Interna realizadas no exercício de 2013.
Estas atividades foram desenvolvidas em função das ações planejadas constantes do Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT do mesmo exercício, aprovado pelo Conselho de Administração
da Casa da Moeda – CONSAD, na 193ª reunião, em 21 de janeiro de 2013, bem como de outras
demandas internas, seja pelo CONSAD, Presidência, Ouvidoria e Corregedoria, não planejadas e
consideradas críticas, que exigiram a atuação desta Unidade de Auditoria Interna.

2. A CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

A Casa da Moeda do Brasil - CMB, empresa pública da Administração Federal Indireta, vinculada ao
Ministério da Fazenda, instituída pela Lei n.º 5.895, de 19/6/1973, tem suas atividades administrativas e
fabris localizadas na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua René Bittencourt nº 371, Distrito Industrial de
Santa Cruz, mantendo 2 (dois) escritórios no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Um, na Rua Sete de
Setembro, 111 – 10º andar, e outro, um escritório de apoio ao Departamento Jurídico – DEJUR, na
Avenida Rio Branco, nº 143 – 15º andar. Há ainda um Escritório em Brasília-DF, 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 prejuízo à sua missão principal.
Em 2013, a CMB atingiu um faturamento de R$ 2,94 bilhões, maior 9,46% em relação ao ano anterior,
bem como um lucro de R$ 783 milhões, 47% superior ao lucro de 2012, valendo registrar que não são,
apenas, resultados melhores que os do exercício anterior que já fora recorde, mas recordes históricos
que merecem destaque e divulgação.
Divulgação essa não somente para a mídia, mas, sobretudo para os órgãos de controle externos e
internos. Vale destacar que o maior responsável por esse crescimento expressivo, principalmente do
lucro deve-se muito mais pelo exercício de uma gestão mais eficiente, tão recomendada aos gestores
públicos. Informação essa da Direção Executiva da CMB e aferida em boa parte pela equipe desta
Auditoria Interna, estando, inclusive, consignados os reflexos desses resultados em relatórios deste
RAINT.
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Destaca-se que parte desses resultados não seria possível sem uma Governança, bem estruturada,
como retaguarda. Nesse sentido, a atual gestão deu maior robusteza tanto à Governança horizontal
quanto à vertical, desenvolvendo uma área de Compliance, mapeamento e gerenciamento de riscos,
criando a Ouvidoria e Corregedoria, bem como reestruturando, amplamente, não somente os quadros da
Auditoria Interna, mas incrementando suas competências e atuação, conforme exposto neste RAINT.
Como dito, em termos de Governança, a empresa é administrada por um Conselho de Administração CONSAD composto por 5 (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, por um representante dos empregados da CMB, na forma da Lei
nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e sua regulamentação, o Decreto nº 7.865/2012 que alterou o
Decreto nº 2.122/1997.
Compõe, ainda, a estrutura de Governança da CMB, uma Diretoria Executiva, composta por um
Presidente e por 4 (quatro) Diretores, nomeados pelo Presidente da República, além de um Conselho
Fiscal - CONFIS, constituído por 3 (três) membros efetivos e 3(três) suplentes, todos nomeados pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
Conforme informado, visando o fortalecimento de sua estrutura de Governança Horizontal e Vertical, a
CMB conta ainda com 3 (três) órgãos de controle vinculados diretamente à Presidência, que tem
atividades que se entrelaçam, frequentemente, com as atividades desta Unidade de Auditoria Interna, a
saber:


Departamento de Controle e Conformidade – DEPAC, responsável pelas atividades
referentes aos controles internos e à mitigação de riscos corporativos por meio da elevação dos
padrões de conformidade e da criação e disseminação da cultura de controle e Compliance na
CMB.



Ouvidoria – OUVID, órgão que, objetivando um canal de manifestação do público interno e
externo com a CMB, aponta a percepção do público em relação às possíveis irregularidades ou
inconsistências ocorridas no âmbito da CMB, bem como recebe e processa sugestões e elogios
que contribuem para o aperfeiçoamento da governança na CMB.



Corregedoria – CORREG, órgão responsável pela condução das atividades relacionadas à
apuração de irregularidades funcionais cometidas por empregados da CMB, atuando nos
chamados procedimentos correcionais, bem como pela realização do acompanhamento do
cumprimento das decisões e recomendações oriundas das ações disciplinares.

A atuação de outro agente, no contexto de Governança Vertical ou Externa, é a da Empresa de Auditoria
Independente contratada, cabendo ressaltar que a Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
determina às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por
ações, como é o caso da CMB, a aplicação das disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de contratar
uma auditoria independente, por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Apresenta-se a seguir, a composição da Diretoria Executiva da CMB:
I. Presidência – PRESI
- Gabinete da Presidência – GABIN;
- Departamento Jurídico – DEJUR;
- Departamento de Controle e Conformidade – DEPAC;
- Ouvidoria – OUVID;
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- Corregedoria – CORREG;
- Secretaria-Executiva da Comissão de Ética – SECET.
II. Diretoria de Tecnologia – DITEC
- Departamento de Inovação Tecnológica – DEINT;
- Departamento de Gestão da Qualidade – DEPGQ;
- Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – DESMS;
- Departamento de Projeto do Produto e Desenvolvimento de Matrizes – DEMAT;
- Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DETIC.
III. 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 Desenvolvimento Empresarial – DESEM.
IV. Diretoria de Produção – DIPRO
- Departamento de Cédulas – DECED;
- Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM;
- Departamento de Gráfica Geral – DEGER;
- Departamento de Manutenção – DEMAN.
V. Diretoria de Relações com o Mercado – DIREM
- Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado – DEPAM;
- Departamento Comercial / Marketing – DECOM;
- Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos – DEGCS.

VI. Entidade Vinculada: Fundação de Previdência
- Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil – Cifrão.

No ano de 2013, ocorreram mudanças na estrutura organizacional da CMB, a saber:
Na Presidência da CMB:


A Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar – COAD, órgão de 3º nível de gestão,
vinculada ao Departamento Jurídico – DEJUR, foi alterado para 2º nível de gestão e passou a
estar vinculada diretamente à Presidência, conforme Ata da 6ª Reunião de Diretoria, de
19/02/2013 e, em 30/04/2013, com alteração de nomenclatura para Corregedoria – CORREG,
conforme Ata da 16ª Reunião de Diretoria.
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Foi criada a Coordenadoria de Tratamento de Demandas – CTRAD, como órgão do 3º nível de
gestão na estrutura organizacional da CMB, vinculada à Ouvidoria – OUVID. Ainda nesta, foi
transformado o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC em Coordenadoria do Serviço de
Informação ao Cidadão - SIC, mantendo-se como órgão do 3º nível de gestão na estrutura
organizacional da CMB, conforme Ata 15ª R.D., realizada em 16/04/2013.


Na Diretoria de Tecnologia – DITEC:


A nomenclatura do Departamento de Gestão Ambiental – DEPGA foi alterada para
Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – DESMS,
conforme Ata da 15ª Reunião de Diretoria, de 16/04/2013; e



Foi alterada a estrutura organizacional do Departamento de Projeto do Produto e
Desenvolvimento de Matrizes – DEMAT, criando a Seção de Engenharia Industrial e de
Processos – SEIP, como órgão do 3º nível de gestão, subordinada à Divisão de Engenharia do
Produto – DVEP. Conforme Ata 15ª R.D., realizada em 16/04/2013.


Na Diretoria de Administração e Finanças – DIRAD:


Foi transferido desta Diretoria o Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos –
DEGCS e realocado na DIREM.

Na Diretoria de Relações com o Mercado - DIREM:


Foi realocado nesta Diretoria o Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos –
DEGCS, conforme Ata da 23ª Reunião de Diretoria, de 18/06/2013;



Foram criadas a Divisão de Análise de Custos – DVSC e a Divisão de Análise de Mercado –
DVME, como órgãos de 2º nível de gestão na estrutura organizacional da CMB, vinculadas ao
Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado – DEPAM;



Foram criadas a Seção de Prospecção de Mercado – SEPO e a Seção de Análise de Mercado –
SEMD, como órgãos de 3o nível de gestão na estrutura organizacional da CMB, vinculadas à
Divisão de Análise de Mercado – DVME. Conforme Ata da 20ª R.D., realizada em 28/05/2013;



Alterações na estrutura organizacional do Departamento Comercial/Marketing – DECOM,
conforme Ata 22ª R.D., realizada em 14/06/2013, a seguir:



a) Foi extinta a Divisão de Exportação – DVEX, a Divisão de Relações Governamentais –
DVRG, a Divisão de Responsabilidade Social e Patrocínio – DVRP, a Seção de Planejamento e
Controle de Vendas – SEPV, a Seção de Atendimento de Cédulas – SECE, a Seção de
Atendimento de Moedas – SEMO, o Clube da Medalha do Brasil – CMEB e o Núcleo de
Marketing;



b) Foi alterada a nomenclatura da Divisão de Vendas Nacionais – DVVN para Divisão de Vendas
– DVVE e da Seção de Vendas Nacionais – SEVE para Seção de Vendas – SEVE. A SEVE fica
vinculada à DVVE;



c) Foi criada a Seção de Exportação – SEEX, como órgão de 3º nível de gestão, vinculada à
DVVE;



d) Foi criada a Seção de Atendimento ao Sistema Monetário – SEMO, a Seção de Atendimento
aos Passaportes – SEPT, e a Seção de Atendimento Selos Postais e Selos Fiscais – SESF,
como órgãos de 3o nível de gestão, vinculadas à Divisão de Gestão de Clientes – DVGC; e



e) Foi criada a Divisão de Marketing – DVMK, como órgão de 2o nível de gestão, e a Seção de
Marketing – SEMK, a Seção de Promoção e Patrocínio – SEPK, a Seção do Clube da Medalha
do Brasil – SECB, como órgãos de 3º nível de gestão.
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3. A AUDITORIA INTERNA DA CMB

3.1 Estrutura Organizacional
A Unidade de Auditoria Interna da CMB – AUDIT está hierarquicamente 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, subordinada tecnicamente ao Órgão Central do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal (SFC/CGU) e ligada na estrutura administrativa da Casa da Moeda,
diretamente à Presidência da empresa.
Apresenta-se a seguir o comparativo entre a estrutura organizacional da Auditoria Interna – AUDIT dos
exercícios de 2012 e 2013:
Posição em 31/12/2012

Posição em 31/12/2013
AUDIT
1 Chefe

AUDIT
1 Chefe

Assistente
Técnico

Assistente
Técnico
de Auditoria
Interna
DVAI
1 Gerente
Executivo

SEAO
1 Gerente
1 auditor

SEAT
1 Gerente

SEFO
1 Gerente
1 auditor

DVAD
1 Gerente
Executivo

SEAV
1 Gerente
2 auditores

SEIM
1 Gerente

SEAO
1 Gerente
4 auditores

DVAG
1 Gerente
Executivo

SEAT
1 Gerente
1 auditor

SEFO
1 Gerente
2 auditores

SEAV
1 Gerente
2 auditores

De:

Para:

AUDIT - Auditoria Interna
DVAI - Divisão de Auditoria Interna

AUDIT – Auditoria Interna
DVAD – Divisão de Auditoria de Desempenho
DVAG – Divisão de Auditoria de Governança, Riscos e
Controles Internos
SEFO - Seção de Auditoria Societária e Tributária
SEAV - Seção de Auditoria de Avaliação de Riscos e
Governança

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

SEAO – Seção de Auditoria de Desempenho /Áreas de
Negócios
SEAT – Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da
Informação e Ambiental

Cabe ressaltar que a alteração na estrutura organizacional da AUDIT teve a aprovação do Conselho de
Administração e foi ratificada em 01/03/2013, conforme RSD.PRESI nº 001/2013, com as seguintes
modificações:
a) Foi extinta a Seção de Auditoria de Controle Interno e Metodologias – SEIM;
b) Foi alterada a nomenclatura e a sigla da Divisão de Auditoria Interna – DVAI para Divisão de
Auditoria de Desempenho – DVAD, com novas atribuições;
c) Foi alterada a nomenclatura da Seção de Auditoria Operacional, Patrimonial e de Custos –
SEAO para Seção de Auditoria de Desempenho/Áreas de Negócios – SEAO, subordinada à
DVAD, com novas atribuições;
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d) Foi alterada a nomenclatura da Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação –
SEAT para Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação e Ambiental – SEAT,
subordinada à DVAD, com novas atribuições;
e) Foi criada a Divisão de Auditoria de Governança, Riscos e Controles Internos – DVAG;
f)

Foi alterada a nomenclatura da Seção de Auditoria Financeira, Contábil e Orçamentária - SEFO
para Seção de Auditoria Societária e Tributária - SEFO, subordinada à DVAG, com novas
atribuições;

g) Foi alterada a nomenclatura da Seção de Auditoria Administrativa – SEAV para Seção de
Auditoria de Avaliação de Riscos e Governança - SEAV, subordinada à DVAG, com novas
atribuições.

COMPOSIÇÃO DA AUDIT:
A equipe de Auditoria Interna, em 31/12/2013, estava composta por 18 (dezoito) empregados, sendo 16
Auditores Internos da CMB, distribuídos da seguinte forma:
Nome
José Antônio Meyer Pires Junior
Luzia Mara Abdel Malek da Motta
Adriana de Fátima Cardoso Rodrigues
Milton da Silva e Souza
Valentim Ferreira
Alexandre de Castro Duarte
Cristiani Mello dos Santos
Bianca Coelho Campello da Silva
Aline Alves Torres
Lilian Marback D’Oliveira
Heloise Vidal da Silva
Josilene Cristina de O. Medeiros da Silva
Vanessa Candido da Costa
Marcelo Otávio Ferreira de Matos
Vicente Ribeiro Mendes
Ivan Siqueira dos Santos
Adriano Borges da Cunha
Fabiano Presgraves Paiva

Função / Cargo
Chefe de Auditoria Interna
Gerente Executiva da DVAD
Gerente Executiva da DVAG
Assistente Técnico
Gerente da SEAO
Gerente da SEAT
Gerente da SEFO
Gerente da SEAV
Auditora III
Auditora I
Auditora I
Auditora I
Auditora I
Auditor I
Auditor I
Auditor I
Auditor I
Assistente Técnico Administrativo

Ressalta-se que, durante o exercício de 2013, a equipe de Auditoria Interna teve 2 (dois) empregados
transferidos para ocupar função de confiança, junto aos Conselhos da CMB, de Assistentes Técnicos do
CONSAD e do CONFIS, e 1 empregado transferido para a Presidência da CMB, deixando em aberto
uma vaga de Secretária, uma vaga de Assistente Administrativo e uma vaga de Auditor.
A partir desse exercício os Assistentes Técnicos do CONSAD e CONFIS passaram a estar vinculados
administrativamente e tecnicamente a esta Unidade de Auditoria Interna, e vinculados hierarquicamente
aos seus respectivos Conselhos, conforme PRT.PRESI nº 376 e 377/2013, de 23/09/2013.

Nome
Flavia de Carvalho Barros Asterio
Liane Gondim de Oliveira Jonas

Função / Cargo
Assistente Técnico do CONSAD
Assistente Técnico do CONFIS
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3.2 Evolução dos Trabalhos da Auditoria Interna
3.2.1 Ações da Auditoria Interna da CMB
Os trabalhos da AUDIT em 2013 originaram-se na aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna – PAINT, para o exercício de 2013, incluindo as 7 (sete) frentes relevantes sugeridas pela CGURegional/RJ, por meio do Ofício nº 35.210/2012/NAC1/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/11/2012, bem
como, concomitantemente, pela Secretaria Federal de Controle Interno, por meio do Ofício nº
36.494/2012/DEFAZ1/DE/SFC/CGU-PR, de 05/12/2012.
A equipe de Auditoria Interna, durante o exercício de 2013, realizou 26 (vinte e seis) ações de auditoria,
tendo sido emitidos 20 (vinte) Relatórios, sendo que 6 (seis) encontram-se em execução, com previsão
de término até a data de exposição dos pontos relevantes deste Relatório a ser agendado pelo órgão de
controle interno, conforme parágrafo 2º do art.11 da Instrução Normativa/CGU-PR nº07/2006.
Cabe ressaltar que um dos Relatórios finalizados (019/2012) corresponde a exame de auditoria referente
ao PAINT-2012, referente à auditoria investigativa no DEMOM, em face da identificação de falha na
produção de moeda da taxa de cinquenta centavos. As horas desse exame foram computadas no
exercício de 2013.
O total de horas de trabalhos programados no PAINT para exames de auditoria durante o exercício de
1
2013, de toda a equipe da AUDIT, foi de 38.712 horas/ano , reduzidas efetivamente para 30.312
2
horas/ano .
Ressalta-se que essa redução de 6.144 horas/ano, deve-se a não contratação de 6 (seis) auditores
dentre os 12 (doze) auditores aprovados pelo CONSAD, cujas horas foram consideradas no PAINT, a
partir do 2º semestre de 2013. Além disso, foram subtraídas, ainda, as horas equivalentes a 3 (três)
empregados licenciados, por motivo de saúde, por longo período, que perfazem um total de 2.256
horas/ano.
Nos exames de Auditoria foram gastas 24.638 horas/ano, que representam o somatório dos trabalhos
realizados no exercício de 2013, conforme demonstrado no ANEXO I. A utilização de horas diferente do
planejado deveu-se a necessidade de aumento do escopo de alguns exames, ultrapassando o
quantitativo de H/H previsto, bem como as demandas de ações especiais que ultrapassaram a estimativa
de horas planejadas no PAINT-2013, o que resultou na falta de H/H para a execução dos demais
exames programados. Além disso, cabe salientar que foram gastos em capacitação e treinamento 888
horas/ano. (ANEXO III)
A diferença de 4786 horas/ano refere-se às assessorias, incluindo 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: trabalhos de apoio,
orientação, consultoria interna, acompanhamento, revisão de processos e outros.
Os 26 (vinte e seis) relatórios da AUDIT encontram-se distribuídos por Departamento da CMB, em estrita
observância ao PAINT 2013, conforme demonstrado a seguir:
Quadro I – Relatórios de Auditoria por Departamento

Mês: 12/2013

Relatórios AUDIT – 2013
Diretoria

PRESI

Área

Qtd. Relatório

Relatórios

PRESI

1

001/2013

CIFRÃO (Operacional)

1

002/2013

1

019/2013

DEPAC

1

Total de horas totais previstas na página 15 do PAINT-2013 menos quantidade de horas programadas para férias.
Total de horas previstas (excluindo férias) subtraindo a quantidade de horas equivalente aos 6 (seis) auditores não
contratados e a quantidade de horas dos empregados licenciados, por motivo de saúde, no exercício de 2013.
2
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Relatórios AUDIT – 2013

DIRAD

DECOF (Operacional)

1

004/2013

DECOF

3

012/2013
016/2013
024/2013

DEGEP (Contínua)

1

008/2013

DECOR (Especiais)

3

007/2013
009/2013
015/2013

DECOR

1

006/2013

DESEM

1

025/2013

DESEC

1

021/2013

DEGCS

2

010/2013
018/2013

DECOM (Especial)

1

013/2013

DIREM

DEGER (Especial)

1

005/2013

DEGER (Operacional)

1

011/2013

DEMAN

1

014/2013

DEMOM (Especial)

1

019/2012

DEPGQ

1

003/2013

DESMS

1

020/2013

DETIC

3

017/2013
022/2013
023/2013

DIPRO

DITEC

Total

26

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

Durante o exercício de 2013 estavam previstos no PAINT 32 (trinta e duas) ações de auditoria
programadas e 3 (três) ações especiais (não programadas), além de 9 (nove) ações de
acompanhamento, totalizando 44 (quarenta e quatro) ações de auditoria. Das 32 (trinta e duas) ações
de auditoria programadas 12 (doze) não foram realizadas, em virtude da escassez de H/h na Unidade de
Auditoria Interna e, em decorrência da realização de mais 5 (cinco) exames especiais, além dos 3 (três)
inicialmente previstos, que absorveram um quantitativo de H/h além do planejado no PAINT 2013.
Ressalta-se que os 12 (doze) exames programados não realizados perfazem 6.480 horas programadas.
No que se refere à previsão das 9 (nove) ações de acompanhamento, todas foram devidamente
realizadas.
No período de janeiro a dezembro/2013 foram abertas 25 (vinte e cinco) Ordens de Serviço Internas –
OSIs, e realizada, também, a OSI 022/2012 – Auditoria Especial na Seção de Cunhagem do DEMOM,
cuja execução dos exames encontram-se, na data deste relatório, nas seguintes fases:
a) 02 (dois) relatórios encerrados:
 Relatório AUDIT nº 001/2013 – Análise dos Relatórios das Auditorias
Independentes do período de 2008 a 2012.
Encaminhamento: PRESI / CONSAD
 Relatório AUDIT nº 002/2013 – Gestão da Previdência Complementar – Cifrão
Responsável: CIFRÃO / PRESI
b) 15 (quinze) relatórios finalizados, com Planos de Ação sendo monitorados por esta AUDIT:
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 Relatório AUDIT nº 019/2012 – Auditoria Especial na Seção de Cunhagem do
DEMOM
Responsável: DEMOM / DIPRO
 Relatório AUDIT nº 003/2013 – Avaliação dos Indicadores Estratégicos da CMB
e Controle da Qualidade – exercício de 2012
Responsável: DEPGQ / DITEC
 Relatório AUDIT nº 004/2013 – Demonstrações Contábeis e Contas a Receber
Responsável: DECOF / DIRAD
 Relatório AUDIT nº 005/2013 – Auditoria Especial na Divisão de Cartões do
DEGER
Responsável: DEGER / DIPRO
 Relatório AUDIT nº 006/2013 – Análise Gerencial do Estoque CMB
Responsável: DECOR / DIRAD
 Relatório AUDIT nº 007/2013 – Gestão do Contrato de Prestação de Serviços de
Viagens
Responsável: DECOR / DIRAD
 Relatório AUDIT nº 009/2013 – Análise do Processo Licitatório e da Gestão do
Contrato de Serviços Diários de Transporte Executivo
Responsável: DECOR / DIRAD
 Relatório AUDIT nº 010/2013 – Análise de Processos de Dispensa e
Inexigibilidade
Responsável: DEGCS / DIREM
 Relatório AUDIT nº 011/2013 – Gráfica Geral – Metodologia SICOBE
Responsável: DEGER / DIPRO
 Relatório AUDIT nº 012/2013 – Operação e Recuperação de Tributos
Responsável: DECOF / DIRAD
 Relatório AUDIT nº 013/2013 – Acervo do Clube da Medalha
Responsável: DECOM / DIREM
 Relatório AUDIT nº 015/2013 – Análise do PA.PRESI nº 319/2013 (cuproníquel)
Responsável: DECOR / DIRAD
 Relatório AUDIT nº 017/2013 – Transparência Pública
Responsável: DETIC / DITEC
 Relatório AUDIT nº 020/2013 – Meio Ambiente
Área auditada: DESMS / DITEC
 Relatório AUDIT nº 022/2013 – Governança de TI
Área auditada: DETIC / DITEC

c) 3 (três) Relatórios Preliminares
manifestação das áreas auditadas:

encaminhados

às

áreas

auditadas,

aguardando
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 Relatório AUDIT nº 008/2013 – Folha de Pagamento (Hora Extra, Auxílio
Moradia, Auxílio Creche, Ajuda de Custo, Função Comissionada, SISAC, Bens e
Rendas, etc.)
Responsável: DEGEP / DIRAD
 Relatório AUDIT nº 019/2013 – Análise do Controle Interno sob a Ótica do TCU
no Relatório de Gestão
Responsável: DEPAC / PRESI
 Relatório AUDIT nº 024/2013 – DIPJ 2012/2013
Responsável: DECOF / DIRAD

d) 6 (seis) exames em execução:
 Relatório AUDIT nº 014/2013 – Análise da Gestão do Contrato nº 3409/2008
(KBA)
Responsável: DEMAN / DIPRO
 Relatório AUDIT nº 016/2013 – Análise do Controle Bens Patrimoniais
Responsável: DECOF / DIRAD
 OSI.AUDIT nº 018/2013 – Análise de Processos Licitatórios
Área auditada: DEGCS / DIREM
 Relatório AUDIT nº 021/2013 – Controle de Segurança Corporativa
Área auditada: DESEC / DIRAD
 Relatório AUDIT nº 023/2013 – Segurança da Informação
Área auditada: DETIC / DITEC
 Relatório AUDIT nº 025/2013 – Avaliação dos Indicadores Estratégicos da CMB
– exercício de 2013
Área auditada: DESEM / DIRAD
Em que pese esses processos terem sido iniciados no exercício de 2013, somente serão concluídos no
início de 2014. Cabe ressaltar que as horas dispensadas na execução parcial desses exames foram
contempladas nas horas totais do exercício de 2013 e, as horas restantes, até a conclusão desses
exames, serão consideradas no RAINT 2014.
Apresenta-se no ANEXO I deste RAINT, as ações desta auditoria interna, realizadas no exercício de
2013, conforme preconiza o art. 4º, I, e o art. 5º da IN-CGU nº 01/2007.

3.2.2 Apresentação do Processo de Contas Anual (na forma completa) à Controladoria-Geral da
União e ao Tribunal de Contas da União - TCU
A Casa da Moeda do Brasil, conforme Decisão Normativa - TCU nº 132, de 02/10/2013, está entre as
empresas públicas que deverão constituir prestação de contas referente ao exercício de 2013, nos
termos do art. 4º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010 e, cujos responsáveis
terão as contas julgadas pelo Tribunal de Contas da União.
No exercício de 2013, visando atender o art.29 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, no que
concerne ao encaminhamento dos “Balanços e Prestação de Contas Anual” foi emitido Parecer de
Auditoria Interna referente ao Exercício de 2012 da Casa da Moeda do Brasil. Esse Parecer foi emitido a
partir de demanda do Presidente do CONSAD, em que pese a CMB, pelo 5º (quinto) ano consecutivo,
apresentar apenas o Relatório de Gestão, estando dispensada das demais peças do Processo de
Contas Anual, inclusive do Parecer da Unidade de Auditoria Interna.
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Vale acrescentar que o teor do Parecer da Unidade de Auditoria Interna, para as Unidades
Jurisdicionadas - UJ indicadas a Prestação de Contas no exercício de 2012, conforme o Anexo III da
Decisão Normativa TCU nº 124, de 05.12.2012, não contém qualquer menção à necessidade de
avaliação das Demonstrações Financeiras ou dos trabalhos da Auditoria Independente. Todavia, esta
AUDIT em cumprimento ao PAINT/2013, no que se refere à avaliação das Demonstrações Financeiras
de 2012, emitiu a OSI nº 04/2013, de 07.02.2013, com objetivo de avaliar a adequação às Normas
Internacionais e a veracidade da execução das rotinas financeiras e contábeis das operações da CMB.
Adicionalmente, visando avaliar os trabalhos da Auditoria Externa, no que se refere ao Parecer e
Relatório da Auditoria Independente, esta AUDIT emitiu a OSI nº 01/2013, de 07.01.2013.
A avaliação resultante desses dois trabalhos permitiu a esta Unidade de Auditoria Interna emitir uma
opinião mais fundamentada em relação à capacidade dos controles internos administrativos e contábeis
da CMB em identificar, evitar e corrigir falhas e irregularidades, bem como de minimizar os riscos
inerentes, oriundos das Demonstrações Financeiras, assim como propor melhorias na elaboração do
Edital de Concorrência para a contratação de auditoria independente para o exercício de 2013.
Ainda em relação ao Processo de Contas Anual, vale citar a aferição do cumprimento da Portaria CGU
nº 262, de 30.08.2005, que estabelece a forma de divulgação das peças que o compõe ( relatório de
gestão, dos relatórios e dos certificados de auditoria, com pareceres do órgão de controle interno, e dos
pronunciamentos dos Ministros). Para tanto, esta AUDIT emitiu a OSI n 17/2013, de 12-12-2013, que
espelha os resultados da avaliação da gestão voltada para transparência na CMB.

3.2.3 Ações relativas a denúncias recebidas pela entidade
No exercício de 2013, houve uma veiculação de notícia envolvendo o nome da Casa da Moeda do Brasil,
referente ao chamamento público realizado pela CMB, visando a contratação de tecnologia do selo
rastreável, aplicado a produtos como bebidas e cigarros, sendo que este assunto está sendo tratado no
Rel.AUDIT nº 018/2013, em tópicos específicos do SICOBE e SCORPIOS.
Ressalta-se, ainda, denúncias realizadas à Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil, e repassadas a esta
Unidade de Auditoria Interna que abriu 6 (seis) Ordens de Serviço Interna para apuração dos fatos
os
relatados. O resultado das análises resultou nos Relatórios de Auditoria n 005/2013; 009/2013 e
os
013/2013, e, encontra-se em execução a apuração dos fatos relacionados às OSIs n
008/2013;
014/2013 e 016/2013.

3.2.4 Obrigações legais da Casa da Moeda do Brasil, em relação à Entidade de Previdência
Privada
A Casa da Moeda do Brasil - CMB 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 2º do art. 41, da Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001, recebendo
cópias dos pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e Atuário.
No exercício de 2013 foi realizado exame na Previdência Complementar da CMB, conforme resultado no
Relatório AUDIT 002/2013. Ressalta-se que o resultado deste exame gerou encaminhamento do
Relatório de Auditoria para a CGU-PR (Brasília), para a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC, além das remessas habituais ao Presidente da CMB, CONSAD, CONFIS e
CGU-RJ.

3.3 Recomendações da AUDIT
A Unidade de Auditoria Interna elaborou 26 (vinte e seis) Relatórios no exercício de 2013, trazendo em
seu bojo relevantes recomendações pertinentes a cada área, objetivando melhoria nos processos e
controles internos.
Durante o ano de 2013, até o fechamento deste, foram emitidas 200 (duzentas) recomendações nos
relatórios às diversas áreas da CMB, dentre as quais 74 (setenta e quatro) deixaram de existir, face à
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mitigação da constatação nas reuniões de busca de soluções conjuntas, realizadas a partir do Relatório
Preliminar de Auditoria Interna.
As recomendações apresentadas no Relatório Final têm suas respectivas implementações
acompanhadas por esta AUDIT, com base no Plano de Ação elaborado pela área auditada, nas
respectivas datas previstas para implementação do recomendado, conforme demonstrado nos resumos
dos Fatos Apurados, no ANEXO II deste Relatório, em atendimento ao art. 6º, II, da IN-CGU nº 01/2007.
Para melhor visualização, segue demonstrado, o resumo da distribuição das recomendações por
Relatório, a partir do Controle de Recomendações de Relatórios de Auditoria Interna.
Quadro II – Recomendações por Relatório

Mês: 12/2013
Recomendações
Recomendações
Departamento
Quantidade
atendidas antes
pendentes de
Auditado
Recomendações
do Relatório
implementação
Final

Nº

Rel. Nº

1

Rel. 001

PRESI

0

0

0

2

Rel. 002

CIFRÃO

0

0

0

3

Rel. 003

DEPGQ

14

0

14

4

Rel. 004

DECOF

19

9

10

5

Rel. 005

DEGER

11

7

4

6

Rel. 006

DECOR

18

1

17

7

Rel. 007

DECOR

18

14

4

8

Rel. 008

DEGEP

9

Rel. 009

DECOR

8

3

5

10

Rel. 010

DEGCS

21

11

10

11

Rel. 011

DEGER

22

1

21

12

Rel. 012

DECOF

12

0

12

13

Rel. 013

DECOM

10

5

5

14

Rel. 014

DECED

15

Rel. 015

DECOR

16

Rel. 016

DECOF

17

Rel. 017

DETIC

18

Rel. 018

DEGCS

Exame em andamento

19

Rel. 019

DEPAC

Exame em andamento

20

Rel. 020

DESMS

21

Rel. 021

DESEC

22

Rel. 022

DETIC

23

Rel. 023

DETIC

24

Rel. 024

DECOF

25

Rel. 025

DESEM

26

Rel. 019/12

DEMOM

Total

Exame em andamento

Exame em andamento
4

1

3

Exame em andamento
0

7

0

4

0

3

Exame em andamento
3

0

3

Exame em andamento
13

0

13

Exame em andamento
20

18

2

200

74

126

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT com base no Anexo II-A.

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
0
2013, em atendimento ao Art. 4 , inciso IV, da IN-CGU n° 01/2007, são os relacionados a seguir:


Atuação, considerando o que dispõe as instituições internacionais e, principalmente, as
nacionais que estabelecem as Diretrizes, Normas, Regras e Procedimentos de Auditoria,
em 3 eixos de atuação: Demonstrações Financeiras; Compliance e Desempenho;
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Reestruturação da Auditoria Interna, inclusive, com a aprovação para contratação de 12
(doze) Auditores, dos quais, 6 (seis) já estão atuando, contribuindo para resultados
positivos nos trabalhos da AUDIT;



Participação incisiva da Auditoria Interna, dando o seu posicionamento à Diretoria
Executiva em despacho exarado que tange à criação da Corregedoria da CMB, bem
como explicitando a importância do posicionamento dela, no organograma da CMB, com
maior independência e autonomia, vinculada diretamente à Presidência da CMB;



Revisão das Normas de Organização da Auditoria Interna, contendo suas atribuições e
responsabilidades, aprovada por meio da Resolução do Conselho de Administração n°
37/2013, de 20/12/2013.

Quanto a esse último item, cabe ressaltar que a Norma de Organização da Auditoria Interna n° 0120-NO05 foi atualizada por esta AUDIT, após Parecer do DEJUR n° 005/2013, de 06/12/2013, e após
alterações efetuadas pelos conselheiros na 204ª Reunião Ordinária do CONSAD, em 20/12/2013, que
culminaram na aprovação das competências na Resolução do Conselho de Administração n° 37/2013,
de 20/12/2013.
Há que destacar, que os demais normativos internos desta Unidade de Auditoria Interna também vêm
sofrendo atualizações. As Normas de Administração – NAs, destinadas a descrever e regulamentar, de
forma contínua e regular, assuntos de interesse comum, tratando das diretrizes nas quais devem estar
apoiados os procedimentos relativos aos sistemas, métodos e processos, encontram-se em fase de
atualização, a fim de fazer constar as novas metodologias de trabalho implantadas em 2013, de acordo
com os procedimentos já executados por essa CGU. O Regulamento da Auditoria Interna, estabelecido
pela CGPAR nº 2/2010, de 31.12.2010, encontra-se em fase final de revisão para encaminhamento às
áreas internas da CMB (Departamento Jurídico e Departamento de Controle e Conformidade), com
posterior apreciação/aprovação do CONSAD.
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 o aprimoramento de técnicas e métodos de trabalhos.
Em cumprimento ao PAINT 2013, foram realizadas ações de capacitação da Equipe da Auditoria Interna,
descritas no ANEXO III, deste Relatório, conforme art. 4º, V, c.c. art. 8º, II, da IN-CGU nº 1/2007.
Cabe destacar as participações dos Gerentes e auditores no Congresso Latino Americano de Auditoria
Interna, no Panamá, e na Conferência Internacional 2013 promovido pelo Instituto de Auditores Internos
– IIA, na Flórida, eventos inéditos para AUDIT, bem como no 34º Congresso Brasileiro de Auditoria
Interna – CONBRAI 2013, organizado pelo Instituto dos Auditores Internos – IIA do Brasil.
O exercício de 2013 foi marcado também pela Certificação de 4 (quatro) auditores líderes, sendo 2 (dois)
com a Certificação de Auditor Líder de Qualidade – ISO 9001:2008, e outros 2 (dois) com a Certificação
de Auditor Líder de Meio Ambiente – ISO 14000, que contribuirão para melhores resultados nos exames
específicos, e na profundidade dos relatórios produzidos.
3.6 Ações de fortalecimento da Auditoria Interna
Vale destacar que o resultado de 2,94 bilhões de faturamento da CMB deve, entre outros, ao fato da
implantação, pela atual gestão da CMB, de uma Governança, tanto Horizontal quanto Vertical, bem
estruturada, com a criação de uma área de mapeamento e gerenciamento de riscos, Ouvidoria e
Corregedoria, bem como reestruturando, amplamente, não somente o quadro desta Auditoria Interna,
mas também, as suas competências e atuação.
Em atendimento ao art. 8º, III, da IN-CGU nº 1/2007, destacamos ainda, outras ações de fortalecimento a
esta Unidade de Auditoria Interna:
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Determinação do Presidente da CMB, por meio da OSG.PRESI nº 013/2013, de
21/08/2013, que trata da auditoria/fiscalização por órgãos externos nos Departamentos
da CMB com o acompanhamento da Auditoria Interna;



Delegação de competência ao Chefe da Auditoria Interna para aprovar e assinar
Solicitação de Diárias e Passagens – SDP, quando se tratar de evento de capacitação já
aprovado pelo CONSAD, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna –
PAINT, conforme OSG.PRESI nº 340/2013, de 30/08/2013;



Vinculação técnica e administrativa dos Assistentes dos Conselhos de Administração e
Fiscal diretamente a Unidade de Auditoria Interna, em setembro/2013, permitindo
assessoramento direto aos Conselheiros da CMB;



Ampliação da competência da unidade de Auditoria Interna, conforme Resolução
CONSAD nº 37/2013, de dezembro/2013;

Ainda quanto ao aspecto operacional foi dada a continuidade na 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 as atividades
desta Unidade de Auditoria Interna.

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 2013,
contudo sem a posição final alcançada, visto que até a entrega do RAINT os dados de todos os
indicadores ainda não haviam sido divulgados e a OSI.AUDIT nº 025/2013 permanece em curso, que
resultará no Relatório de Auditoria nº 025/2013.
Quadro III – Indicadores de Desempenho

Indicador de Desempenho
Satisfação dos Clientes
Investimentos
Vendas
Produtividade
Não Conformidade
Perdas no Processo Fabril
Treinamento
Absenteísmo
Acidentes de Trabalho
Rentabilidade
Faturamento
Lucratividade
Qualidade de Fornecedores – IQF
Evolução de Preços de MatériasPrimas
Evolução de Preços de Serviço

Mês: 12/2013

Área da
CMB
DEPGQ
DECOF
DECOM
DECOF
DEPGQ
DEPGQ
DEGEP
DEGEP
DEGEP
DECOF
DECOF
DECOF
DEPGQ

Meta para
2013
80%
80%
3,29%
2,95%
5
3,8%
3%
3%
0,06%
40%
106%
20%
95%

DEGCS

3%

Mensal

DEGCS

2%

Mensal

Periodicidade
Anual
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal

Fonte: DEPGQ
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4.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos
Em 16/04/2013 foi executada a Avaliação dos Controles Internos Administrativos da CMB em
cumprimento ao item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 150, de 3 de julho de 2012 para atender o
Relatório de Gestão do exercício de 2012. Esta avaliação compreendeu a aplicação das questões
apresentadas, no referido Anexo, aos Diretores, Superintendentes e os empregados do Departamento
de Cédulas - DECED e do Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM. Foram obtidos os seguintes
resultados:
Os dados obtidos pela pesquisa evidenciam que há um reconhecimento generalizado na CMB de que os
controles internos contribuem para a consecução dos resultados planejados e de que os procedimentos
e as instruções operacionais são hoje padronizadas e estão formalmente documentadas. Neste último
item, a percepção parece derivar do trabalho consolidado da Área da Qualidade e dos instrumentos de
controle por ela implantados, como as Instruções de Trabalho - ITRs.
Da mesma forma, há percepção de que as delegações de autoridade são acompanhadas de definições
claras de responsabilidade e de que há adequada segregação de funções nos processos de
competência na CMB. Todavia, não há percepção patente, em todos os níveis, de quais são os
mecanismos gerais de controles internos instituídos.
O patrocínio da alta administração para os controles internos é nitidamente percebido nos níveis
estratégico e tático, mas não no nível operacional. Talvez haja deficiência na comunicação interna, que é
percebida por todos os níveis como inadequada, assim como há amplo reconhecimento de que não há
mecanismos instituídos para possibilitar a participação dos funcionários, de todos os níveis da estrutura,
na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou do Código de Ética.
Quanto à avaliação de riscos, há uma inequívoca percepção dos objetivos e metas formais da CMB, bem
como dos processos críticos que possam afetar sua consecução. Entretanto, em todos os níveis, fica
evidente a certeza da inexistência, em 2012, de práticas ou mecanismos formais instituídos para uma
gestão corporativa dos Riscos: identificação, reconhecimento, avaliação, tratamento, comunicação e
monitoramento, embora haja, para riscos específicos, como o ambiental, de segurança e da qualidade,
tratamento já em curso anterior à 2012.
Quanto ao tratamento dado em casos de fraudes e desvios, há reconhecimento amplo da existência na
CMB de processos de sindicância para apuração de responsabilidades e ressarcimentos. Da mesma
forma, há reconhecimento amplo da existência na CMB de normativos para as atividades de guarda,
estoque e inventário de bens e valores na CMB.
Visando cumprir o item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 175 de 9 de julho de 2013, foi executada
uma nova pesquisa de avaliação dos Controles Internos Administrativos da CMB, para o Relatório de
Gestão de 2013, compreendendo a aplicação das questões apresentadas no referido Anexo aos
empregados do Departamento de Gráfica Geral – DEGER e Departamento de Manutenção – DEMAN e
reavaliação dos resultados obtidos para pesquisa aplicada para atender o Relatório de Gestão de 2012.
Os resultados da aplicação desse questionário estão compreendidos no Relatório/AUDI/019/2013.
Dentre os demais Relatórios emitidos por esta Unidade de Auditoria Interna, destacamos as principais
fragilidades identificadas:


Necessidade de adequações dos procedimentos inerentes a montagem de ferramental e troca
de cunhos, bem como o aprimoramento no monitoramento das câmeras de segurança dentro
das fábricas da CMB (Rel.019/2012);



Necessidade de melhoria na qualidade técnica das auditorias independentes contratadas pela
CMB (Rel. 001/2013);

17
Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2013

Casa da Moeda do Brasil - CMB



Precariedade na atuação do Conselho Deliberativo da
Fiscal da CIFRÃO (Rel. 002/2013);



Ausência de Atuação do DEPGQ no Produto Acabado do DECED e a precariedade no
acompanhamento das metas estabelecidas para o exercício 2012 (Rel. 003/2013);



Mudança de critério na contabilização das Receitas do SCORPIOS e SICOBE durante o
exercício e realização de baixas contábeis sem aprovação da Diretoria, bem como ausência de
utilização de incentivos da legislação no que se refere aos Juros sobre o Capital Próprio – JCP
(Rel. 004/2013);



Informação referente às divergências nos controles da movimentação de insumos de cartões
indutivos e às divergências apuradas no levantamento de armazenamento de insumos de
cartões telefônicos (Rel. 005/2013);



Informação referente ao descumprimento de Normas de Administração relacionadas ao
gerenciamento de estoques e a ausência de atualização das Normas de gerenciamento dos
estoques da CMB. Cabe ressaltar ainda, em termos de benefícios financeiros, que a adoção de
ações pelas áreas para utilização ou venda dos itens listados nos itens 1.3, 1.4.1 e 1.5, sob
responsabilidade do DECED, DEGER e DEMOM respectivamente, devendo fornecer a CMB um
benefício de, aproximadamente, R$ 32 milhões (Rel. 006/2013);



Necessidade de melhorias nos procedimentos relacionados à solicitação de passagens aéreas
e a inconsistência entre os Prazos Estabelecidos para a Elaboração de SDP (Solicitação de
Diárias e Passagens) e Reserva de Passagem Aérea (Rel. 007/2013);



O não atendimento às recomendações do Acórdão TCU nº 3.340/2011 e a falta de controle na
utilização dos veículos dos dirigentes da CMB (Rel. 009/2013);



A utilização indevida de MNU (Movimentação de Numerários) para pagamentos de combustíveis
e a informação referente à contratação irregular de terceirizados (Rel. 010/2013);



A análise dos ressarcimentos devidos pelos estabelecimentos industriais envasadores de
bebidas obrigados à utilização do Sicobe, e a necessidade de criação de área de negócios selos
fiscais digitais rastreáveis. Cabe ressaltar ainda a importância do ponto 3 do Relatório nº
11/2013, de que não há instrumento jurídico comercial que regulamente a relação entre a CMB e
a RFB, pelos serviços prestados, pela CMB, à METODOLOGIA SICOBE que foi idealizada pela
RFB. A previsão legal (art. 1ºda IN RFB nº 869/2008), de que a CMB será responsável pelos
procedimentos de integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os
equipamentos que compõem o Sicobe nos estabelecimentos industriais envasadores das
bebidas, tão somente não dirime eventuais necessidades que devem estar firmadas em um
instrumento jurídico formal (detalhamento das obrigações e dos direitos), deixando ambas as
partes salvaguardadas em possíveis necessidades não previstas, nesse caso, na IN RFB nº
869/2008 (Rel. 011/2013);



Devoluções de compras não consideradas na base de cálculo do PASEP e da COFINS e
divergências entre saldos credores de IRPJ/CSLL, DIPJ e Pedido de Restituição (Rel. 012/2013);



Informação referente às divergências de itens não encontrados no setor de acervos e a ausência
de normas de administração e de procedimentos da Divisão de Acervos e Eventos – DVAE (Rel.
013/2013);



Informação referente à adequação da estrutura para realização de inventário físico dos estoques
de alpaca e cuproníquel, assim como a precariedade das condições de uso, conservação e
segurança dos itens alpaca e cuproníquel (Rel. 015/2013);



Informação referente à divulgação obrigatória na página de transparência pública da CMB e
atendimento as determinações do TCU, e a informação do atendimento a Portaria CGU nº 262,
de 30.08.2005 (Rel. 017/2013);

CIFRÃO – CONDEL e do Conselho
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Insuficiência de normativos que atribuem competência ao DESMS e o descumprimento da
Norma Regulamentadora – NR15 – Atividades e Operações Insalubres (Rel. 020/2013);



Ausência de elaboração de um plano de ação com cronograma, contemplando data prevista
para implementação e conclusões das ações para dar continuidade ao atendimento às
o
Determinações e Recomendações do Acórdão n 2296/2012 -TCU-Plenário, que trata do
Relatório Operacional apresentando o resultado da avaliação da gestão e do uso do sistema
integrado de gestão do tipo Enterprise Resource Planning (ERP) utilizado na Casa da Moeda do
Brasil - CMB (Rel. 022/2013);



A ausência de constituição de impostos diferidos, bem como do valor de impairment no ajuste do
Regime Tributário de Transição – RTT (Rel. 024/2013).

Aperfeiçoamentos Implementados:
Quanto à essência, em relação aos principais pontos avaliados pela AUDIT, cabe destacar, que houve
uma evolução no processo de contabilização de algumas contas, impactando o resultado da empresa,
com reflexos nas Notas Explicativas e no Balanço, permitindo evidenciar mais adequadamente a
situação efetiva da empresa.
Isso se observa, principalmente, na contabilização dos JCP (Juros Sobre Capital Próprio), com reflexo
no Lucro, e na exigência de uma mensuração mais apropriada do resultado atuarial da entidade de
Previdência Complementar Fechada, denominada Cifrão, que evitou uma redução do resultado, de uma
despesa ainda imprecisa, podendo ser até imprópria, caso contabilizada como despesa.

Outros pontos que requerem destaque são:


Monitoramento contínuo das horas extras executadas por cada Diretoria e Departamento, com
responsabilização e corresponsabilização das Chefias (Rel. 008/2013);



Trabalho de auditoria operacional no Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE,
com a realização de auditoria, pela AUDIT, na empresa Ambev e Heineken, em Jundiaí/SP (Rel.
011/2013);



Criação de 2 (dois) cargos de Assistentes Técnicos para os Conselhos de Administração e
Fiscal, os quais são ocupados por empregados vinculados administrativamente e tecnicamente à
AUDIT, a fim de dar maior auxílio aos trabalhos dos Conselhos;



Desenvolvimento de normativos internos de Auditoria – Resolução Consad, Normas de
Organização e previsão de Normas de Administração e Regulamento;



Desenvolvimento de novo fluxo no processo de realização dos trabalhos de Auditoria Interna;



Desenvolvimento de Questionário de Controle Interno para o Relatório de Gestão, aplicado nos
Departamentos da Diretoria de Produção (OSI 019/2013);



Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros – SCORPIOS, licitação derivada
em virtude da primeira audiência pública realizada do SICOBE;



Representante da AUDIT presente em auditoria internacional no Chamamento Público para
Parecer Tecnológico de Rastreabilidade de Produtos, realizada no Estado do Texas e na Suíça;



Atuação em relação à questão dos carros blindados;
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Mudança na Coordenadoria de Correição e Atividade Disciplinar – COAD, órgão de 3º nível de
gestão, subordinado ao Departamento Jurídico, alterando sua nomenclatura para Corregedoria –
CORREG, aumentando para 2º nível de gestão e com vinculação direta à Presidência da CMB;



Conclusão da implementação da Transparência Pública – Lei nº 12.527/2011 com
disponibilização de links diretamente no sítio da Casa da Moeda do Brasil (Rel. 017/2013);



Revisão e elaboração de diversas Normas de Organização e Administração por todas as
Diretorias da CMB.

4.3 Regularidade dos procedimentos licitatórios e de processos relativos à dispensa e
inexigibilidade de licitação
0

Em conformidade com o Art. 7 , inciso IV, da IN/CGU n° 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
Administrativa, 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
0

Conforme o Art. 7 , inciso V, da IN/CGU n° 01/2007, não foram identificados os Convênios, Acordos e
ajustes firmados com a CMB, assinados durante o exercício de 2013, sob os aspectos de identificação
com o número dos convênios, 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.
Por outro lado, enquadramos o monitoramento dos Contratos de Patrocínio, como item deste tópico.
Com relação à prestação de contas do patrocínio feito ao Comitê Olímpico Brasileiro – COB, cabe
informar que o mesmo foi objeto de acompanhamento por esta Unidade de Auditoria Interna, que
encaminhou a essa CGU, por meio do Ofício AUDIT nº 079/2013, de 19.12.2013, resposta à
Solicitação de Auditoria nº 201314228/02, de 07.08.2013, bem como estaremos finalizando no mês de
fevereiro/2014, avaliação deste assunto, quando da resposta do Plano de Providência Permanente desta
CMB.
Ressalta-se que, desde 2012, o Presidente da CMB indeferiu a celebração de Patrocínios individuais,
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.
Não houve em 2013 a realização de novos patrocínios pela Casa da Moeda do Brasil.
Há que destacar ainda a transparência dada pela CMB ao assunto, após sugestão desta Auditoria
Interna. Foi criado, dentro do ícone Acesso à Informação da CMB, para atender a Lei, um link onde se
permite buscar, conforme abaixo, desde 2005, informações referentes aos Patrocínios celebrados pela
CMB:

20
Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2013

Casa da Moeda do Brasil - CMB

Quadro IV: Acesso à Informação de Patrocínios da CMB

Fonte e Método: elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do acesso ao link em 28/01/2013.
http://www.casadamoeda.gov.br/acessoinformacao/patrocinios.html

4.5 Verificação da consistência da folha de pagamento de pessoal
Em conformidade com o art. 7°, VI, da IN/CGU n° 01/2007, a Auditoria Interna verificou a consistência da
folha de pagamento de pessoal, a legalidade dos atos e a regularidade dos processos de admissão e
desligamento de empregados. O método de seleção da amostragem, especificamente para este tipo de
exame que serviu de base para o escopo dos trabalhos, está relacionado a seguir:
A seleção foi baseada, a partir de denúncias efetuadas nos exercícios de 2012 e 2013, abrangendo a
verificação da veracidade das certidões de nascimento apresentadas para recebimento de Auxílio
Creche e dos dependentes no Plano de Saúde, bem como a escolaridade mínima exigida para as
funções de confiança da CMB. Além dessas, foram selecionadas ainda as verbas: Ajuda de Custo,
Auxílio Moradia e Cessão de Empregados.
Quanto ao Auxílio Creche, a análise foi realizada visando atestar que os pagamentos são efetuados a
empregados elegíveis ao benefício;
No que se refere à Ajuda de Custo, a verificação foi baseada na concessão dos créditos desse benefício
aos empregados cedidos. Foi acrescentado, por ter relação com a verba selecionada, o benefício de
Auxílio Moradia, visando à verificação da legalidade dos comprovantes apresentados pelos beneficiários
referentes às despesas com moradia;
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Em relação à escolaridade mínima exigida para os cargos de confiança, foi verificado se os empregados
que exercem funções tais como: gerente, gerente executivo, gerente de projeto, assistente técnico de
diretoria executiva, secretária executiva, estão enquadrados no estabelecido no Plano de Funções
Gerenciais e de Assessoramento – PGA da CMB; e
Quanto à Cessão de Empregados, foi analisado o ressarcimento efetuado aos órgãos de origem dos
empregados cedidos, para verificação dos valores pagos, atentando ao limite máximo de R$240.000,00,
permitido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST.
Cabe ressaltar que as verbas relacionadas acima, incluindo Horas Extras, tiveram seus cálculos
analisados, sistemicamente, em 100%, no que se refere ao cálculo e parametrização do Sistema ERP,
com verificação de 23% (R$ 2.343.663,93) do valor de R$10.339.620,89, correspondente à folha de
pagamento de setembro de 2013. Ressalta-se ainda que, os resultados das análises em epígrafe estão
apresentados no Relatório nº 08/2013.
4.6 Horas Extras – Highlight
A verba de Horas Extras 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 Interna. Em dezembro/2012, por meio de iniciativa da AUDIT, o assunto ganhou novo destaque
com reuniões para busca de mudanças nos procedimentos de controles resultando em implementações
de ações na CMB a partir de janeiro/2013. Vale destacar a emissão, pelo Presidente da CMB, da
OSG.PRESI nº 003, datada de 25/01/2013, que trata do aprimoramento dos controles internos gerenciais
sobre a realização de horas extras no âmbito da CMB.
Conforme acompanhamento, no decorrer do ano de 2013, ficou evidenciada a redução da quantidade de
empregados que ultrapassou este limite de horas extras acima de 20 horas/mês, conforme demonstrado
a seguir:
Quadro V: Hora Extra acima de 20h/mês (janeiro a novembro/2013)

DIRAD

DIPRO

Diretoria /
Hora Extra Quantidade de empregados que extrapolaram os limites de horas extras
Departamento
- HE
jan fev mar abr maio
jun
jul
ago
set
out
nov
20>he>40
2
25
- 136 155
203 134
119
177 141
87
DECED
>40 he
1
- 109
14
19
5
20>he>40
3
3
1
1
5
52
73
5
41
DEMOM
>40 he
20>he>40
1
7
1
5
4
13
7
10
DEGER
>40 he
1
20>he>40 35
8
12 32
40
41
23
43
43
27
32
DEMAN
>40 he
1
6
4
9
1
1
20>he>40
5
4
DECOF
>40 he
18
20>he>40
1
3
DEGCS
>40 he
20>he>40
2
1
1
3
2
3
2
2
DEGEP
>40 he
1
1
20>he>40 18 35 37
1
2
DESEC
>40 he
45
20>he>40
8
2
1
1
4
DECOR
>40 he
4
20>he>40
1
DESEM
>40 he
-

DIREM

20>he>40

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

DEGCS
>40 he
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PRESI

DITEC

Diretoria /
Hora Extra Quantidade de empregados que extrapolaram os limites de horas extras
Departamento
- HE
jan fev mar abr maio
jun
jul
ago
set
out
nov
20>he>40
2
2
1
2
2
8
DEPGQ
>40 he
20>he>40
3
4
8
14
14
8
10
9
DESMS
>40 he
6
20>he>40
1
DETIC
>40 he
1
20>he>40
2
DEMAT
>40 he
20>he>40

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

3

>40 he

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

GABIN

Fonte: Relatório do Sistema Forponto extraído pelo DEGEP

Período em que o Departamento não pertencia a esta
Diretoria.

Cabe ressaltar que a CMB remunera as horas extraordinárias aos seus empregados no mês posterior ao
realizado, sendo que o fechamento da folha de pagamento ocorre no primeiro dia útil do mês, motivo
pelo qual as informações do mês de dezembro ainda não foram verificadas.
Os gastos com horas extras em 2012 totalizaram R$2.218.047,88. No período de janeiro a novembro de
2012, foram gastos R$ 1.909.025,21 e, comparativamente, no mesmo período de 2013, os gastos foram
R$ 1.723.091,30, uma redução de 9,74%.

Set

Out

232.749,26
151.558,92

168.666,52

Ago

125.181,67
128.609,37

Jul

196.063,92
128.927,36

Jun

158.854,85

Maio

133.584,19

Abr

226.330,16
152.635,15

219.448,03

133.967,25

108.940,42

Mar

102.603,40
152.650,97

Fev

2013

105.563,92

Jan

149.682,38
151.994,62

226.075,75

202.389,05

2012

275.639,35

Quadro VI: Comparativo entre os gastos com horas extras na CMB

Nov

Fonte: Sistema ERP

Em que pese a redução, demonstrada no Quadro VI, não expressar uma melhoria significativa em
termos quantitativos, há de ressaltar uma melhoria, em termos qualitativos, devido ao monitoramento
contínuo da Auditoria Interna.
Enquanto que, no início do ano de 2013, alguns dos achados de auditoria evidenciavam alta
concentração de gastos em torno de poucos empregados, no decorrer do exercício até a data
mensurada não foi constatada mais essa concentração.
Vale observar, do Quadro V, o significado do empregado realizar horas extras entre 20 e 40 h/mês,
assim como sua realização acima de 40 h/mês. Quando o empregado atinge o limite de 20 horas, a
autorização passa a ser do Diretor da sua área, bem como quando o empregado atinge o limite de 40
horas, a autorização passa a ser da Diretoria Executiva da CMB, conforme comando de normativo
sugerido por esta AUDIT.
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Destacam-se, do Quadro V:

•

DECED - analisando a quantidade de empregados que extrapolaram as 40 horas/mês de janeiro
a novembro de 2013, observou que no mês de abril ocorreu a maior quantidade de realização de
horas extras, tendo em vista que esse departamento deslocou 109 empregados, devido a sua
grande demanda de trabalho. Contudo, nos três meses seguintes o quantitativo de empregados
diminuiu consideravelmente até que a partir de agosto seus empregados não extrapolaram mais
o limite de 40 horas/mês.

•

DEMAN - durante o primeiro semestre de 2013, os empregados desse De
extrapolaram as 40 horas/mês, entretanto a partir de julho de 2013 seus empr
ultrapassaram o limite de 40 horas/mês.

•

DECOF - esse Departamento realizou, durante o mês de janeiro de 20 , o
~ mento das
Demonstrações Financeiras. Contudo a partir de fevereiro seus empre!<} os não ~
polaram
mais o limite de 40 horas/mês.
Y

•

DESEC - no final do ano de 2012, esse Departamento passou ~
i~
at,va diminuição
do número de seus empregados. Com isso, em janeiro houv ' º; ~ ~dos realizando horas
extras acima do limite das 40 horas. Contudo, a partir e vereiro
s empregados não
extrapolaram mais o limite de 40 horas/mês.

5. IMPLEMENTAÇÃO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS CONSELHOS DE
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (TCU e CGU)
A Unidade de Auditoria Interna acompanhou
ate,wiment~ ~ recomendações emitidas, durante o
exercício de 2013, pelos Órgãos de Controle lnte
er y~CGU e TCU), bem como recomendações
do Conselho de Administração - CONSAD e Con I o Fiscal - CONFIS, conforme demonstrado nos
"
ANEXOS V e VI, deste Relatório.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o expost~
-se"õbse' ar que a Auditoria Interna da CMB cumpriu suas competências
regimentais no ano de 2 13, ao~ s· ·
organização na consecução de seus objetivos institucionais,
propor melhorias no
o troles-f er os administrativos e ao recomendar soluções mitigadoras dos
riscos identificados.
Como resu~ta ~ os
alhJ realizados e das competências institucionais conferidas à AUDIT e de
suas funçõe consultiva d assessoramento, avaliação e acompanhamento, o presente relatório vem
evidenciar
e esta U id~ e tem contribuído para agregar valor à gestão da asa da Moeda do Brasil,
de forma in(fàP.enden e, objetiva e disciplinada, aderente ao desenvolv· ento da empresa e seu
·
proce
de GÕ m · ça Pública.

ADRIAN~ É FAT A CARDOSO RODRIGUES
Gerente Executiva da DVAD/AUDIT
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AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2013
Relatório
Nº

019/2012
Final

1
Final

2
Final

3
Final

4
Final

ANEXO I
Recursos empregados

Área
Auditada

Escopo Examinado

DEMOM

Auditoria Especial realizada em atendimento à
solicitação contida no MEMO/PRESI/110/12, de
19/12/12, do Presidente da Casa da Moeda do Brasil CMB, que designou esta Unidade de Auditoria Interna
investigar possíveis falhas ocorridas na fabricação de
moedas de R$ 0,50 (cinquenta centavos).

1 auditor +
suporte

872

TI/PAPEL

02/01/2013
a
18/06/2013

PRESI

Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes
referentes às Demonstrações Contábeis dos últimos 5
exercícios, realizados por 5 empresas distintas, bem
como os Relatórios da Auditoria Interna do mesmo
período.

2 auditores
+ suporte

800

TI/PAPEL

03/06/2013
a
12/08/2013

Humanos

Avaliar a gestão administrativa da Cifrão: - Verificar
gastos administrativos nos últimos três exercícios, em
atendimento à Resolução vigente; Verificar a
contabilização dos gastos administrativos;
Verificar a transparência das informações referentes aos
gastos administrativos no Regulamento do PBDC;
Avaliar a gestão financeira da CIFRÃO; gestão
2 auditores
CIFRÃO Previdenciária da CIFRÃO; Verificar déficit decorrente
+ suporte
de elevações salariais; Verificar déficit decorrente da
alteração da premissa de taxa de juros; Avaliar a atuação
da Contabilidade e da Atuária contratadas; Avaliar a
atuação do Conselho Deliberativo da CIFRÃO CONDEL; Avaliar a atuação do Conselho Fiscal da
CIFRÃO - CONFINS.

DEPGQ

Verificar os Indicadores Estratégicos da CMB (2012),
no que tange à sua aprovação, cumprimento das metas,
prazo para envio das áreas ao Departamento de Gestão
da Qualidade - DEPGQ, bem como verificar o
autocontrole da qualidade estabelecido por esse
Departamento. E ainda, verificação do acompanhamento
do processo do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ,
principalmente no Departamento de Cédulas - DECED.

DECOF

Analisar as Demonstrações Contábeis do 3º e 4º
trimestre de 2012, com verificação das contas do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado
do Exercício que apresentaram maior relevância no
fechamento de contas da CMB. Analisar também o
Demonstrativo Mensal do Contas a Receber, no mês de 2 auditores
dezembro de 2012, com verificação de 100% do total de + suporte
24 Clientes com valores a receber, vencidos há mais de
90 dias, bem como analisar 100% das informações
apresentadas item 1.6 - Duplicatas a Receber, do
Relatório Mensal de Desempenho Empresarial - RMDE,
no período de outubro a dezembro de 2012.

1 auditor
+suporte

H/H

Materiais

Cronograma

04/02/2013
a
08/10/2013

2.125

TI/PAPEL

544

TI/PAPEL

07/02/2013
a
17/04/2013

1208

TI/PAPEL

7/02/2013
a
13/06/2013

AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2013
Relatório
Nº

5
Final

6
Preliminar

7
Final

Área
Auditada

DEGER

Escopo Examinado

Recursos empregados

Cronograma

Humanos

H/H

Materiais

Analisar os insumos requisitados para atendimento às
Ordens de Produção de cartões telefônicos no período
de 18/02/10 à 03/01/13, dos controles e instrução de
trabalho, referentes aos procedimentos e registros
realizados na movimentação de insumos no processo de
produção; do inventário do estoque físico de cartões e 2 auditores
chapas semiacabados e inúteis, armazenados na Divisão + suporte
de Fabricação de Cartões - DVDF; da análise da
efetividade dos registros no sistema gerencial ERP, no
que tange a padronização dos relatórios gerados pelo
sistema, inserção de dados pelos operadores da fábrica,
e a segurança dos registros no Sistema ERP.

784

TI/PAPEL

28/02/2013
a
23/05/2013

Analisar as atividades dos controles do estoque
envolvendo análise do controle e monitoramento do
estoque sem movimentação há mais de 180 dias;
avaliação dos relatórios gerenciais de acompanhamento
dos estoques e a frequência do envio destes às diretorias
responsáveis pela gestão do estoque da CMB; analisar a
adequação da estrutura normativa dos estoques da CMB
à legislação vigente; avaliar o planejamento das
aquisições de insumos a produção e o acompanhamento
DECOR e da contagem cíclica executada no armazém e analisar as
demais
condições de armazenamento e segurança dos itens
áreas
inventariados. Avaliar também as atividades exercidas
pela Seção de Planejamento, Programação e Controle da
Produção de Insumos - SEPC/DECED; Seção de
Planejamento, Programação e Controle da Produção de
Insumos - SEPM/ DEMOM e Seção de Planejamento,
Programação e Controle de Insumos - SEPI/DEGER.

DECOR

ANEXO I

Verificar o cumprimento da Norma de Administração nº
0328 NA-1-01.01 - Critérios para Solicitação de
Passagem Aérea; analisar 20% dos valores pagos à
contratada, no período de julho de 2012 a março de
2013, efetuar o cotejamento dos gastos com compras de
passagens aéreas por Departamentos, de janeiro a maio
nos anos de 2012 e 2013, assim como os gastos com
reembolsos de passagens aéreas, no período de setembro
de 2012 a maio/2013.

1 auditor
+ suporte

816

TI/PAPEL

09/07/2013
a
29/11/2013

1 auditor
+ suporte

752

TI/PAPEL

20/03/2013
a
06/08/2013

AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2013
Relatório
Nº

8
Preliminar

9
Final

10
Final

11
Preliminar

12
Preliminar

Área
Auditada

Escopo Examinado

ANEXO I
Recursos empregados

Cronograma

Humanos

H/H

Materiais

DEGEP

Analisar o cumprimento das Normas, Leis e
Regulamentos inerentes a Ajuda de Custo, Auxílio
Moradia, empregados cedidos, e ainda a verificação dos
2 auditores
procedimentos e controles referentes ao processo de
entrega anual da Declaração de Bens e Rendas dos
+ suporte
empregados comissionados, Diretoria, Conselhos Fiscal
e de Administração, conforme Instrução Normativa nº
67 do TCU, de 06.07.2011.

2139

TI/PAPEL

20/03/2013
a
20/12/2013

DECOR

Analisar Processos Licitatórios, atentando para as
especificações do serviço, constantes no Anexo I de
cada Edital, bem como a gestão do contrato no período
de janeiro a março de 2013, incluindo pagamentos,
situação fiscal e multas aplicadas.

1 auditor
+ suporte

1384

TI/PAPEL

04/04/2013
a
09/12/2013

DEGCS

Analisar 20% dos processos de Dispensa e
Inexigibilidade de Licitação homologados de janeiro a
maio de 2013, considerando o critério de materialidade,
relevância e risco, bem como 100% dos processos de
contratação direta oriundos de Licitações fracassadas,
referentes ao exercício de 2012.

1 auditor
+ suporte

1400

TI/PAPEL

15/04/2013
a
20/12/2013

DEGER

Avaliar o atendimento do Plano de Ação da área
auditada referente ao Rel. AUDIT nº 20/2011; do
Processo Licitatório em pontos específicos; da previsão
orçamentária; do acompanhamento e do cumprimento
do contrato com a SICPA; do trato comercial com à
RFB (Contrato/SIAFI); do atendimento das ocorrências
junto às fábricas envasadoras; do SICOBE Gerencial;
dos ressarcimentos devidos; do cumprimento da
Legislação vigente; da Normatização Interna; dos
Controles Internos; referente ao processo SICOBE –
Sistema de Controle de Produção de Bebidas.

1 auditor
+ suporte

1040

TI/PAPEL

20/06/2013
a
20/12/2013

DECOF

Avaliar o processo das operações fiscais, bem como a
verificar a apuração, retenção, pagamento e recuperação
dos tributos PASEP e COFINS, que apresentaram maior
2 auditores
relevância financeira, no período de janeiro a
maio/2013, bem como pela complexidade do cálculo,
+ suporte
com incidência não cumulativa, requerendo maior
controle, principalmente, no aproveitamento dos
créditos.

1742

TI/PAPEL

20/06/2013
a
09/12/2013

AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2013
Relatório
Nº

13
Final

14
Em execução

15
Preliminar

16
Em execução

Área
Auditada

Escopo Examinado

ANEXO I
Recursos empregados

Cronograma

Humanos

H/H

Materiais

DECOM

Analisar os controles da movimentação, guarda e
armazenagem, envolvendo os seguintes pontos: o
levantamento físico de 100% das medalhas e Peças
Numismáticas Filatélicas - PNC's que se encontram sob
a responsabilidade da DVAE/Acervos; conferência das
medalhas transferidas da Seção do Clube da Medalha SECB para o Setor de Acervos da DVAE, bem como
sua devolução; analisar os registros patrimoniais no
Sistema ERP - Módulo Ativo Fixo; avaliar a aderência
das rotinas no âmbito do CMEB e do Acervo às Normas
Internas vigentes.

1 auditor
+ suporte

912

TI/PAPEL

18/06/2013
a
26/11/2013

DEGCS

Avaliar o cumprimento dos contratos para atendimentos
à demanda fabril; e os procedimentos de importação de
peças de reposição, referente ao contrato nº 3409/2008,
bem como os procedimentos para registro em estoque e
o tratamento contábil.

1 auditor
+ suporte

904

TI/PAPEL

15/07/2013
a
20/12/2013

DECOR

Acompanhar o levantamento físico do estoque de 100%
dos itens alpaca e cuproníquel, com base nos itens da
Norma de Administração n° 4120-NA-2-01.03 Contagem Cíclica de Itens de Estoque, bem como
2 auditores
verificar a efetividade dos procedimentos e o
+ suporte
cumprimento da Norma Interna referente à
administração de materiais e a verificação do andamento
das Sindicâncias instauradas para apuração da falta
identificada no estoque desses itens no ano de 2010.

1306

TI/PAPEL

16/07/2013
a
06/12/2013

DECOF

Verificar a efetividade do controle de bens patrimoniais
da CMB quanto à verificação da realização de
inventário físico periódico, a aplicabilidade do Termo
de Responsabilidade, o procedimento de Transferência
de Bens Patrimoniais, bem como o de alienação.
Verificar a adequação das Normas Internas à legislação
vigente, assim como avaliar o cumprimento do contrato
nº 3205/2012, referente à contratação dos serviços de
Inventário Físico Geral da CMB.

872

TI/PAPEL

19/07/2013
a
20/12/2013

1 auditor
+ suporte

AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2013
Relatório
Nº

17
Final

18
Em execução

19
Preliminar

20
Final

21
Em execução

ANEXO I
Recursos empregados

Área
Auditada

Escopo Examinado

DETIC

Analisar a gestão da Transparência Pública da Casa da
Moeda do Brasil regulamentada pelo Decreto nº
5.482/2005, Portaria da Controladoria Geral da União nº
262, de 30.08.2005 e Portaria Interministerial nº 140, de
16.5.2006 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e Ministério de Estado do Controle e da
Transparência, bem como avaliar os serviços de TI
relacionados com a Lei n° 12.527/2011, a Lei de Acesso
a Informação, disponíveis no sítio da CMB, por meio da
rede mundial de computadores - internet, além de
monitorar o atendimento às Determinações do Tribunal
de Contas da União - TCU deliberadas através do
processo TC - 015.574/2011-3 do Acórdão 2296/2012 Plenário.

DEGCS

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais nos
processos referentes às modalidades: Tomada de Preços, 3 auditores
Concorrências Nacional e Internacional, Convite,
+ suporte
Pregão Presencial, Eletrônico e Registro de Preços.

Humanos

1 auditor
+ suporte

H/H

Materiais

Cronograma

TI/PAPEL

23/07/2013
a
04/12/2013

0

TI/PAPEL

23/07/2013
a
20/12/2013

1216

DIPRO

Avaliar os controles internos da CMB por meio da
aplicação de pesquisa ao DECED e DEMOM, em
16/04/2013, e no DEGER e DEMAN, em 31/10/2013,
com a participação dos empregados dos níveis tático e
operacional dos respectivos departamentos da DIPRO,
selecionados por amostragem sistêmica, com intervalo
de confiança de 85% e margem de erro 10.

2 auditores
+ suporte

870

TI/PAPEL

12/08/2013
a
20/12/2013

DESMS

Avaliar a aderência da CMB aos critérios de
sustentabilidade, incluindo aquisição de bens, materiais
de tecnologia da Informação e na contratação de
serviços ou obras, bem como sobre informações
relacionadas à separação de resíduos recicláveis
descartados; e avaliar a Gestão do uso dos recursos
renováveis e sustentabilidade ambiental.

1 auditor
+ suporte

696

TI/PAPEL

21/08/2013
a
20/12/2013

DESEC

Verificar os procedimentos relacionados aos controles
de segurança, concernentes: ao monitoramento de
câmeras, aos acessos à CMB, a confecção de crachás
inclusive de terceirizados, ao armazenamento de
imagens e de dados, ao armamento patrimonial e
procedimentos da guarda de pertences dos empregados
nas dependências do departamento, em consonância
com a norma administrativa vigente; bem como verificar
as implementações propostas no plano de ação, referente
aos Relatórios AUDIT nº03/2011 e 22/2012.

1 auditor
+ suporte

584

TI/PAPEL

10/09/2013
a
20/12/2013

AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2013
Relatório
Nº

22
Preliminar

23
Em execução

24
Preliminar

25
Em execução

ANEXO I
Recursos empregados

Área
Auditada

Escopo Examinado

DETIC
/DEINT

Analisar a adequação dos controles internos em
respostas aos riscos relacionados à Governança de TI,
nos aspectos de aquisições de Bens e Serviços, controles
de Gestão sobre os Planos Estratégicos, análise dos
processos decisórios de priorização das ações e gastos,
Plano de capacitação e Gestão de Serviços, além de
monitorar o atendimento às Determinações e
Recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU
deliberadas através dos Acórdãos nº 2296/2012 e nº
2523/2012 - TCU Plenário e avaliação do Indicador
representativo da Diretoria de Tecnologia-DITEC.

1 auditor
+ suporte

DETIC
/DEINT

Verificar a adequação dos controles internos em
respostas aos riscos relacionados à Governança
Corporativa: aquisições de Bens e Serviços em TI,
controles de Gestão sobre o Planejamento Estratégico da
CMB, Planejamento Estratégico de TI, Plano Diretor de
TI - PDTI, análise dos processos decisórios de
priorização das ações e gastos de TI, atuação dos
Comitês de Tecnologia da Informação - COTIN e
Comitê de Segurança da Informação e Comunicação COSIC; Além do Plano de capacitação de TI e
verificação dos Processos de Gestão de Serviços de TI.

1 auditor
+ suporte

DECOF

Verificar o preenchimento da DIPJ e do LALUR, do
ano-calendário 2012, exercício 2013, em cumprimento a
2 auditores
legislação vigente, tendo como base as Demonstrações
+ suporte
Contábeis dos exercícios de 2011 e 2012, bem como a
documentação suporte apresentada pela área.

DITEC e
demais
áreas

Verificar o atendimento de 100% dos indicadores de
desempenho, no que tange a qualidade, confiabilidade,
representatividade, homogeneidade, praticidade,
validade, independência, simplicidade, cobertura,
economicidade, acessibilidade e estabilidade, em
atendimento à IN/SFC nº 01/2007.

Humanos

3 auditores
+ suporte

H/H

Materiais

Cronograma

TI/PAPEL

01/10/2013
a
20/12/2013

TI/PAPEL

01/10/2013
a
20/12/2013

896

TI/PAPEL

03/10/2013
a
20/12/2013

0

TI/PAPEL

Janeiro/2014

312

464

TOTAL 24.638 Horas/ano
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Resumos de Relatórios de Auditoria Interna 2013

1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2013

PRESIDÊNCIA – PRESI

2. PROCESSO Nº 2517/2013

_______________________________________________________________

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Governança, Riscos e
Controles Internos – DVAG
 Seção de Auditoria Societária e Tributária –
SEFO

ASSUNTO: Análise dos Relatórios da Auditoria Independente
RESUMO DOS FATOS APURADOS
1 – Informações Ausentes ou Desnecessárias

4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 2.4.3 – Processo
de Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria
Independente, referente à Área de Negócio 2.4 –
Órgãos Externos, Eixo de Atuação 2 – Auditoria
de Compliance, relativo ao Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT,
Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Avaliar a prestação de serviços de Auditoria
Independente contratados pela CMB no que tange
a relevância, coerência, objetividade e propriedade
do nível de detalhamento das informações contidas
nos relatórios apresentados, bem como os
conhecimentos técnicos empregados e adequação
à legislação em vigor.
6. ESCOPO
Analisar
os
Relatórios
dos
Auditores
Independentes referentes às Demonstrações
Contábeis de 5 exercícios consecutivos realizados
por 5 empresas distintas, bem como os Relatórios
da Auditoria Interna do mesmo período.

7. ENCAMINHAMENTO
 PRESI – 13/08/2013

8. PRAZO DE ATENDIMENTO
Não há

 Fato
Foi constatado, no decorrer dos exames dos Relatórios de Auditoria Independente dos
exercícios de X1 a X5, o desenvolvimento de diversos comentários a respeito de rubricas que
não apresentavam quaisquer problemas quanto a sua contabilização e/ou controle interno.
Visando a elaboração de Relatórios de Auditoria Independente mais objetivos e concisos, é
aconselhável que somente as contas com algum tipo de divergência, irregularidade ou risco para
a CMB sejam objeto de explanação.
Vale ressaltar que algumas empresas de Auditoria Independente optaram por apresentar em seus
relatórios pontos de conformidade e de não conformidade. Entretanto, algumas rubricas
deixaram de ser incluídas nos Relatórios que apresentaram pontos de conformidade, gerando
dúvidas quanto a sua análise.
Constataram-se ainda, nos Relatórios de Auditoria Independente dos exercícios de X1 a X5,
comentários subjetivos, ausência de informações e conclusões a respeito de determinadas
rubricas.

 Conclusão
Das cinco empresas analisadas, em apenas uma não foram apresentados pontos não relevantes e
ausência de clareza em critérios e testes, ou seja, somente em uma o princípio da objetividade
foi atendido. Constata-se ainda, que três empresas não apresentaram conclusões em alguns de
seus tópicos.

2 – Temas Relevantes Não Abordados
 Fato
Considerando a opção de algumas empresas de Auditoria Independente de reportarem em seus
relatórios além dos assuntos que apresentaram não conformidade, também os que estavam
conforme, detectamos a ausência de temas relevantes, conforme relacionado abaixo:
- 2.1. Sistema de Custo utilizado
- 2.2. Tributos
- 2.3. Utilização dos Juros sobre Capital Próprio - JCP
- 2.4. Avaliação Atuarial

9. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO
12/08/2013
10. OBSERVAÇÃO
Esta AUDIT incluiu em seu PAINT-2013, a
análise de cinco Relatórios das Auditorias
Independentes, em que ficou patente que os
Relatórios
apresentados
pelas
empresas
contratadas, para avaliação e parecer das
Demonstrações Contábeis da CMB, não vêm
sendo
plenamente
satisfatórios,
conforme
resultado aqui apresentado. Este Relatório aponta
para a necessidade de uma empresa de Auditoria
Independente com melhor estrutura técnica e
operacional para um acompanhamento mais
eficiente e eficaz dos processos da CMB, durante
o exercício a ser auditado, de forma que possíveis

- 2.5. Provisão Para Devedores Duvidosos
- 2.6. Contagem Física de Estoque
- 2.7. Inspeção Física dos Itens do Imobilizado
- 2.8. Descontinuidade dos Trabalhos Apresentados no Exercício

 Conclusão
Das cinco empresas analisadas:
Todas deixaram de abordar os subitens: 2.1 (Ausência de Comentários sobre Sistema de
Custos), 2.3(Ausência de recomendação de utilização de JCP) e 2.4(Ausência de avaliação
atuarial pela Auditoria Independente).
Quanto ao subitem 2.2 – Ausência de questões relevantes sobre Tributos, somente uma
apresentou comentários a respeito do não pagamento de ISSQN.
Em relação ao subitem 2.5 – Ausência de recomendação de Provisão (PDD): Duas empresas
não apresentaram comentários a respeito do assunto, duas seguiram o indicado na NBC T 11 e,
em uma das empresas, o assunto não era aplicável àquele exercício.

ANEXO II
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falhas
sejam
sanadas
tempestivamente
contribuindo efetivamente para os controles
internos e implantação de uma governança
corporativa.
Face ao exposto, solicitamos apoio total e
irrestrito da Presidência e da Diretoria Executiva,
na contratação de uma empresa de Auditoria
Independente, com melhor capacidade técnica,
que ofereça melhor qualidade e continuidade nos
trabalhos realizados, a fim de contribuir para um
melhor aproveitamento na tomada de decisões da
Alta Administração.

Resumos de Relatórios de Auditoria Interna 2013
No subitem 2.6 – Ausência de Contagem Física de Estoque, apenas uma fez referência à
realização de acompanhamento de contagem, atendendo a NBC TA 501 e o Pronunciamento
CPC 16.
Quanto ao subitem 2.7 – Ausência de inspeção física dos itens Imobilizado: Quatro não
atenderam ao indicado no item 11.2.6 da NBC e em uma das empresas, o assunto não era
aplicável àquele exercício.
No subitem 2.8 – Descontinuidade dos Trabalhos do mesmo exercício, somente uma não
apresentou continuidade de trabalhos apresentados no exercício em relação ao relatório interino e
ao relatório final.

3 – Informações Impróprias ou Irregulares
 Fato
Foram identificadas informações impróprias no Relatório de Auditoria Independente do
exercício de X4, a respeito do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED Fiscal (COFINS
e PASEP).
“Créditos sobre insumos
A partir da elaboração do Sistema público de Escrituração Digital – SPED Fiscal (Cofins e
Pasep), passarão a ser aceitos somente os créditos relativos as notas fiscais de compras do mês,
inseridas no aplicativo.
Dessa forma, para os estoques dos insumos existentes no mês anterior ao do início do SPED não
será efetuado o aproveitamento dos respectivos créditos.”
Vale ressaltar que os créditos anteriores de COFINS e PASEP podem ser aproveitados, inclusive
no SPED de acordo com a legislação e manual.

 Conclusão
Das cinco empresas analisadas, em apenas uma foram detectados informações impróprias ou
irregulares referentes ao Crédito de Insumos da COFINS e PASEP, ou seja, somente em uma não
foi atendida o indicado na Lei 10.833 e no Guia Prático da Escrituração Digital.

4 – Divulgação Incompleta da Nota Explicativa de Contingências
 Fato
A CMB não divulgou em Notas Explicativas, dos exercícios de X3 a X5, a movimentação das
provisões contingentes referentes a causas judiciais que são requeridas de acordo com o CPC 25
(Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, vigente a partir de 2010), item 84.
Constata-se ainda que a não divulgação, em nota explicativa, das causas com probabilidade de
perda possível conforme requerido no CPC 25, item 86.

 Conclusão
Das três empresas que prestaram serviços de Auditoria Independente entre X3 e X5, quando da
aplicação das novas regras contábeis, todas não recomendaram a apresentação das informações
requeridas pelo CPC 25.

5 – Comparativo entre os Relatórios de Auditoria Interna e os Relatórios das
Auditorias Independentes
 Fato
Os pontos abaixo relacionados foram levantados pela Auditoria Interna e não foram observados
pela Auditoria Independente, não atendendo ao indicado na NBC T 11, 11.2.1.3, que diz: “O
planejamento deve considerar todos os fatores relevantes na execução dos trabalhos,
especialmente os seguintes:f) o uso dos trabalhos de outros auditores independentes,
especialistas e auditores internos;”..
- Ausência de documentação suporte da DIPJ e LALUR
- IRRF/CSLL/PIS/COFINS a compensar
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Resumos de Relatórios de Auditoria Interna 2013
- Materiais de acondicionamento e embalagens

 Conclusão
Das cinco empresas analisadas, duas deixaram de abordar temas levantados pela auditoria
interna, ou seja, não atenderam ao indicado na NBC T 11, 11.2.1.3.

Quadro: Comparativo entre Relatórios de Auditoria Independente
Empresas

X1

X2

X3

X4

X5

Sem
ressalvas

Sem
ressalvas

Ressalva
Cifrão

Ressalva
Cifrão

Parágrafo
de ênfase
Cifrão

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

Ausência de Clareza dos
critérios e testes

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

Ausência de Conclusão nos
comentários levantados

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

2.1. Ausência de Comentários
sobre Sistema de Custos

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

2.2. Ausência de questões
relevantes sobre Tributos

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

2.3. Ausência de recomendação
de utilização de JCP

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

2.4. Ausência de
atuarial
pela
Independente

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

2.5. Ausência de recomendação
de Provisão (PDD)

SIM

NÃO

SIM

NÃO

N/A(1)

2.6. Ausência de Contagem física
de Estoque

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

2.7. Ausência de inspeção física
dos itens Imobilizado

SIM

SIM

SIM

N/A(2)

SIM

2.8.
Descontinuidade
dos
Trabalhos do mesmo exercício

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

3.
Informações impróprias ou
irregulares

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

4. Divulgação incompleta da Nota
Explicativa de Contingência

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5. Fragilidades não detectadas
pela Auditoria Independente

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

Parecer

1. Informações ausentes ou desnecessárias:
Demonstra
desnecessários

pontos

2. Temas relevantes não abordados:

avaliação
Auditoria

Fonte e método: Elaborado pela equipe de auditoria interna a partir dos dados
extraídos dos Relatórios das Auditorias Independentes.

Notas:
(1) – Não aplicável em função da PDD já constar no exercício de X5.
(2) – Não aplicável em função de que a empresa contratada para o exercício optou em seu
relatório, por apresentar somente itens não conformes. Neste caso, a empresa apresentaria este
tópico se o mesmo apresenta-se não conformidade.

PRESIDÊNCIA - PRESI
______________________________________________________________
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ASSUNTO: Plano de Benefício Definido – CIFRÃO

1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2013

RESUMO DOS FATOS APURADOS

2. PROCESSO Nº 18750.000077/2014-76
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Governança, Riscos e
Controles Internos – DVAG
 Seção de Auditoria Societária e Tributária –
SEFO
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 4.2.1 – Processo
de Gestão da Previdência Complementar, referente
à Área de Negócio 4.2 – Previdência
Complementar – CIFRÃO, Eixo de Atuação 4 –
Auditorias Especiais, relativo ao Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT,
Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Avaliação da eficiência e da eficácia no
desempenho da gestão da previdência privada da
entidade, a verificação do atendimento aos
dispositivos legais, normas, orientações e
recomendações da PREVIC, o acompanhamento da
gestão das despesas administrativas e financeiras da
CIFRÃO, analisando a evolução nos últimos
exercícios, bem como a investigação das causas de
mais um resultado deficitário apurado no PBDC, no
exercício de 2012, conforme MEMO no 047/2013,
de 07/05/2013.
6. ESCOPO
- Avaliação da Gestão Administrativa da CIFRÃO
- Verificação dos gastos administrativos nos
três últimos exercícios, em atendimento à
Resolução vigente;
- Verificação da contabilização dos gastos
administrativos; e
- Verificação da transparência das informações
referentes aos gastos administrativos no
Regulamento do PBDC.
- Avaliação da Gestão Financeira da CIFRÃO
- Avaliação da Gestão Previdenciária da CIFRÃO

1 – Avaliação da Gestao Administrativa
1.1.

Gastos Administrativos

1.1.1. Sobrecarga Administrativa acima do limite estabelecido na Resolução
vigente


Informação

Durante o exame, foi analisado o cumprimento dos limites para cobertura das despesas
administrativas, de acordo com a legislação em vigor.
Com base no Relatório de Fiscalização nº 18/2007/ESRJ, emitido em 29/11/2007,
verificou-se que nos exercícios de 1996 até 2006, exceto em 2000, foi ultrapassado o
limite de sobrecarga administrativa de 15% do total da receita de contribuições,
determinado no item 42 da Resolução MPAS/CPC nº 01, de 09/10/1978, vigente à
época. Ressalta-se que a CIFRÃO, não apresentou autorização da Superintendência de
Previdência Complementar – SPC, atual Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC, quanto a esta sobrecarga administrativa em percentagem
superior à indicada, contrariando a determinação do item 43 da referida Resolução.
A Resolução MPAS/CPC nº 01, de 09/10/1978, foi revogada pela Resolução
MPS/CGPC nº 29, de 31/08/2009, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de
2010, com a seguinte redação:
“Art. 6º O limite anual de recursos destinados pelo conjunto dos planos de benefícios
executados pela EFPC de que trata a Lei Complementar nº 108, de 2001, para o plano
de gestão administrativa, observado o custeio pelo patrocinador, participantes e
assistidos, é um entre os seguintes:
I – taxa de administração de até 1% (um por cento); ou
II – taxa de carregamento de até 9% (nove por cento).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da EFPC deve estabelecer o limite de que
trata o caput.”
Cabe ressaltar, que a CIFRÃO está sujeita aos limites impostos pelo art. 6º, descrito
acima, uma vez que é regida pela Lei Complementar nº 108/2001. Entretanto, se não
observar esses limites no exercício de 2010, terá o prazo de até 60 meses a partir da
entrada em vigor da Resolução MPS/CGPC nº 29, de 31/08/2009, para se adequar,
devendo, até o seu enquadramento, o limite ser calculado com base no exercício de
2009.

- Verificação do déficit decorrente de elevações
salariais; e
- Verificação do déficit decorrente da alteração
da premissa de taxa de juros.

No que diz respeito ao exercício de 2010, verificou-se, por meio do Relatório de
Fiscalização nº 007/2011/ERRJ/PREVIC que a CIFRÃO destinou recursos ao Plano de
Gestão Administrativa – PGA em quantidade superior ao limite estabelecido pelo
Conselho Deliberativo. Além disso, também foi verificado que a Entidade ultrapassou o
limite do exercício de 2009, que deverá ser o limite utilizado até o seu enquadramento.

- Avaliação da Atuação da Contabilidade e da
Atuária contratadas

Quanto aos exercícios de 2011 e 2012, esta AUDIT efetuou análise, a fim de verificar o
enquadramento dos gastos administrativos do período nos limites pré -estabelecidos.

- Avaliação da Atuação do Conselho Deliberativo
da CIFRÃO – CONDEL

Cabe ressaltar que a taxa de carregamento, base de 2009, no valor de 11,51%, utilizada
nos cálculos seguintes, foi retirada do Relatório de Fiscalização nº
007/2011/ERRJ/PREVIC.

- Avaliação da Atuação do Conselho Fiscal da
CIFRÃO – CONFIS
- Entendimento/Acompanhamento da atuação do
Ministério da Fazenda, do posicionamento do
Tesouro Nacional, PREVIC e dos Órgãos de
Controles Externos

Sendo assim, através desta análise, verifica-se que no exercício de 2011, também, não
foi cumprido o estabelecido na Resolução nº 29/2009, art.15, Parágrafo Único, tendo
em vista que foram transferidos recursos em excesso para o Custeio Administrativo, no
valor de R$ 446.481,91, em relação ao limite determinado de R$ 2.852.225,25.
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7. ENCAMINHAMENTO
7.1. Relatório Preliminar
 CIFRÃO – 08/10/2013
OF.AUDIT/065/2013
7.2. Relatório Final
 CIFRÃO – 13/01/2014
OF.AUDIT/005/2014
 PREVIC – 14/01/2014
OF.AUDIT/006/2014
 CGU – 15/01/2014
OF.AUDIT/007/2014
 PRESI – 16/01/2014
Informação Despacho
8. PRAZO DE ATENDIMENTO
9. DATA DE RETORNO À AUDIT
9.1. Relatório Preliminar
 CIFRÃO – 23/10/2013

10. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO
10.1. Relatório Preliminar
08/10/2013
11. MONITORAMENTO
-

Vale destacar que não cumprindo os limites estipulados pela Legislação, a CIFRÃO
estará propensa a novas aplicações de multas aos seus dirigentes, e consequentemente
aumentando seus gastos.



Avaliação Final da AUDIT

Tendo em vista as informações apresentadas pelo atual Diretor Superintendente da
CIFRÃO, no que diz respeito ao excesso de despesas administrativas, no exercício de
2011, apontado no Relatório Preliminar da Auditoria Interna – AUDIT, este excesso,
conforme mencionado pelo Diretor, de fato não existiu.
Os dados utilizados por esta equipe da AUDIT, para verificação do enquadramento dos
gastos administrativos, quanto aos limites impostos pela Legislação em vigor, foram os
dados referente ao Plano de Benefício Definido da CIFRÃO – PBDC, sem levar em
conta o Plano MOEDAPREV, também administrado pela Fundação, gerando,
erroneamente, um valor acima do limite estabelecido de 11,51%. Conforme
mencionado, ainda pelo Diretor Superintendente da CIFRÃO, o PGA tem como fonte
de recursos as transferências realizadas pelos dois planos.
No que diz respeito à manifestação do Diretor Superintendente da CIFRÃO, à época, o
respectivo mencionou a importância de aguardar a conclusão do trabalho da Auditoria,
a fim de que possa se posicionar quanto ao assunto.
E, por fim, ainda quanto à manifestação do Diretor Superintendente da CIFRÃO, à
época, no que diz respeito ao seu questionamento sobre a “fundamentação legal que
obriga um ex-dirigente da fundação a prestar esclarecimentos da espécie ao órgão de
auditoria interna da patrocinadora...”, conforme determinado na Lei Complementar no
108, capítulo IV, de 29/05/2001, as ações exercidas pelos órgãos reguladores e
fiscalizadores das entidades de previdência complementar não eximem a
Patrocinadora da responsabilidade de supervisão e fiscalização das atividades das
suas entidades de Previdência Complementar.
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando
somente em Informação no Relatório Final.

1.1.2.

Contabilização indevida do excesso de despesas administrativas



Informação

Durante o exame, verificou-se através das Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis, item 9, do exercício 2010, bem como através do Relatório de Fiscalização nº
18/2007/ESRJ, emitido em 29/11/2007, a transferência de recursos do Programa
Previdencial para o Programa Administrativo, a fim de cobrir as despesas
administrativas excedentes aos limites estipulados, referentes ao exercícios de 1996 a
2006, efetuando lançamento em Receita Eventual, no Previdencial, e em Direito a
Receber, no Administrativo (Outros Realizáveis), porém sem a evidência de que tal
receita seria realizada.
Vale destacar , que este registro do empréstimo do Programa Previdencial para o
Administrativo, gerando uma Receita no Previdencial, sem qualquer certeza da
realização deste compromisso, contraria o Princípio da Prudência, tendo em vista que
passa a existir uma “falsa” valorização do Patrimônio.
No Relatório de Fiscalização nº 18/2007/ESRJ, mencionado no primeiro parágrafo, foi
determinado, pela PREVIC, que a CIFRÃO providenciasse medidas efetivas para
amortizar o saldo de empréstimos do Programa Previdencial para o Administrativo,
baixando este valor do ativo patrimonial do Plano de Benefícios, entretanto a CIFRÃO
informou que continua dependendo da aprovação do Saldamento do seu Plano de
Benefício Definido para solucionar esta questão da amortização.
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Quanto ao estorno do saldo dos fluxos de insuficiência de recursos administrativos, com
registro da cobertura por meio de empréstimo da Gestão Previdencial, bem como
estorno da atualização com base na rentabilidade dos investimentos da Fundação, foi
efetuado no exercício de 2011, contribuindo para a elevação do déficit do exercício em
aproximadamente R$ 33 milhões, conforme Parecer Atuarial do exercício de 2011.
Entretanto, considerando que esse déficit de R$ 45.550 mil decorrentes da Gestão
Administrativa remonta de exercícios anteriores, se no momento em que foi realizada a
atualização do empréstimo da Gestão Previdencial no exercício de 2007, tivesse sido
realizado, também, o estorno desse valor, não haveria superávit a época. Em face disso,
no exercício de 2008 em que a CIFRÃO já apresentava déficit, a situação remeteria a
necessidade de realizar o equacionamento, diminuindo o montante a ser equacionado
atualmente.
Por oportuno, vale mencionar, o item 9 do Relatório de Fiscalização n o
22/2013/ERRJ/PREVIC, de 30/08/2013, a saber:
“Analisando detalhadamente as contas contábeis do Plano de Benefícios, verifica-se
que os resultados dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 estão, consideravelmente,
deturpados em virtude de lançamentos contábeis incompletos da conta Outros
Realizáveis do Previdencial, sem a respectiva correspondência no Passivo.”
Cabe ressaltar, que tal estorno foi efetuado sem a devida autorização dos seus
Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme verificado através da CT.SUP.077/13,
enviado a esta AUDIT, em 21/05/2013, em resposta ao OF.AUDIT/034/2013, de
20/05/2013.



Avaliação Final da AUDIT

Considerando que a manifestação do Contador da CIFRÃO, à época, no que tange a
contabilização abordada no respectivo ponto, a qual gerou uma “supervalorização do
Patrimônio do PBDC”, está baseada em documentos emitidos pelos Órgãos
Reguladores, bem como em Portarias e Resoluções vigentes à época, cujo conteúdo
embasa, tecnicamente, as operações efetuadas pelo contador. Sendo assim, este fato foi
mitigado, resultando somente em Informação no Relatório Final.

1.1.3.

Defasagem na informação existente no Regulamento do PBDC



Informação

No decorrer da auditoria, ao analisar-se as informações existentes no atual Regulamento
do Plano de Benefício Definido da CIFRÃO – PBDC, exposto no site da Fundação,
verifica-se inconsistências nos dados apresentados, quando comparado com
informações apresentadas nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, de
31/12/2012.
Tendo em vista o item 10.2 das Notas Explicativas, de 31/12/2012, a CIFRÃO se
adequará ao novo limite de cobertura de despesas administrativas, taxa de
carregamento de 9%, em 2014, usufruindo da prerrogativa de enquadramento ao
limite estabelecido na Resolução MPS/CGPC nº 29, de 31/08/2009, no prazo de 60
meses, conforme já mencionado no item 1.1.1 deste Relatório de Auditoria, entretanto
no atual Regulamento do PBDC, o artigo 39o estabelece que as despesas administrativas
necessárias ao atendimento das suplementações asseguradas pela CIFRÃO, não poderão
ultrapassar 15% das receitas estabelecidas, contrariando a informação existente na
Nota Explicativa.
Cabe ressaltar que o Regulamento do Plano de Benefício é objeto de consulta dos
participantes/partes interessadas, sendo assim, não deverão existir defasagem nas
informações apresentadas.
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Avaliação Final da AUDIT

Diante da documentação apresentada pela Diretoria da CIFRÃO, proposta de alteração
do Regulamento PBDC encaminhada à patrocinadora e tendo em vista que a alteração
do Regulamento depende da aprovação desta proposta pela patrocinadora, sendo assim,
não depende mais de ação por parte da CIFRÃO, logo este fato foi mitigado, resultando
somente em Informação no Relatório Final.

2 – Avaliação da Gestão Financeira
2.1. Rentabilidade
2.1.1. Ausência de estudo de ALM – Asset Liability Management (Gerenciamento
de Ativos e Passivos)


Informação

No decorrer do exame foi analisado se existe aderência do Plano de Benefício Definido
da CIFRÃO – PBDC às Melhores Práticas emanadas da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC e verificou-se que não são adotadas, na íntegra,
estas boas práticas, no que tange ao gerenciamento de ativos e passivos.
Quanto ao gerenciamento de ativos e passivos, a PREVIC, através do seu Guia de
Melhores Práticas, emitido em Agosto/2010, recomenda a realização de estudos,
também chamados de estudos de ALM – Asset Liability Management (gerenciamento
de ativos e passivos), os quais devem ser revistos e atualizados, periodicamente, tendo
em vista a sua importância para a elaboração da Política de Investimento, que deverá ser
orientada pelo passivo atuarial, porém, a CIFRÃO não elabora este tipo de estudo.
Cabe ressaltar, que este estudo se revisto periodicamente, principalmente, quando
ocorrerem alterações significativas das premissas, colabora na gestão dos Planos de
Benefícios, fazendo com que uma política de curto prazo não comprometa um objetivo
de longo prazo.



Avaliação Final da AUDIT

Diante da manifestação do Diretor Superintendente da CIFRÃO, no que tange a
elaboração de estudo de ALM, contratado em setembro de 2013, bem como diante da
apresentação do respectivo estudo a esta AUDIT, este fato foi mitigado, resultando
somente em Informação no Relatório Final.

3 – Avaliação da Gestão Previdenciária
3.1. Precariedade no detalhamento da explicação referente ao aumento do déficit
em decorrência de elevações salariais nos exercício de 2010, 2011 e 2012


Informação

Durante a análise do Balanço Patrimonial da Fundação de Previdência da Casa da
Moeda do Brasil – CIFRÃO, referente ao exercício de 2010, verifica-se um déficit
técnico acumulado de R$ 16 milhões, déficit este que reverteu o resultado superavitário
de R$ 261 milhões, referente ao exercício de 2009, em decorrência, principalmente, do
aumento real de salários devido à implementação de Plano de Cargos e Salários na Casa
da Moeda do Brasil, conforme apresentado no Parecer Atuarial do Demonstrativo dos
Resultados da Avaliação Atuarial dos Planos de Benefícios – DRAA, do período.
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Ainda quanto à elevação do déficit técnico acumulado, decorrente de aumento salarial,
observa-se este impacto, também, no exercício de 2011, quando o déficit evoluiu para
R$ 101 milhões, em relação ao exercício anterior e, de acordo com a Demonstração
Atuarial – DA do período, aproximadamente R$ 52 milhões, se referiam a elevação do
Passivo Atuarial em função, principalmente, de elevações salariais indicadas na base de
dados, bem como no exercício de 2012, quando, conforme esclarecimento feito pela
atuária da CIFRÃO, através da CT.SUP.079/2013, de 04/06/2013, em resposta ao
Ofício AUDIT nº 031/2013, de 16/05/2013, ocorreu a elevação do déficit para R$ 174
milhões, em relação ao exercício anterior, sendo, aproximadamente, R$ 15,5 milhões
referente ao crescimento real de salários.
Tendo em vista as informações supramencionadas, verifica-se precariedade no
detalhamento das explicações apresentadas nas Demonstrações Atuariais, no que se
refere à elevação dos déficits técnicos acumulados no decorrer dos exercícios, sendo
observada esta precariedade, principalmente, nos exercícios de 2011 e 2012, visto que,
considerando o efeito da implementação do Plano de Cargos e Salários da CMB no
exercício de 2010, não fica claro nas Demonstrações Atuariais o motivo de um impacto
tão elevado, decorrente de elevações salariais, nos exercícios seguintes.
Cabe ressaltar que no Demonstrativo Atuarial, referente ao exercício de 2010, consta a
informação de que ocorreu a elevação do déficit devido, principalmente, ao aumento
real de salários advindo da implantação do Plano de Cargos e Salários, bem como no
exercício de 2012, consta uma nota destacando que houve uma elevação das Provisões
Matemáticas de Benefícios a Conceder em virtude da hipótese de crescimento real de
salário não ter sido observada, entretanto nestes exercícios não são apresentados
quaisquer valores, segregando o déficit, a fim de demonstrar o quanto cada “causa”
contribuiu para o seu aumento.
Outro ponto a ser destacado, é que a precariedade no detalhamento das explicações
também pode ser observada nas Avaliações Atuariais e Notas Explicativas, referentes
aos exercícios 2010, 2011 e 2012. Inclusive, na Nota Explicativa do exercício de 2010
não existe qualquer menção de explicação a respeito da elevação do déficit no período.
A gravidade da ilação, que precisa ser afastada pelos dirigentes da patrocinadora, é de
que o impacto do Plano de Cargos e Salários sobre o déficit seria de, aproximadamente,
R$ 16 milhões (média entre os R$ 16,5 milhões projetada pelo atuário, em relação a
2010, e o projetado de 15,5 milhões pela atuária do exercício de 2012). O atuário, em
relação ao exercício de 2011, fez uma projeção de impacto inexplicável de 52 milhões.
Sem contar que o atual déficit declarado de 174 milhões, acumula os três valores, logo
devendo ser deduzido de, aproximadamente, (R$ 16 milhões + 52 milhões) 68 milhões.
Desta forma, diante das explicações apresentadas nas Demonstrações Atuariais dos
exercícios supramencionados, não restou evidenciado, de forma convincente, a
elevação do déficit, em função do aumento de salários, no decorrer dos exercícios,
principalmente, de 2011 e 2012, uma vez que o impacto do Plano de Cargos e Salários
ocorreu em 2010.
A fim de reforçar a questão mencionada, quanto à precariedade das informações
apresentadas nas Demonstrações Atuariais, vale citar os itens 17 e 22 do Relatório de
Fiscalização no 22/2013/ERRJ/PREVIC, de 30/08/2013, a saber:
“17. Os Demonstrativos Atuariais (DRAA e DA) informam de maneira precária,
aquém do que determina a legislação, os motivos dos resultados dos diversos
exercícios...”
“22. Assim, em virtude as irregularidades cometidas nos preenchimentos dos DRAA e
DA, não se especificando com clareza as causas dos resultados dos exercícios de 2007 a
2010, não é possível determinar com precisão se todos s motivos que tornaram, ano
após ano, a situação atuarial seriamente desequilibrada são estruturais ou conjunturais”.
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Avaliação Final da AUDIT

Diante da manifestação da atual Diretora de Seguridade da CIFRÃO, além das
manifestações do atuário contratado, à época, e do atual atuário contratado da CIFRÃO,
onde todos evidenciaram e comprovaram que o preenchimento dos Demonstrativos e
Pareceres Atuariais foram preenchidos, pelos respectivos, de acordo com os
dispositivos vigentes à época, MPAS/PREVIC no 09/2010 e Portaria SPC n0 140/1995.
Considerando que, de acordo com estes dispositivos legais, de fato não é obrigatória a
apresentação, de forma segregada, dos valores causadores da variação do déficit
observado no resultado. Sendo assim, este fato foi mitigado, resultando somente em
Informação no Relatório Final.

3.2. Ausência de estudo técnico, que justifique a alteração da premissa da Taxa
Real Anual de Juros, no exercício de 2012, para 5%


Informação

Durante a análise do Balanço Patrimonial da Fundação de Previdência da Casa da
Moeda do Brasil – CIFRÃO, referente ao exercício de 2012, verifica-se uma elevação
do déficit técnico acumulado de, aproximadamente, R$ 73 milhões em relação ao
exercício anterior, que se justifica, conforme esclarecimento feito pela atuária da
CIFRÃO, por meio da CT.SUP.079/2013, de 04/06/2013, em resposta ao Ofício
AUDIT nº 031/2013, de 16/05/2013, principalmente, pela alteração da premissa da taxa
real anual de juros de 6% para 5%, sendo seu impacto de, aproximadamente, R$ 47
milhões.
No que se refere à redução da premissa da taxa real anual de juros, a Resolução
MPS/CNPC nº 09, de 29/11/2012, artigo 1º, item 4, permite que esta redução seja feita
gradualmente, a fim de evitar um forte impacto na Patrocinadora e nos Assistidos.
Cabe ressaltar, que o artigo 1º, item 4.1, da Resolução supramencionada, determina que
a adoção de taxa real de juros para cada Plano de Benefícios deverá ser justificada pela
Entidade Fechada de Previdência Complementar com base em estudos técnicos que
comprovem a aderência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de
custeio e ao fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios. E,
ainda, que estes estudos deverão ser elaborados por atuário habilitado e legalmente
responsável pelo Plano de Benefícios, conforme artigo 1º, item 4.6, da mesma
Resolução.
Entretanto, não foi evidenciado um estudo técnico elaborado pelo atuário habilitado e
legalmente responsável pelo Plano de Benefícios, que justifique a adoção da taxa anual
real de juros de 5%, no exercício de 2012, no documento enviado a esta AUDIT pela
CIFRÃO, CT.SUP. 077/2013, de 21/05/2013, em resposta ao OF.AUDIT/034/2013, de
20/05/2013.
Desta forma, diante das informações apresentadas, observa-se falha no cumprimento de
Dispositivo Legal, bem como a não utilização de prerrogativas deste Dispositivo, que se
utilizadas existiria a possibilidade de redução do impacto de R$ 47 milhões ocasionado
pela alteração da taxa de juros, e, consequentemente, o déficit reduziria de R$ 174
milhões para R$ 126 milhões, representando um percentual de 60,76% do Patrimônio
de Cobertura do Plano, bem menor que a situação atual de 80, 78%, reduzindo o
impacto imediato do equacionamento tanto na Patrocinadora quanto, sobretudo, nos
participantes.
Por fim, vale destacar o item 26 do Relatório de Fiscalização n o
22/2013/ERRJ/PREVIC, de 30/08/2013, “Nos últimos quatro anos (2009, 2010, 2011 e
2012), a insuficiência da cobertura das provisões matemáticas por ativos

garantidores vem se deteriorando mês a mês, em virtude da falta de equacionamento
do Plano de Benefícios pela inércia e omissão dos órgãos estatutários da entidade”.
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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Avaliação Final da AUDIT

Tendo em vista as manifestações da Diretora de Seguridade da CIFRÃO e da atual
atuária contratada, onde destacam que a manutenção da taxa se deve ao fato, dentre
outros, da necessidade dos resultados apresentados serem os mais próximos possíveis
da realidade (compatibilidade com o mercado), do questionamento da própria PREVIC
a respeito dos dirigentes da CIFRÃO quanto a manutenção da taxa de juros de 6%,
além da necessidade de no cálculo atuarial ser observado a sustentabilidade do Plano
em médio e longo prazo. Considerando, ainda, a contratação, ocorrida em
setembro/2013, de estudo de ALM e de adequação da taxa de juros atuariais, e
apresentação destes estudos a esta AUDIT, sendo assim este fato foi mitigado,
resultando somente em Informação no Relatório Final.

4 – AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA CONTABILIDADE E DA ATUÁRIA
CONTRATADA
4.1. Registros indevidos nas Demonstrações Contábeis


Informação

Durante o exame, foram verificados registros indevidos efetuados nas Demonstrações
Contábeis do Plano de Beneficio Definido da CIFRÃO – PBDC, desde 1996, os quais
contrariam os Princípios e as Boas Práticas Contábeis.
Nas Demonstrações, conforme Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, item 9,
do exercício 2010, bem como através do Relatório de Fiscalização nº 18/2007/ESRJ,
emitido em 29/11/2007, foi possível verificar a transferência de recursos do Programa
Previdencial para o Programa Administrativo, a fim de cobrir as despesas
administrativas excedentes aos limites estipulados, referentes ao exercícios de 1996 a
2006, efetuando lançamento em Receita Eventual, no Previdencial, e em Direito a
Receber, no Administrativo (Outros Realizáveis), porém sem a evidência de que tal
receita seria realizada.
Cabe ressaltar que este registro de empréstimo do Programa Previdencial para o
Administrativo, gerando uma Receita no Previdencial, sem qualquer certeza da
realização deste compromisso, fere o Princípio da Prudência, tendo em vista que existe
uma “falsa” valorização do Patrimônio.
Conforme item 9 do Relatório de Fiscalização no 22/2013/ERRJ/PREVIC, de
30/08/2013, “Analisando detalhadamente as contas contábeis do Plano de Benefícios,
verifica-se que os resultados dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 estão,
consideravelmente, deturpados em virtude de lançamentos contábeis incompletos da
conta Outros Realizáveis do Previdencial, sem a respectiva correspondência no
Passivo.”



Avaliação Final da AUDIT

Considerando que a manifestação do Contador da CIFRÃO, à época, no que tange a
contabilização abordada no respectivo ponto, a qual gerou uma “supervalorização do
Patrimônio do PBDC”, está baseada em documentos emitidos pelos Órgãos
Reguladores, bem como em Portarias e Resoluções vigentes à época, cujo conteúdo
embasa, tecnicamente, as operações efetuadas pelo contador. Sendo assim, este fato foi
mitigado, resultando somente em Informação no Relatório Final.

4.2. Precariedade nas informações apresentadas nas Demonstrações Atuariais
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________



Informação

Durante o exame, foram verificados, através da análise das Demonstrações Atuariais –
DA, referentes aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, precariedade no detalhamento de
algumas informações, prejudicando o entendimento dos seus usuários.
Esta precariedade pode ser observada, principalmente, na explicação da elevação dos
déficits técnicos acumulados, nas Demonstrações Atuariais referentes aos exercícios de
2011 e 2012, visto que, considerando o efeito da implementação do Plano de Cargos e
Salários da CMB no exercício de 2010, não fica claro nas Demonstrações Atuariais o
motivo de um impacto tão elevado, decorrente de elevações salariais, nos exercícios
seguintes.
Cabe ressaltar que no Demonstrativo Atuarial, referente ao exercício de 2010, consta a
informação de que ocorreu a elevação do déficit devido, principalmente, ao aumento
real de salários advindo da implantação do Plano de Cargos e Salários, bem como no
exercício de 2012, consta uma nota destacando que houve uma elevação das Provisões
Matemáticas de Benefícios a Conceder em virtude da hipótese de crescimento real de
salário não ter sido observada, entretanto nestes exercícios não são apresentados
quaisquer valores, segregando o déficit, a fim de demonstrar o quanto cada “causa”
contribuiu para o seu aumento.

A fim de obter este detalhamento, esta AUDIT enviou um Oficio (OF.AUDIT
031/2013, de 16/05/2013) solicitando esta informação, e foi atendida através da
CT.SUP.079/2013, de 04/06/2013.
Sendo assim, diante da relevância da informação e, a fim de que exista transparência
nas informações apresentadas, é de extrema importância este detalhamento nas
Demonstrações Atuariais.
Quanto a esta precariedade, vale citar os itens 17 e 22 do Relatório de Fiscalização n o
22/2013/ERRJ/PREVIC, de 30/08/2013, “Os Demonstrativos Atuariais (DRAA e
DA) informam de maneira precária, aquém do que determina a legislação, os
motivos dos resultados dos diversos exercícios...” e “Assim, em virtude as
irregularidades cometidas nos preenchimentos dos DRAA e DA, não se especificando
com clareza as causas dos resultados dos exercícios de 2007 a 2010, não é possível
determinar com precisão se todos s motivos que tornaram, ano após ano, a situação
atuarial seriamente desequilibrada são estruturais ou conjunturais”.


Avaliação Final da AUDIT

Diante da manifestação da atual Diretora de Seguridade da CIFRÃO, além das
manifestações do atuário contratado, à época, e do atual atuário contratado da CIFRÃO,
onde todos evidenciaram e comprovaram que o preenchimento dos Demonstrativos e
Pareceres Atuariais foram preenchidos, pelos respectivos, de acordo com os
dispositivos vigentes à época, MPAS/PREVIC no 09/2010 e Portaria SPC n0 140/1995.
Considerando que, de acordo com estes dispositivos legais, de fato não é obrigatória a
apresentação, de forma segregada, dos valores causadores da variação do déficit
observado no resultado. Sendo assim, este fato foi mitigado, resultando somente em
Informação no Relatório Final.

5 – AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
CIFRÃO – CONDEL


CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

Constatação

Durante a análise da atuação do Conselho Deliberativo da CIFRÃO – CONDEL, quanto
ao estorno realizado no exercício de 2011, do saldo dos fluxos de insuficiência de
recursos administrativos, desde agosto de 1996, tendo como fonte de recursos a
cobertura de empréstimo da Gestão Previdencial, que gerou o resultado negativo de R$
45.550 mil, conforme item 10.1 das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de
31/12/2012, esta AUDIT questionou ao CONDEL, por meio do Ofício
AUDIT/046/2013, de 04/07/2013, item 5, qual foi a sua atuação no que se refere a esse
estorno, que trata-se de uma reversão das apropriações e atualizações até o exercício de
2009, que foram contabilizadas como adições da Gestão Previdencial, refletindo
positivamente no resultado à época, que levou ao superávit de R$ 260,8 mil no
exercício de 2009.
A resposta a este questionamento, dada pelo CONDEL, por meio do Ofício
CONDEL.009/2013, de 15/07/2013, foi de que o Conselho Deliberativo e a Diretoria
Executiva da CIFRÃO atuaram, como de resto sempre atuam, em estrita consonância e
respeito às determinações exaradas pela Secretaria de Previdência Complementar –
PREVIC, pois entendem ser esta a instância mais tecnicamente preparada e
administrativamente investida de poderes para deliberar sobre os temas inerentes à
Previdência Complementar.
Diante da resposta apresentada pelo Conselho, não fica evidenciada uma atuação mais
incisiva deste órgão, no que se refere a este assunto, convergindo com a opinião da
PREVIC, em seu Relatório de Fiscalização nº 22/2013/ERRJ/PREVIC, de 30/08/2013,
item 75, “A atual e crescente situação atuarial desequilibrada do Plano de Benefícios
ao longo dos anos, retrata na insuficiência de cobertura das provisões matemáticas de
benefícios a conceder por ativos garantidores; na grave situação econômico-financeira
a qual não se mostra adequada à preservação da solvência do Plano de Benefícios; e
na longa e demorada omissão e inércia dos órgãos estatutários da entidade...”.
Quanto à determinação contida no Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, ao ser questionado
por esta AUDIT, por meio do Ofício AUDIT/044/2013, sobre o posicionamento final,
oficial e atualizado da PREVIC, no que se refere à determinação, esse CONDEL
esclarece que, em seu entendimento, somente na hipótese de sobrevier uma nova
posição do mesmo órgão que editou o Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, poder-se-ia
cogitar em provisoriedade do entendimento agora reiterado.
Ressalta-se que a PREVIC, em seu Relatório de Fiscalização nº
22/2013/ERRJ/PREVIC, de 30/08/2013, item 74, afirma que a argumentação de que o
equacionamento ou os valores das provisões matemáticas dependem do cumprimento
do Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, deve ser de pronto afastada, principalmente
porque a lei assim não condiciona e também por não haver conclusões definitivas acerca
de quem os diversos equacionamentos prejudicaram ou beneficiaram.
No que tange ao processo de alteração da premissa da taxa real anual de juros de 6%
para 5%, a qual gerou um impacto no déficit técnico acumulado do exercício de 2012
de, aproximadamente, R$ 47,6 milhões, conforme esclarecimento feito pela atuária da
CIFRÃO, em resposta ao Ofício AUDIT nº 031/2013, de 16/05/2013, percebe-se,
também, falta de ação incisiva por parte do Conselho Deliberativo.
Quanto à alteração da premissa supramencionada, esta AUDIT questionou, por meio do
OF.AUDIT nº 044/2013, de 21/06/2013, se este assunto foi objeto de discussão entre o
Conselho Deliberativo e a Direção da CIFRÃO e em resposta, o Presidente do
Conselho, através do OF.CONDEL nº 009/2013, de 15/07/2013, faz menção à Ata da
Terceira Reunião Extraordinária do Exercício de 2012, de 29/03/2012, onde o
Conselho delibera a manutenção da taxa de juros em 6%, por entender que este
assunto é merecedor de um estudo mais aprofundado, além de mencionar, também,
o Parecer Atuarial, referente ao exercício de 2011, item 8, em que o atuário recomenda

que a CIFRÃO analise a hipótese de redução da Taxa de Juros de 6% para 5% a
partir daquele mesmo exercício.
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Entretanto, tendo como base os documentos enviados pelo CONDEL, não foi
encontrado qualquer tipo de cobrança deste Conselho à CIFRÃO em relação a estudo,
que justifique a alteração da taxa de juros no exercício de 2012, alteração esta que foi
efetuada e gerou um grande impacto no déficit, já mencionado no 1º Parágrafo.
Ressalta-se que esta AUDIT não possui evidências da existência da elaboração do
estudo técnico por atuário habilitado e legalmente responsável pelo Plano de
Benefícios, conforme determinado na Resolução MPS/CNPC nº 09, de 29/11/2012,
artigo 1º, item 4.6
Ainda de acordo com esta Resolução, artigo 1º, item 4.1, os estudos técnicos que
justifiquem a adoção de taxa real de juros para cada Plano de Benefício deverão ser
apreciados pelo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Entidade.
Desta forma, diante das questões levantadas anteriormente, e pelo fato do Conselho
Deliberativo ser o órgão de deliberação, supervisão e orientação da CIFRÃO,
verifica-se falha no cumprimento de suas atribuições, colaborando para o aumento do
déficit técnico acumulado, bem como para a morosidade da solução desta questão.
Por fim, os itens 49 e 75, do Relatório de Fiscalização n o 22/2013/ERRJ/PREVIC, de
30/08/2013, ratificam a posição desta AUDIT, conforme transcrito abaixo:
“A atual e crescente situação atuarial desequilibrada do Plano de Benefícios
ao longo dos anos, retrata na insuficiência de cobertura das provisões matemáticas de
benefícios a conceder por ativos garantidores; na grave situação econômico-financeira
a qual não se mostra adequada à preservação da solvência do Plano de Benefícios; e
na longa e demorada omissão e inércia dos órgãos estatutários da entidade...”.
“ A dúvida quanto a necessidade do equacionamento do déficit teve início na
interpretação equivocada do item 2 do Ofício SPC nº 957, de 27/05/2004,
principalmente, por ter sido analisado fora do contexto dos outros documentos da
entidade e da Notificação de Fiscalização nº 882/2003, que fundamentou a emissão do
Ofício.”


Avaliação Final da AUDIT

Diante da ausência de manifestação do atual Presidente do Conselho Deliberativo da
CIFRÃO, bem como do registro do Ex-Presidente do Conselho Deliberativo –
2011/2013 de que somente emitirá manifestação apos o recebimento da íntegra do
Relatório, o Fato apresentado torna-se Constatação no Relatório Final.
Ressalta-se que este relatório será encaminhado à PREVIC, tendo em vista o Art. 25,
da Lei Complementar nº 108/2001, onde é determinado que os resultados da
fiscalização e do controle exercidos pelos patrocinadores serão encaminhados ao órgão
regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar,
PREVIC, e, considerando o Art. 2º, do Decreto nº 7.075/2010 este Órgão irá proceder à
fiscalização das atividades da CIFRÃO, bem como apurar e julgar as infrações,
aplicando as penalidades cabíveis.



Responsáveis

Presidente do Conselho Deliberativo da CIFRÃO - Márcio Luís Gonçalves Dias
Ex-Presidente do Conselho Deliberativo da CIFRÃO (2011-2013) – José Luiz Gil
Costa
Ex-Presidente do Conselho Deliberativo da CIFRÃO (2007-2011) – Álvaro de Oliveira
Soares

RISCO:
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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6 – AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CIFRÃO CONFIS



Constatação

Durante a análise da atuação do Conselho Fiscal da CIFRÃO – CONFIS, quanto à
situação deficitária do Plano de Benefícios Definido da CIFRÃO – PBDC, verifica-se
falha no cumprimento de suas atribuições, principalmente, quanto à fiscalização do
cumprimento de legislações diretamente relacionadas aos recorrentes resultados
deficitários do PBDC.
O não cumprimento dos dispositivos legais (vigentes a partir de 2004) pela CIFRÃO,
foi um dos principais motivos para a atual situação do Plano, com crescente déficit
técnico atuarial acumulado.
Ressalta-se que não foi cumprido o Ofício SPC nº 957, de 27/05/2004, que determinava
que a entidade deveria realizar os cálculos devidos, bem como tomar as providências
cabíveis com vistas à equacionar o déficit existente antes da alteração do Regimento em
1999, observando a proporcionalidade; além da Lei Complementar nº 109/2001, que
determinava que o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será
equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre
as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que
deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar; bem como a
Resolução CGPC nº 26/2008, que determina que o resultado deficitário deveria ter sido
equacionado imediatamente por participantes, assistidos e patrocinadores, observada a
proporção quanto às contribuições normais vertidas no exercício em que apurado aquele
resultado.
Em relação ao não cumprimento destes dispositivos, não foi verificado nenhuma ação
mais incisiva por parte do Conselho Fiscal.
A falha no cumprimento das atribuições desse Conselho pode ser percebida, também, na
alteração da premissa da taxa real anual de juros de 6% para 5%, que gerou um impacto
no déficit técnico acumulado do exercício de 2012, no valor de, aproximadamente, R$
47,6 milhões, conforme esclarecimento feito pela atuária da CIFRÃO, em resposta ao
Ofício AUDIT nº 031/2013, de 16/05/2013.
Quanto à avaliação, pelo CONFIS, desta alteração mencionada no parágrafo anterior,
esta AUDIT questionou, através do OF.AUDIT/049/2013, de 02/08/2013, se o assunto
foi objeto de discussão entre o Conselho Fiscal e a Direção da CIFRÃO e em resposta,
no OF.CONFIS.001/2013, item 4, de 16/08/2013, o Presidente do Conselho afirma que
por se tratar de parâmetros técnicos atuariais, esta é de competência do Conselho
Deliberativo, pois cabe-lhe fixar os objetivos e a política geral de administração e de
seus planos de benefícios, e não do Conselho Fiscal, conforme estabelece o estatuto da
entidade de previdência CIFRÃO.
Entretanto, cabe ressaltar que, de acordo com a Resolução MPS/CNPC nº 09, artigo 1º,
item 4.1, de 29/11/2012, a adoção de taxa real de juros deverá ser justificada com
base em estudos técnicos, bem como deverão ser apreciados pelo Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal da Entidade.
Ressalte-se, ainda, que, conforme a Resolução MPS/CNPC nº 09, de 29/11/2012, artigo
1º, item 4.6, estes estudos deverão ser elaborados por atuário habilitado e legalmente
responsável pelo Plano de Benefícios.

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

E um outro ponto a ser destacado, é o fato do Conselho Fiscal ser o órgão de controle
interno da CIFRÃO, conforme estabelecido no Estatuto da CIFRÃO, seção IV, artigo
33 devendo, desta forma, dentre outros, verificar se os dispositivos legais inerentes ao
PBDC estão sendo devidamente cumpridos.

_______________________________________

Sendo assim, diante das questões anteriormente levantadas, verifica-se falha do
CONFIS no cumprimento de suas atribuições, ao não exercer de forma mais rígida a
fiscalização do cumprimento de legislações diretamente relacionadas ao PBDC.
Por fim, os itens 49 e 75, do Relatório de Fiscalização no 22/2013/ERRJ/PREVIC, de
30/08/2013, ratificam a posição desta AUDIT, conforme transcrito abaixo:
“A atual e crescente situação atuarial desequilibrada do Plano de
Benefícios ao longo dos anos, retrata na insuficiência de cobertura das provisões
matemáticas de benefícios a conceder por ativos garantidores; na grave situação
econômico-financeira a qual não se mostra adequada à preservação da solvência do
Plano de Benefícios; e na longa e demorada omissão e inércia dos órgãos
estatutários da entidade...”.
“ A dúvida quanto a necessidade do equacionamento do déficit teve início na
interpretação equivocada do item 2 do Ofício SPC nº 957, de 27/05/2004,
principalmente, por ter sido analisado fora do contexto dos outros documentos da
entidade e da Notificação de Fiscalização nº 882/2003, que fundamentou a emissão
do Ofício.”


Avaliação Final da AUDIT

Diante da ausência de evidências que comprovem a atuação do Conselho Fiscal da
CIFRÃO, no que tange às questões apresentadas no respectivo ponto, o Fato
apresentado torna-se Constatação no Relatório Final.
Ressalta-se que este relatório será encaminhado à PREVIC, tendo em vista o Art. 25,
da Lei Complementar nº 108/2001, onde é determinado que os resultados da
fiscalização e do controle exercidos pelos patrocinadores serão encaminhados ao
órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar,
PREVIC, e, considerando o Art. 2º, do Decreto nº 7.075/2010 este Órgão irá proceder
à fiscalização das atividades da CIFRÃO, bem como apurar e julgar as infrações,
aplicando as penalidades cabíveis.



Responsáveis

Presidente do Conselho Fiscal da CIFRÃO – Walter Balthor Junior
Ex-Presidente do Conselho Fiscal da CIFRÃO – Zigman Campos Lima
Ex-Presidente do Conselho Fiscal da CIFRÃO – Bráulio da Silva
RISCO:

7 – ATUAÇÃO
EXECUTIVA



Informação

DO

MINISTÉRIO

DA

FAZENDA

–

SECRETARIA
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No que se refere à atuação do Ministério da Fazenda acerca do plano de saldamento de
CIFRÃO, em 09/10/2012, foi enviado o Ofício no 1157/2012/SE-MF pela Secretaria
Executiva do Ministério da Fazenda à Procuradoria da República do Estado do Rio de
Janeiro, solicitando prorrogação de prazo para responder o Ofício n o 12.367/2012PR/RJ/GAB/MCPA, por meio do qual foram solicitadas ao Ministério da Fazenda
informações e documentos atualizados referentes ao plano de saldamento da CIFRÃO,
patrocinado pela Casa da Moeda do Brasil – CMB.
A fim de responder o Ofício supramencionado, o Ministério da Fazenda enviou o Ofício
no 1.202/2012/SE-MF, em 30/10/2012, à Procuradoria da República do Estado do Rio
de Janeiro, mencionando que os Ofícios nº 10.662/2008/STN/SPE e nº
11.993/2008/GEROB/COFIS/STN, foram encaminhados à CMB apontando os
problemas dos diversos estudos apresentados pela CIFRÃO, desde 2006, bem como
explicando os motivos pelos quais não foram aprovados os estudos encaminhados
referentes ao saldamento do plano de benefícios administrado pela CIFRÃO, dentre os
quais, apresentam-se: os valores apontados como sendo necessários para implementação
do saldamento eram sempre significativamente maiores do que as reais necessidades do
plano para pagamento de benefícios, a despeito dos superávits registrados nos
exercícios de 2007 e 2009, nos valores, respectivos, de R$ 16 milhões e R$ 260
milhões, em todos os estudos, o ônus para se implantar o saldamento era atribuído quase
que exclusivamente à patrocinadora e, ainda, não consideração, pela CIFRÃO, de
contrato firmado pela patrocinadora, em 30/06/2000, no valor de R$ 27 milhões, como
esforço contributivo da CMB para equacionamento do déficit apurado em 1999.
E, por fim, em 06/11/2012, por meio do OF.DIRAD/023/2012, a CMB encaminha à
Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda a documentação solicitada, referente à
CIFRÃO, conforme acordado em reunião conjunta da CMB e o Ministério da Fazenda,
ocorrida em 18/10/2012.

8 – POSICIONAMENTO DO TESOURO NACIONAL



Informação

Tendo em vista o envio, pela Casa da Moeda do Brasil – CMB, de proposta de
saldamento do Plano de Benefícios Definido da CIFRÃO e da constituição de um novo
plano de benefícios na modalidade de contribuição variável para a apreciação do
Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional, este Ministério emitiu o Parecer nº
421/2008/GEROB/COFIS/STN, em 28/03/2008, onde faz um breve histórico dos fatos
que levaram a CMB a remeter as respectivas propostas, com as suas devidas
considerações, e por fim dá o seu parecer mencionando que a aprovação do Ministério
da Fazenda aos pleitos de saldamento do Plano de Benefícios Definido em detrimento
da continuidade e de criação do novo plano da CMB, deverá ser precedida de ajustes
nas propostas encaminhadas, a saber: na proposta de saldamento do Plano BD, o valor
proposto de compromisso do patrocinador, deverá ser revisto utilizando outra
metodologia, tais como, divisão do déficit remanescente de modo paritário entre
participantes e patrocinador e realização dos ajustes relativos às contribuições para
equalização, do déficit de 1999.
A fim de efetuar os ajustes necessários na proposta de saldamento para a aprovação do
Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional, foram definidas, em reuniões com a
CIFRÃO, CMB, Ministério da Fazenda, DEST e PREVIC, premissas que a Consultoria,
CESAT, contratada pela CIFRÃO, deveria seguir para elaboração do estudo final,
referente a proposta de saldamento.
Sendo assim, a CIFRÃO elaborou um novo estudo, de 25/01/2010, que foi objeto de
análise da Nota Técnica nº 1.287 STN/COFIS/GEROB, 23/12/2010, na qual consta a
opinião do Tesouro Nacional a respeito deste estudo.
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Quanto à opinião do Tesouro Nacional - STN em relação às premissas prédeterminadas, que deveriam ter sido utilizadas pela CESAT no estudo final, verificaram
que isto não ocorreu, algumas das premissas não foram consideradas. Já em relação ao
cálculo do déficit de 1999, elaborado no estudo da CESAT, sob a visão da STN, não
foram consideradas todas as bases técnicas daquele ano de 1999. E por fim, no que diz
respeito à repartição de responsabilidades em relação ao déficit de 1999, apesar da
CMB e CIFRÃO afirmarem que a proporção no equacionamento do déficit foi de 70%
para participantes e 30% para a CMB, contrariando o determinado na legislação então
vigente (Decreto 606/92), de acordo com o Tesouro, os dados encaminhados no estudo
não comprovam tal afirmativa e parecem demonstrar que as responsabilidades
assumidas por participantes e patrocinadora aproximam-se bastante dos valores,
realmente, devidos à época.
Ainda em relação ao pleito de saldamento do plano de benefícios definido da CIFRÃO,
em resposta ao Ofício PRESI/243/2011, enviado pela CMB, o Tesouro Nacional emite a
Nota nº 298/2012/GEROB/COFIS/SUPOF/STN, em 20/04/2012, reafirmando todos os
seus posicionamentos, colocados na Nota Técnica nº 1.287 STN/COFIS/GEROB, de
23/12/2010, bem como evidenciando algumas premissas básicas, que constituem o
posicionamento do Ministério da Fazenda e que, em sua opinião devem ser seguidas
pela CIFRÃO, a saber:

“1 – Proporcionalização de benefícios e extinção dos pagamentos de contribuições
normais para ambas as partes;
2 – Esforço financeiro e atuarial, para viabilizar o saldamento, repartido
paritariamente entre patrocinador e participantes e assistidos, bem assim para
equacionamento de desequilíbrios de qualquer espécie que eventualmente ocorram
no futuro;
3 – Que a minuta do regulamento do plano BD saldado seja encaminhada para
avaliação e aprovação por esta Secretaria do Tesouro Nacional; e
4 – Adesão voluntária dos participantes ao processo de saldamento acompanhada da
desistência das ações judiciais porventura em curso e fixação de percentual mínimo
de concordância dos participantes.”

Ainda na Nota nº 298/2012/GEROB/COFIS/SUPOF/STN, é sugerido que a STN
encaminhe à PREVIC esta Nota, além da Nota Técnica nº 1.287 STN/COFIS/GEROB,
a fim de solucionar a pendência da CIFRÃO com este órgão, referente à “inversão” de
responsabilidades entre patrocinadora e participantes em relação à divisão do déficit de
1999, tendo em vista que de acordo com o estudo apresentado nas respectivas notas esta
notificação da PREVIC perdeu a razão.
Cabe ressaltar que, através do Ofício nº 22/2012/GEROB/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF,
de 25/04/2012, a Secretaria do Tesouro Nacional encaminhou à PREVIC as Notas
Técnicas mencionadas no parágrafo anterior, solicitando providências no sentido de
proceder à “baixa” da notificação da antiga SPC à CMN, tendo em vista o
esclarecimento, por esta Secretaria, quanto à questão referente à “inversão” do ônus do
equacionamento
do
déficit
de
1999,
conforme
Nota
nº
298/2012/GEROB/COFIS/SUPOF/STN e Nota Técnica nº 1.287 STN/COFIS/GEROB.
E, por fim, na Nota Técnica nº 194/2013/GEROB/COFIS/SUPOF/STN-MF, de
02/04/2013, o Tesouro Nacional reafirma a sua posição, já apresentada nas Notas
Técnicas nº 298/2012 e nº 1.287/2010, bem como sugere o encaminhamento destes
documentos à PREVIC, mediante Ofício desta Secretaria, com a solicitação de
realização de auditoria/fiscalização na CIFRÃO, com o objetivo de esclarecer qual a
magnitude dos ônus suportados, de fato, pela patrocinadora e pelos participantes no
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equacionamento do déficit de 1999, investigando possíveis repercussões desse processo
no atual resultado do PBDC, bem como verificação da legalidade de cobrança de
serviço passado, exclusivamente à CMB, sem previsão regulamentar ou contratual,
tendo em vista que este compromisso não deveria mais existir, já que deveria ter sido
recolhido pelo período de trinta anos, contados a partir da inauguração do PBDC, em
1980.
O encaminhamento da documentação à PREVIC, conforme sugestão constante na Nota
Técnica
nº
194/2013,
foi
feito
através
do
Ofício
nº
13/2013/GEROB/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, para ciência e acompanhamento, em
especial, do assunto referente à divergência existente entre a posição do Ministério da
Fazenda e CIFRÃO, acerca da divisão das responsabilidades no equacionamento do
déficit ocorrido em 1999.
Segundo a PREVIC, por meio do Relatório de Fiscalização nº 22/2013/ERRJ/PREVIC,
encaminhado em 24/09/2013, nenhum dos estudos separou, em valores monetários, as
diversas mudanças que acarretaram no equacionamento do déficit de 1999, com bases
técnicas utilizadas na época, afirmando que sequer se tem certeza, com os estudos
realizados até hoje, a quem os diversos equacionamentos aproveitaram ou prejudicaram:
patrocinador, participantes ativos à época ou participantes assistidos à época.
Também afirma, que a argumentação de que o equacionamento ou os valores das
provisões matemáticas dependem do cumprimento do Ofício SPC nº 957, de
27/05/2004, deve ser de pronto afastada, principalmente porque a lei assim não
condiciona e também por não haver conclusões definitivas acerca de quem os diversos
equacionamentos prejudicaram ou beneficiaram.
Ressalta-se que essa posição da PREVIC vai ao encontro do posicionamento da
Secretaria do Tesouro Nacional e de encontro a posição apresentada pela CIFRÃO,
desde o início.

9 – POSICIONAMENTO E ATUAÇÃO DA PREVIC


Informação

Tendo em vista a necessidade de observação pela Fundação de Previdência da Casa da
Moeda do Brasil – CIFRÃO das recomendações contidas na Notificação de
Fiscalização nº 882/2003, cuja fiscalização abrangeu o período de 01/01/1999 a
30/06/2003, a PREVIC encaminhou o Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD à Fundação,
em 27/05/2004, contendo as respectivas recomendações, a saber:
“1 – Providenciar celebração de convênio de adesão com a patrocinadora, segundo
dispõe a legislação vigente;
2 – Realizar os cálculos devidos, bem como tomar as providências cabíveis com vistas
à equacionar o déficit existente antes da alteração do Regulamento em 1999,
observando-se a proporcionalidade contributiva praticada à época; e
3 – Tendo em vista a constituição do fundo administrativo com o objetivo de
contabilizar os recursos retirados do Programa Previdencial e utilizados para cobrir
suas despesas administrativas, essa entidade deverá definir qual a remuneração
aplicável ao fundo administrativo estabelecido nessas condições (mínimo atuarial ou
rentabilidade dos investimentos) para que se efetue o ressarcimento devido da forma
correta ao Programa Previdencial.”
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Considerando a obrigatoriedade do cumprimento do Ofício, a PREVIC enviou, em
15/03/2006, o Ofício nº 876/SPC/DEFIS/CGFD solicitando esclarecimento a respeito
do andamento das negociações entre a CIFRÃO e a patrocinadora, no que diz respeito
aos estudos atuariais relacionados à revisão do critério adotado para equacionamento do
déficit apurado, bem como ressaltando que o não cumprimento do Ofício nº
957/SPC/DEFIS/CGFD, sujeitaria a Entidade às penalidades da Legislação vigente.
Em resposta ao Ofício nº 876/SPC/DEFIS/CGFD, a CIFRÃO informou, através do
OF.SUP 005/2006, enviado em 28/03/2006, que o Departamento Financeiro da CMB
estava elaborando um estudo econômico-financeiro, objetivando aferir o impacto, em
seus resultados econômicos, decorrente do aporte de recursos necessários à
implementação da solução proposta pela Fundação.
A PREVIC efetuou, no período de 16/07/2009 a 29/11/2007, uma fiscalização na
CIFRÃO que resultou no Relatório de Fiscalização nº 18/2007/ESRJ, onde constam
determinações a serem cumpridas pela CIFRÃO, de extrema relevância, tais como:
apresentação correta dos valores de sobrecarga administrativa nas Demonstrações
Contábeis encaminhadas ao Órgão Regulador e Fiscalizador e divulgadas aos
participantes; dar ciência ao atuário responsável pela avaliação atuarial do plano, de que
as prestações amortizantes não podem fazer do custeio administrativo; não realizar
novos empréstimos do programa previdencial para o administrativo, mantendo apenas o
registro de sua atualização pela rentabilidade da carteira de investimentos; providenciar
medidas efetivas para amortizar o saldo de empréstimo do programa previdencial ao
administrativo, além de solicitar providências na apresentação das próximas notas
explicativas das Demonstrações Contábeis, o detalhamento dos saldos das rubricas
contábeis denominadas “outros”, conta “outros realizáveis”.
Visando a sua regularização quanto ao Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, a CIFRÃO
enviou à PREVIC o Ofício SUP. 004/2010, em 20/04/2010, solicitando esclarecimentos
a esta entidade quanto a aspectos técnicos e legais da proposta de saldamento do Plano
de Benefícios Definido, elaborada pela Fundação, bem como enviando requerimento de
alteração do Regulamento de Plano de Benefícios.
Em resposta à solicitação feita, por meio do Ofício SUP. 004/2010, em 20/04/2010, a
PREVIC enviou o Ofício nº 4864/CGAT/DITEC/PREVIC, em 28/10/2011, cancelando
o requerimento de alteração do regulamento do Plano de Benefícios, em decorrência do
não atendimento de determinadas exigências feitas pela PREVIC.
No exercício de 2011 a PREVIC efetuou, no período de 28/02/2011 a 28/04/2011, mais
uma fiscalização na CIFRÃO que resultou no Relatório de Fiscalização nº
007/2011/ERRJ/PREVIC, onde foram impostas outras determinações a serem
cumpridas pela Fundação tais como: Correção do texto das Notas Explicativas, de
31/12/2010, deixando claro e transparente que a PREVIC determinou somente a
“atualização” e o “detalhamento” dos saldos e que os registros contábeis no grupo
“Outros Realizáveis” são feitos pela CIFRÃO desde 1996; o Conselho Fiscal deverá
corrigir no Relatório de Controle Interno a informação prestada sobre o limite de
despesas administrativas da entidade e publicar a taxa de carregamento correta até 2014
e, ainda, aplicou um auto de infração devido ao excesso de gastos administrativos.
Ainda no intuito de regularizar a situação da CIFRÃO, quanto ao Ofício nº
957/SPC/DEFIS/CGFD, esta Fundação envia o Ofício SUP./002/2012, em 14/05/2012,
solicitando orientações à PREVIC, a respeito do procedimento a ser adotado quanto aos
déficit’s atuariais apurados nos exercícios de 2010 e 2011, bem como quais as
providências cabíveis a serem adotadas com vistas à equacionar o déficit existente antes
da alteração do Regulamento em 1999, observando-se a proporcionalidade contributiva
praticada à época.
Tendo em vista a ausência de resposta ao Ofício SUP./002/2012, enviado em
14/05/2012, pela CIFRÃO à PREVIC, a Fundação enviou o Ofício SUP. 007/2012, em
14/12/2012, reiterando o Ofício enviado anteriormente, solicitando uma resposta.

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

Por fim, através do Ofício nº 130/ERRJ/PREVIC, enviado em 09/07/2013, a PREVIC
comunica à CIFRÃO o início da Fiscalização desta Superintendência na Fundação, a
partir de 02/08/2013.
Na data de 24 de setembro de 2013, a PREVIC encaminhou o Relatório de Fiscalização
nº 22/2013/ERRJ/PREVIC decorrente da ação fiscal comandada pelo Ofício nº
130/ERRJ/PREVIC, no período de 02/08/2013 a 31/08/2013, com determinações de
procedimentos a serem cumpridos pela Entidade.
Nesse relatório da PREVIC, dentre os fatos relevantes apresentados, vale enfatizar o
item 74, onde se afirma que a argumentação de que o equacionamento ou os valores das
provisões matemáticas dependem do cumprimento do Ofício SPC nº 957, de
27/05/2004, deve ser de pronto afastada, principalmente porque a lei assim não
condiciona e também por não haver conclusões definitivas acerca de quem os diversos
equacionamentos prejudicaram ou beneficiaram.
Considerando a descrição dos fatos apontados pela PREVIC no Relatório de
Fiscalização nº 22/2013/ERRJ/PREVIC, bem como sua conclusão, esse Relatório foi
incluído neste trabalho de auditoria como mais uma evidência das constatações
apresentadas, tendo em vista o mesmo está alinhado com as análises efetuadas por esta
AUDIT.

10 – POSICIONAMENTO E ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE CONTROLES
EXTERNOS



Informação

No que se refere ao posicionamento de Órgãos de Controles Externos, quanto à situação
deficitária da CIFRÃO, o Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão no
973/2010, referente à Prestação de Contas da CMB, Exercício de 2007, determina, no
item 1.8.3.1, que a CMB proceda à obtenção de laudo técnico especializado para
apresentar os custos incorridos pro rata temporis e eventuais déficits incorridos no
âmbito dos planos de benefícios de caráter previdenciário de empregados patrocinados
junto à Fundação de Previdência da CMB – CIFRÃO, em especial quanto ao Período
posterior à equalização atuarial do déficit da referida Previdência Complementar
Patrocinada, realizada em 1999, procedendo ao seu reconhecimento contábil, se for o
caso, quando do encerramento de cada exercício social.
A Patrocinadora, Casa da Moeda do Brasil – CMB, no intuito, não somente, de atender
ao Acórdão nº 973/2010, item 1.8.3.1, como, também, com o fim de solucionar a
situação de desequilíbrio atuarial e financeiro do Plano de Benefício Definido CIFRÃO –
PBDC, adotou algumas medidas, dentre elas, apresentou a proposta de saneamento do
PBDC, conforme Nota Técnica PRESI nº 011/2013 (em anexo a este Relatório),
aprovada pela Diretoria Executiva, na 51ª RD, em 13/12/2013, e pelo Conselho de
Administração da CMB, na 1ª Reunião Extraordinária Conjunta, em 10/01/2014, por
meio da Resolução RS/001/14.
Ressalta-se que esta proposta foi aprovada nos seguintes termos: equacionar o déficit,
seguido de individualização das reservas do plano de benefício definido e migração
facultativa de participantes e respectivas reservas para um plano de contribuição definida
ou de contribuição variável (opção 03-B da Nota Técnica PRESI nº 011/2013) e
transferir o gerenciamento dos Planos PBDC e MoedaPrev, ambos gerenciados pela
CIFRÃO, para uma Entidade Fechada de Previdência Complementar multipatrocinada
(opção 05 da Nota Técnica PRESI nº 011/2013).
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LEGENDA DOS RISCOS
Risco
Alto:
Perda
Financeira,
descumprimento de objetivos estratégicos
reincidência de recomendação emanada da
Auditoria Interna/Externa ou de órgãos do
Sistema de Controle Interno/Externo.
Risco Moderado: Necessidade de adequação
dos procedimentos e normativos internos
aos dispositivos legais e às melhores
práticas de Governança Corporativa.
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.

E, por fim, outra medida adotada foi a contratação da empresa de consultoria Assistants,
para calcular os valores de provisionamento, relativos às obrigações da patrocinadora
quanto ao déficit atuarial do Plano PBDC administrado pela CIFRÃO, tendo em vista
que para realizar o saneamento proposto deverá haver, dentro outras, a inclusão nas
demonstrações contábeis da CMB do provisionamento das obrigações da patrocinadora
relativas aos Planos PBDC e MoedaPrev, para fins de atendimento à Deliberação CVM
nº 695, de 2012.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA – DITEC
Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ
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________________________________________
1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2013
2. PROCESSO Nº 1309/2013

_______________________________________________________________
ASSUNTO: Avaliação dos Indicadores Estratégicos da CMB e Controle
da Qualidade
RESUMO DOS FATOS APURADOS

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Desempenho –
DVAD
 Seção de Auditoria de Avaliação de Riscos e
Governança – SEAV
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento ao item 3.4.1 – Processo de Atuação
e Desempenho da Gestão da Qualidade na CMB,
referente ao Macroprocesso Gestão da Qualidade,
do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
– PAINT, Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO

1 – Ausência de Atuação do DEPGQ no Produto Acabado do DECED
 Constatação
Foi constatado o manuseio de cédulas pelos operadores, após a última etapa de controle
realizada pela Seção de Crítica do DECED, e ainda a ausência de estabelecimento de prazo para
realização de inspeção da qualidade do produto acabado, sendo assim com a precariedade de
vistorias e inspeções o processo de controle da qualidade está exposto a vulnerabilidades e
riscos.

 Responsáveis
Robson Paes Ferreira – DEPGQ
Alexandre Grilo Magalhães – DVGQ
Waldemir Nunes de Oliveira – SEEQ

Verificar os Indicadores Estratégicos da CMB,
bem como a eficiência das análises de produtos
devolvidos pelos clientes, de acordo com a Norma
de Organização nº 0120-NO–16 e 0120-NO–16.1,
Norma de Administração nº 4700–NA–1–02, ITR
nº 22.100/0001-000 e 22.110/0002-003, além da
Norma de Procedimentos - PRO 22.100/001.

 Co-Responsável

6. ESCOPO

b. Verificar todas as situações em que esteja prevista somente a prática do autocontrole,
com intuito de que também haja inspeção do controle da qualidade no produto acabado dos
demais Departamentos.
Competência: DEPGQ/DVGQ/SEEQ

Verificar os Indicadores Estratégicos da CMB, no
que tange à sua aprovação, cumprimento das
metas, prazo para envio das áreas ao
Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ,
bem como verificação do autocontrole da
qualidade estabelecido pelo DEPGQ.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
Foram verificados 100% dos Indicadores de
desempenho da CMB.

8. ENCAMINHAMENTO
 DEPGQ – Memo 268/2013

9. PRAZO DE ATENDIMENTO
30 (trinta) dias úteis – 13.09.2013

Marcone da Silva Leal - DITEC

 Recomendações
a. Desenvolver, em conjunto com o DECED, procedimentos de controle de qualidade no
produto acabado, além de estabelecimento de prazo para a realização das inspeções da qualidade.
Competência: DEPGQ/DVGQ/SEEQ

 Risco:
2 – DESCUMPRIMENTO DE NORMA DE ORGANIZAÇÃO Nº 0120-NO-16
 Constatação
Evidenciou-se o descumprimento do item 41 da Norma de Organização nº 0120-NO-16, que
estabelece o controle do posterior processamento, entrega ou instalação do produto nãoconforme, pois na Instrução de Trabalho nº ITR-22.110/0003, atualmente em uso, não há
previsibilidade de acompanhamento do atendimento da reclamação do cliente após a emissão do
laudo/parecer (TRC) enviado ao Departamento Comercial – DECOM. O DEPGQ confirmou
esse procedimento, informando que não existe a prática de acompanhar o retorno ao cliente após
a conclusão da análise da reclamação registrada, em resposta à Solicitação de Auditoria nº
2013/003-01-1, por meio da Informação/Despacho de 13.05.2013.

 Responsável

10. DATA DE RETORNO À AUDIT

Robson Paes Ferreira – DEPGQ

13.09.2013

 Co-Responsável

11. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO

Marcone da Silva Leal - DITEC

17.04.2013

 Recomendação
a.
Ajustar a ITR à Norma de Organização, a fim de que preveja o acompanhamento
posterior à emissão da TRC.
Competência: DEPGQ
b. Providenciar melhor acompanhamento das TRCs encaminhadas visando melhorias nos
procedimentos internos.
Competência: DEPGQ

c. Verificar outros casos em que as ITR’s não possuam a abrangência do previsto nas
Normas do DEPGQ.
Competência: DEPGQ
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 Risco:
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–

12. MONITORAMENTO

3

A área auditada está dentro do prazo para
atendimento.

ESTABELECIDAS PARA O EXERCÍCIO 2012

 Recomendações – Fato 1
a. Não Atendida
b. Parcialmente atendida.

Em relação aos Indicadores estabelecidos pelo DECOF e DEGEP para o ano de 2012, os quais
não foram alcançados, foram elaborados Planos de Ação pelas áreas para as respectivas metas.
Embora seja responsabilidade do DEPGQ acompanhar e verificar a eficácia das ações corretivas
implantadas pelas áreas, conforme previsto no PRO-22100-0001-004, as ações implementadas
pelas áreas não foram suficientes para o alcance das metas. Sendo assim, é necessária a mudança
nos procedimentos no que concerne ao acompanhamento do DEPGQ nas implementações
efetuadas pelas áreas, visto que, a exemplo dos Indicadores de Faturamento do DECOF e
Treinamento do DEGEP, cujas metas estabelecidas não foram alcançadas durante todos os meses
do exercício de 2012, sem que houvesse uma ação mais eficaz dos 3 (três) Departamentos em
questão.

 Recomendação – Fato 2
a. Não Atendida
b. Não Atendida
c. Parcialmente atendida.
 Recomendações – Fato 3
a.1. Não Atendida
a.2. Não Atendida
a.3. Não Atendida
b. Parcialmente Atendida.
 Recomendações – Fato 4
a. Não Atendida.
b. Parcialmente Atendida.

PRECARIEDADE

NO

ACOMPANHAMENTO

DAS

METAS

 Constatação

 Responsáveis
Jehovah de Araújo S. Júnior – DEPGQ
Alvaro de Oliveira Soares/Roberto Ferreira Brandão – DEGEP
José Luiz Gil da Costa – DECOF

 Co-Responsável
Marcone da Silva Leal - DITEC

 Recomendações

 Recomendações – Fato 5
a. Não Atendida

a.1. Estabelecer procedimentos de acompanhamento de cumprimento de metas e de
avaliação de cumprimento de Plano de Ação mais eficazes,
Competência: DEPGQ

 Recomendações – Fato 6
a. Não Atendida
b. Não Atendida

a.2. Identificar especificamente o responsável pela elaboração do Plano de Ação para que no
exercício de 2013 as metas de Lucratividade, Produtividade e Faturamento sejam atingidas.
Competência: DEPGQ
a.3. Revisar o gráfico do Indicador de Produtividade de 2012, a fim de ajustar o resultado da
meta alcançada.
Competência: DEPGQ
b. Apurar os motivos para o não cumprimento das metas estabelecidas para o Indicador de
Treinamento, bem como apresentar um Plano de Ação para que no exercício de 2013 a meta seja
atingida.
Competência: DEGEP

 Risco:
4 – PRECARIEDADE DA NORMA DE PROCEDIMENTOS PRO-22100-0001004 EM RELAÇÃO ÀS METAS NÃO ALCANÇADAS
 Constatação
O Procedimento que trata de não-conformidades, ação corretiva, ação preventiva e melhoria da
qualidade, PRO-22100-0001-004, prevê que, para as metas não alcançadas por 3 (três) meses
consecutivos no ano, seja aberta uma não conformidade, por meio da Ficha de Não
Conformidade – FNC, no entanto não prevê casos em que a meta não seja alcançada por períodos
inferiores ou não consecutivos, demonstrando fragilidade no acompanhamento das metas.
Além disso, no caso do Indicador de Qualidade dos Fornecedores, em 2012, foram elaborados
FNC e Plano de Ação, sendo o último considerado atendido, sem, no entanto, as ações corretivas
terem sido eficientes, pois o indicador permanece abaixo da meta em 2013, sendo necessária a
mudança na avaliação do cumprimento do Plano de Ação.

 Responsável
Robson Paes Ferreira – DEPGQ

 Co-Responsável
Marcone da Silva Leal - DITEC
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 Recomendações
a. Apresentar um Plano de Ação para que no exercício de 2013 a meta relacionada ao
indicador de Qualidade de Fornecedores seja atingida; e
b. Estabelecer alinhamento da Norma de Procedimento PRO-22100-0001-004.
Competência: DEPGQ

 Risco:
5 – AUSÊNCIA DE NORMA ADMINISTRATIVA QUE NORTEIE OS
PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
 Constatação

LEGENDA DOS RISCOS
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 Moderado: Necessidade de adequação
dos procedimentos e normativos internos
aos dispositivos legais e às melhores
práticas de Governança Corporativa.

Durante o exame realizado por esta equipe de auditoria não foi identificada Norma de
Administração com as diretrizes básicas que estabeleçam os preceitos que irão nortear os
procedimentos relacionados aos indicadores estratégicos da CMB, orientar as atividades, definir
responsabilidades, critérios, prazos, métodos e processos a serem observados, e que devem ser de
conhecimento de todos os Órgãos da CMB.
Esse assunto de Normativos Internos da CMB foi tratado em reunião, realizada em 02.05.2013,
conforme Ata s/nº, entre representantes desta Auditoria Interna, DEMOM, DIPRO, DEGER,
DECED, DETIC, DEPAC e DEPGQ em que foi delineado como um dos encaminhamentos o
subsídio pelo DEPGQ às áreas para cotejamento dos Normativos Internos (NA e NO) com a
documentação referente ao Sistema de Garantia de Qualidade (ITR e PRO), a fim de o DEPGQ
realizar um trabalho em conjunto com a SEPR/DVGO/DETIC de identificação de lacunas,
superposições, divergências, etc. Esse procedimento evidencia o reconhecimento das áreas da
necessidade de elaboração e atualização das Normas da CMB.

 Responsável
Robson Paes Ferreira – DEPGQ

Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.

 Co-Responsável
Marcone da Silva Leal - DITEC

 Recomendações
Elaborar, com o apoio do DETIC / DVGO / SEPR, Norma de Administração com preceitos que
norteiem os procedimentos relacionados aos Indicadores Estratégicos, definindo
responsabilidades, prazo para o envio dos resultados mensais, assim como os procedimentos de
análise e cobrança cabíveis ao próprio DEPGQ.
Competência: DEPGQ

 Risco:

6 – NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE GESTÃO
DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DA CMB
 Constatação
Considerando o monitoramento dos indicadores estratégicos da CMB pela Diretoria Colegiada,
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e ainda pelos órgãos controladores, o Presidente da
CMB determinou ao DEPGQ, conforme o item 2 da OSG.PRESI nº 004/2010, de 23.07.2010, a
apresentação de um Sistema Corporativo, que permita o acompanhamento dos Indicadores
Estratégicos por todos os órgãos da CMB e que unifique as informações e os métodos de cálculo
empregados. No entanto, até o término dos trabalhos tal sistema não foi implementado.

 Responsáveis
Jehovah de Araújo S. Júnior – DEPGQ
Robson Paes Ferreira – DEPGQ

 Co-Responsável
Marcone da Silva Leal – DITEC
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 Recomendação
a. Promover a unificação das informações e métodos de cálculo de indicadores estratégicos
da CMB, por meio do Sistema Corporativo, a fim de dar transparência e estimular o
acompanhamento dos indicadores, em relação ao alcance dos objetivos estratégicos da Empresa,
tendo sido objeto recorrente de Recomendação da Auditoria Interna, consignada em seu Relatório
no 26/2011, de 15.12.2011 (Item 2); e
b. Justificar a morosidade de atendimento ao item 2 da OSG.PRESI nº 004/2010, de
23.07.2010.
Competência: DEPGQ

 Risco:
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e
Financeira - DECOF
_______________________________________________________________

1. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
Nº 04/2013
2. PROCESSO Nº 18750.000078/2014-11
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Governança, Riscos
e Controles Internos – DVAG
 Seção de Auditoria Societária e Tributária
– SEFO
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 1.1.1 – Processo
de Fechamento de Contas da CMB do 4º Trimestre
de 2012, referente à Área de Negócio 1.1 –
Contábil, Orçamentário e Financeiro, Eixo de
Atuação 1 – Auditoria das Demonstrações
Financeiras, relativo ao Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna – PAINT, Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Verificar a fidedignidade das Demonstrações
Contábeis do 4º Trimestre de 2012, bem como a
contabilização das operações do SCORPIOS e
SICOBE, inclusive a mudança do critério adotado,
sem anuência da Diretoria, em estrita observância
aos Princípios de Auditoria Geralmente Aceitos.
Ressalta-se que o escopo da OSI.AUDIT nº
20/2012 foi ampliado e contemplado neste exame,
objetivando-se, também, verificar a adequação dos
registros e procedimentos efetuados pela CMB,
referente às Demonstrações Contábeis do 3º
Trimestre de 2012, bem como verificar as
operações no Contas a Receber e item do Relatório
Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE,
referente às Duplicatas a Receber.

ASSUNTO: Demonstrações Contábeis e Contas a Receber – 4º Trimestre
de 2012
RESUMO DOS FATOS APURADOS
1 – Precariedade no Critério Adotado para Reclassificação das Contas Contábeis
 Constatação
Constatou-se que o critério adotado para reclassificação das contas “Contas a Receber de
Clientes”, “Serviços Executados a Faturar” e “Impostos e Contribuições a Compensar”, é ainda
insipiente, tendo em vista que o critério utilizado foi a reclassificação dos valores das
respectivas, não realizados por período superior a 180 dias, do grupo Ativo Circulante para o
grupo do Ativo não Circulante, não levando em consideração a essência de cada conta.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor das manifestações da DIRAD, DECOF e DVCO, verificou-se que há o mesmo
entendimento entre a Diretoria e as áreas quanto ao critério que foi adotado para reclassificação
das contas para o Ativo Não Circulante.
Entretanto, essa AUDIT ratifica que o critério adotado não é o mais apropriado, uma vez que
evidenciou, por meio de registros no SIAFI, que algumas contas contábeis que foram
reclassificadas para o Ativo Não Circulante, em Dezembro/2012, estão sendo realizadas desde
Fevereiro/2013.
Como exemplo, vale mencionar que na apuração do COFINS e PASEP referente ao mês de
Janeiro/2013 foram compensados os valores de R$ 738.322,94 e R$ 160.354,51, que compõem
as contas do Ativo Não Circulante, “COFINS A COMPENSAR” e “PASEP A COMPENSAR”,
respectivamente.
Por este motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório
Final, permanecendo a recomendação desta AUDIT.

 Recomendação
Aprimorar o critério adotado para classificação e/ou reclassificação dos valores no Ativo
Não Circulante, a fim de mensurar de forma mais apropriada o valor a ser classificado e/ou
reclassificado.
Competência: DVCO

6. ESCOPO
Analisar as Demonstrações Contábeis do 3º e 4º
Trimestre de 2012, com verificação das contas do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do
Resultado do Exercício que apresentaram maior
relevância no fechamento da contas da CMB, bem
como o Demonstrativo Mensal do Contas a
Receber, no mês de Dezembro de 2012.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
No Demonstrativo Mensal do Contas a Receber,
no mês de Dezembro de 2012 foi verificado 100%
do total de 24 clientes com valores a receber,
vencidos há mais de 90 dias, bem como foi
analisado 100% das informações apresentadas no
item 1.6 – Duplicatas a Receber, do Relatório
Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE, no
período de outubro a dezembro de 2012.

8. ENCAMINHAMENTO
8.1. Relatório Preliminar
 DIRAD/DECOF – 13/06/2013
MEMO nº 185/2013
 DITEC/DEINT – 25/06/2013
MEMO nº 205/2013
 DIPRO/DEGER – 25/06/2013
MEMO nº 206/2013

 Risco:

2 – Informação referente à Ausência de Ações Incisivas de Cobrança na
Prestação de Serviços SCORPIOS e SICOBE
Durante a análise não foi evidenciada uma ação mais incisiva por parte dos Departamentos:
DECOM, DEGER e DECOF, a fim de promover a cobrança junto aos inadimplentes na
Prestação de Serviços de Rastreamento do SCORPIOS e SICOBE, tendo sido apresentada,
somente, uma ação paliativa que esta Auditoria Interna sugeriu à Direção da CMB, no esforço
de recuperar os débitos existentes.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor das manifestações da DIRAD, DECOF e DVAP/DEGER, verificou-se que há
o mesmo entendimento quanto ao fato de que não existe previsão legal para que a CMB efetue
diretamente a cobrança de débitos referentes aos ressarcimentos do SCORPIOS e do SICOBE.
A DVAP evidenciou o procedimento realizado atualmente como solução para cobrança dos
estabelecimentos industriais inadimplentes, apresentando modelo de relatório técnico que é
enviado a RFB caracterizando a inadimplência, bem como quadro resumo dos relatórios
enviados em 2013.Ressalta-se que no caso do SICOBE, esse procedimento é ratificado no § 2º,
art. 11-A da IN RFB nº 869, de 12 de agosto de 2008, alterada pela IN RFB nº 1.390, de 4 de
setembro de 2013, onde determina que na hipótese de inadimplência do estabelecimento
industrial, a CMB deverá fazer constar na comunicação encaminhada à unidade da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição as Notas Fiscais respectivas, além da indicação do montante
devido e não pago a título de ressarcimento.
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 DIREM/DECOM – 25/06/2013
MEMO nº 207/2013

3 – Precariedade no Critério Adotado na Provisão para Perdas Estimadas em
Crédito de Liquidação Duvidosa – PECLD

8.2. Relatório Preliminar após avaliação
da AUDIT
 DIRAD – 16/10/2013

 PRESI – 17/01/2014

 Avaliação Final da AUDIT

9. PRAZO DE ATENDIMENTO
9.1. Relatório Preliminar
 05/07/2013
 Foi concedida dilação de prazo até o dia
19/07/2013 para DIRAD, DECOF e DVCO.

9.2. Relatório Preliminar após avaliação
da AUDIT
 31/10/2013
 Foi concedida dilação de prazo até o dia
11/11/2013 para DIRAD.
 Foi concedida segunda dilação de prazo até o
dia 29/11/2013 para DIRAD.

9.3. Relatório Final
 30 (trinta) dias úteis, contados da data de
recebimento do Processo pela Diretoria.

Aprimorar o critério adotado para Provisão para Perdas Estimadas em Crédito de
Liquidação Duvidosa – PECLD, a fim de demonstrar uma melhor representatividade da situação
econômica e financeira da empresa nas Demonstrações Contábeis.
Competência: DVCO

10.1. Relatório Preliminar
DIREM/DECOM – 05/07/2013
DITEC/DEINT – 05/07/2013
DIPRO/DEGER – 05/07/2013
DIRAD – 19/07/2013
DECOF – 22/07/2013
DVCO – 25/07/2013

 Risco:

após

Durante a análise verifica-se que o Gerente Executivo da DVCO e contador da CMB orientou,
em outubro de 2012, a alteração da contabilização das receitas do SCORPIOS e SICOBE,
passando a adotar o Regime de Caixa durante o exercício, porém sem a anuência formalizada da
Diretoria Executiva da Casa da Moeda do Brasil. Vale ressaltar que até setembro de 2012 a
contabilização destas receitas atendia à recomendação da Auditoria Independente que examinou
as Demonstrações Contábeis, exercício 2011, ou seja, o reconhecimento da receita ao final de
cada mês, com base na leitura dos contadores dos estabelecimentos industriais.

11. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO
11.1. Relatório Preliminar
13/06/2013

12/12/2013

11.3. Relatório Final
08/01/2014

4 – Mudança de Critério na Contabilização das Receitas do SCORPIOS e
SICOBE Durante o Exercício
 Constatação

 DIRAD – 02/12//2013

11.2.
Relatório
Preliminar
avaliação da AUDIT

Analisado o teor da manifestação da DIRAD, verificou-se que a Diretoria concorda quanto à
possibilidade de aprimoramento nos critérios adotados e que, na medida do possível, poderão ser
implantados ao longo do exercício de 2013. Quanto ao DECOF, verificou-se que concorda
parcialmente com a recomendação, afirmando que sempre será objetivo da área o constante
aprimoramento dos procedimentos contábeis/financeiros.
Na manifestação da DVCO, a área justifica que após a segregação da conta “Contas a Receber”
para o Ativo Não Circulante, foi analisado cada Cliente nessa posição e as ações de cobrança
tomadas pela CMB. Entretanto, considerando que a Provisão foi proveniente de transações em
aberto há mais de 180 dias e que não foram interpostos recursos jurídicos até 31/12/2012,
conforme descrito no item 5.3.1 das Notas Explicativas, não caberia desconsiderar dessa
provisão o valor de R$ 8.275.467,30 do Cliente UTE-Camoar, tendo em vista que o referido
cliente atende a todos os critérios adotados para provisão.
Além disso, cabe mencionar o caso do Cliente ANAC, que apesar de constar na Nota
Explicativa do “Demonstrativo Mensal do Contas a Receber” que o gestor estava em negociação
direta com o cliente, ou seja, possuía uma ação de cobrança por parte da CMB, o valor de R$
165.223,50 foi considerado na constituição da referida Provisão. Ressalta-se que o pagamento
desse valor foi realizado em 18/03/2013, ou seja, 3 meses após a Provisão para Perdas
Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa ser constituída, conforme registro no SIAFI.
Por este motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório
Final, permanecendo a recomendação desta AUDIT.

 Recomendação

10. DATA DE RETORNO À AUDIT

10.2.
Relatório
Preliminar
avaliação da AUDIT

 Constatação
Durante a análise verifica-se que o critério adotado pelo DVCO na PECLD referente aos clientes
comerciais, considerando todos os valores em aberto há mais de 180 dias para os quais não
foram interpostos recursos jurídicos até o encerramento do exercício, é ainda precário, tendo em
vista que não é levado em consideração no provisionamento os fatores de riscos inerentes a cada
cliente que compõe a rubrica Contas a Receber.

8.3. Relatório Final








A referida Instrução Normativa, também deixa claro que é de responsabilidade da unidade da
RFB intimar o estabelecimento industrial para regularização da situação de ausência de
ressarcimento.
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando somente
em Informação no Relatório Final, não sendo mais aplicáveis as recomendações formuladas para
esse assunto.

após

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da DIRAD e do DECOF, verificou-se que a Diretoria e a área
possuem a mesma conclusão sobre o fato, ou seja, consideram que as instruções da Diretoria
Executiva quanto ao entendimento a ser praticado podem ter sido deliberadas com algum atraso,
mas não impactaram no encerramento do exercício de 2012.
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12. MONITORAMENTO
 Recomendação – Ponto 1
Não Atendida
 Recomendação – Ponto 3
Não Atendida
 Recomendações – Ponto 4
Não Atendida
 Recomendação – Ponto 5
Não Atendida
 Recomendações – Ponto 6
a. Não Atendida
b. Não Atendida
 Recomendações – Ponto 7
a. Não Atendida
b. Não Atendida
 Recomendação – Ponto 8
Não Atendida
 Recomendações – Ponto 12
Não Atendida

Entretanto, esta AUDIT aponta para o fato do critério de contabilização das Receitas do
SCORPIOS e SICOBE ter sido alterado com base no Relatório do Grupo de Trabalho, cujo
resultado ainda não tinha sido avaliado, formalmente, pela Presidência da CMB, que foi quem
demandou o trabalho por meio da Portaria PRESI/016/2012.
Analisado o teor da manifestação do DEGER/DVAP, verificou-se que a área apresentou o
embasamento legal para o reconhecimento dos valores devidos na prestação de serviços do
SCORPIOS e do SICOBE, por meio das informações disponibilizadas nos sistemas Scorpios
Gerencial e Sicobe Gerencial. Por este motivo, foi mitigada a recomendação apresentada quanto
a evidenciar detalhadamente como se realizar o reconhecimento com base na leitura dos
contadores e não nos Mapas de Acompanhamento da Produção das Indústrias de Bebidas e
Cigarros.
Ressalta-se que no caso do SICOBE, a alteração da IN RFB nº 869, de 12/08/2008, pela IN RFB
nº 1390, de 4 de setembro de 2013, ratificou esta posição por meio do § 1º, do art. 11-A, onde
determina: “O faturamento de que trata o caput deverá ser efetuado pela CMB até o vigésimo
dia de cada mês referente aos valores devidos a título de ressarcimento pelos serviços prestados
no mês anterior, de acordo com as informações disponíveis no Sicobe Gerencial.”
Em referência a nova manifestação da DIRAD, cabe acrescentar que o fato do Relatório ser
preliminar não significa que o exame é perfunctório, e que essa Diretoria foi apontada como
corresponsável, tendo em vista a sua responsabilidade em encaminhar para conhecimento da
Diretoria Executiva da CMB, os assuntos relacionados às áreas sob sua subordinação.
Por todo exposto, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório
Final, permanecendo apenas a recomendação “a” desta AUDIT.

 Responsáveis
DECOF - José Luiz Gil Costa
DVCO – Ruy Reis Neves dos Anjos (até 25/07/2013)
Marcos Paulo Martins dos Santos (a partir de 30/08/2013)

 Recomendação
Estabelecer nos Normativos internos da CMB, para que sejam submetidos, previamente, à
Diretoria Executiva, sempre que houver alterações relevantes nos critérios de contabilização,
documento contendo o seu posicionamento, a fim de que seja apreciada e concedida anuência
formalizada, se for o caso.
Competência: DVCO

 Risco:

5 – Encaminhamento de Registro de Provisão sem Fundamentação Contábil e
Legal
 Constatação
Durante a nossa análise verifica-se um encaminhamento do DECOF à Diretoria informando a
necessidade de se registrar e, consequentemente, provisionar, nas Demonstrações Contábeis do
exercício de 2012, 50% do Déficit Técnico Atuarial da CIFRÃO, no valor de R$ 55.249.312,20.
Entretanto, tal encaminhamento foi feito sem a conclusão do estudo técnico atuarial contratado
pela CMB, sem fundamentação contábil e legal.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da DIRAD, verificou-se que essa Diretoria não concorda com
o “nexo causal” apresentado, porém, não foram acostadas ao PA evidências que comprovem a
fundamentação contábil e legal para a realização do provisionamento do Déficit da CIFRÃO a
época.
Analisado o teor da manifestação do DECOF, a área confirma que procedeu ao relato de
avaliação técnica e recomendação para que a Diretoria Executiva autorizasse a constituição e
registro da provisão contábil relacionada ao reconhecimento de 50% do Déficit Técnico Atuarial
do PBDC. Entretanto, não apresentou evidências que comprovem a realização dessa avaliação à
época.
Ressalta-se que a única evidência apresentada a esta AUDIT, a respeito das condições técnicas
de se registrar contabilmente no resultado da CMB, cinquenta por cento do valor mencionado
como Déficit Técnico Atuarial da CIFRÃO, foi a Nota Técnica DECOF nº 02/2013/DIRAD, de
28 de janeiro de 2013, que na sua conclusão afirma que o valor mencionado como Déficit na
correspondência CIFRÃO, CT SUP.002/13, não reúne as fundamentações contábeis e legais
para ser apropriado como Provisão ou Despesa nas Demonstrações Contábeis do Exercício de
2012 da CMB.
Em referência a nova manifestação da Diretoria, cabe acrescentar que o fato dos
encaminhamentos praticados terem sido de boa fé, não exime a responsabilidade do
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Superintendente do DECOF, nem justifica a tomada de decisão sem fundamentação contábil e
legal. Quanto a DIRAD ser apontada como corresponsável, deve-se ao fato da sua
responsabilidade em encaminhar para conhecimento da Diretoria Executiva da CMB, os
assuntos relacionados às áreas sob sua subordinação.
Por este motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório
Final, permanecendo com a respectiva recomendação desta AUDIT.

 Responsável
DECOF - José Luiz Gil Costa

 Recomendação
Estabelecer nos normativos internos da CMB, que ao submeter à Diretoria Executiva
sugestões de registros contábeis, deverá informar, obrigatoriamente, a base legal e contábil que
fundamente sua sugestão.
Competência: DECOF

 Risco:

6 – Ausência de Utilização de Incentivos da Legislação
 Constatação
Durante a análise, verifica-se que após a publicação da Lei nº 9.249 de 26/12/1995, que
regulamenta a utilização dos Juros sobre Capital Próprio – JCP, a CMB apenas utilizou-se deste
benefício no exercício de 2012. Entretanto, conforme estudo elaborado por Gustavo Antunes, se
a CMB tivesse utilizado o JCP nos exercícios de 2008 a 2010, poderia ter substituído parte do
dividendo pago, em até R$ 75,5 milhões, gerando, desta forma, significativa economia tributária
e, consequentemente, aumento no Lucro dos Exercícios. Vale ressaltar que a CMB deve fazer
prevalecer o atual Parecer PGFN/CAT/Nº 1409/2009, de 22/06/2009, a fim de tornar mais
efetiva a melhoria dos resultados da CMB, tendo em vista as retenções indevidas de tributos na
fonte.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da DIRAD quanto a não utilização dos JCP desde o início da
sua vigência, verificou-se que apesar dessa Diretoria afirmar que foi realizado estudo anterior
para avaliação do uso dos JCP, não foram acostadas evidências que comprovem este fato, bem
como que comprovem a implementação de uma gestão mais incisiva que faça prevalecer o
Parecer PGFN/CAT/Nº 2338/2007.
Analisado o teor da manifestação do DECOF, verificou-se que sua justificativa para não
utilização dos JCP, foi baseada numa análise efetuada sob o ponto de vista financeiro. Além
disso, o Departamento afirma que o assunto utilização dos JCP foi, por diversas vezes, debatido
no âmbito do DECOF. Entretanto, considerando que os JCP são um incentivo para as empresas
submetidas ao Lucro Real, reduzindo sua carga tributária, não sendo sua utilização obrigatória,
esta AUDIT compreende a avaliação realizada pelo DECOF, porém, sendo esta uma avaliação
política-estratégica e/ou econômico-financeira, não caberia ao Departamento a decisão,
unilateral, quanto a sua utilização.
Por todo exposto, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório
Final, permanecendo com a recomendação “a” desta AUDIT. Quanto à recomendação “b”, com
base na justificativa apresentada pela área auditada, foi reformulada, a fim de que seja
estabelecido nos Normativos internos da CMB, que os fatos relevantes que envolvam decisão
estratégica, com impacto nas Demonstrações Contábeis, sejam submetidos à Diretoria
Executiva, para apreciação e, se for o caso, anuência formalizada.

 Responsáveis
DECOF - José Luiz Gil Costa
Diretorias Executivas que responderam pelos exercícios de 2008 a 2011

 Recomendações
a. Adotar medidas necessárias para fazer prevalecer o Parecer PGFN/CAT/N° 2338/2007, a
fim de evitar retenções de tributos na fonte pelo três principais clientes da CMB: Banco Central
do Brasil, Receita Federal do Brasil – RFB e Empresa de Correios e Telégrafos – ECT e
tornando, desta forma, mais efetivas os resultados dos próximos exercícios, devido à utilização
dos JCP.
Competência: PRESI
b. Estabelecer nos Normativos internos da CMB, que os fatos relevantes que envolvam
decisão estratégica, com impacto nas Demonstrações Contábeis, sejam submetidos à Diretoria
Executiva, para apreciação e, se for o caso, anuência formalizada.
Competência: DECOF

 Risco:
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7 – Morosidade na Solução de Pendências Junto ao Cliente
 Constatação
Durante a auditoria verificou-se no Contas a Receber de Dezembro de 2012, o valor de R$
70.509,92, vencido há mais de 1081 dias, referente à devolução de Nota Fiscal nº 142735, de
19/08/2009, pelo cliente Departamento de Polícia Federal – DPF. A fim de que a pendência seja
solucionada, o cliente solicita que sejam anexados à fatura os documentos que comprovem que
os passaportes referentes à respectiva não tenham sido pagos em faturas anteriores. Tendo em
vista que esta comprovação está relacionada ao sistema, esta questão foi encaminhada a
DVTS/DEINT, a qual até o encerramento do trabalho não se pronunciou a respeito desta
pendência.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisando o teor da manifestação do DEINT, a área afirma que não dispõe de dados suficientes
para afirmar se os pedidos usados para emissão de Notas Fiscais de simples remessa foram
faturados em duplicidade ou se realmente não tinham sidos faturados.
Em face disso, verificou-se que o Processo 1775/2011, após manifestação do DEINT, foi
encaminhado a Diretoria de Tecnologia – DITEC que solicitou ao DETIC análise e parecer
técnico acerca do problema abordado, no sentido de auxiliar na sua resolução.
O DETIC, em resposta ao DITEC, afirma que não dispõe de dados para auxiliar a
DVTS/DEINT na resolução do problema abordado, sendo o referido Processo encaminhado ao
DECOM.
Considerando que mesmo após a manifestação do DEINT permanece a pendência junto ao
cliente DPF, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório
Final.
Entretanto, com base na manifestação apresentada pelo DEINT, foram reformulados o nexo
causal, os responsáveis, bem como a recomendação desta AUDIT e redirecionada para o
DECOM, a fim de que se apresente solução para pendência do cliente.
O DECOM reuniu-se com as áreas técnicas em 20/12/2013, conforme Ata de Reunião enviada a
esta AUDIT, e chegaram a uma forma alternativa de tentar sanar a pendência, contudo ainda
não finalizada, motivo pelo qual o ponto não foi mitigado.

 Responsáveis
DECOM – Rafael Bassan Warowitz (a partir de 10/06/2013)
- Manoel Antônio Sydney Gasparini Filho (de 04/09/2012 até 09/06/2013)
- Antônio Fernando Monteiro da Silva ( de 03/02/2009 até 03/09/2012)

 Recomendações
a. Adotar as medidas necessárias, a fim de solucionar a pendência apresentada pelo
cliente Departamento de Polícia Federal – DPF; e,
b. Acionar ao DECOF para que o mesmo tome as providências cabíveis de cobrança ou
baixa dos títulos (com a devida aprovação), se esgotadas as tentativas de comprovação da
remessa dos passaportes.
Competência: DECOM

 Risco:
8 – Morosidade na Realização de Baixa do Contas a Receber
 Constatação
No decorrer do exame verificou-se no Contas a Receber, de Dezembro de 2012, o valor de R$
17.566,00, em ação de cobrança na Justiça Federal de São Paulo, vencido há mais de 361 dias,
referente à glosa do cliente Telefônica Serviços Empresariais do Brasil, por aplicação de multa.
Vale ressaltar que no momento em que o cliente publicou edital para aquisição de cartões, em
16/02/2012, a CMB apresentou à Justiça federal de São Paulo petição de desistência desta ação
judicial, tendo em vista que esta era impeditiva para a sua participação no processo. Logo o
valor em aberto não deveria constar no Contas a Receber.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, apesar do seu comprometimento em elaborar
Nota Técnica a ser submetida à aprovação da Diretoria colegiada, não há evidências suficientes
que comprovem a resolução do fato apresentado.
Por esse motivo, o fato torna-se Constatação no Relatório Final, permanecendo com a
respectiva recomendação desta AUDIT.
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 Recomendação
Elaborar voto à Diretoria referente à baixa do valor de R$ 17.566,00 do cliente Telefônica
Serviços Empresarias do Brasil, para deliberação da Diretoria Executiva, tendo em vista a
desistência da ação judicial, com a devida anuência do Presidente da CMB.
Competência: DECOM

 Risco:

9 – Informação referente à Morosidade no Envio de Informações para
Conciliação junto a Receita Federal do Brasil – RFB
Foi verificado no Contas a Receber de Dezembro de 2012, o valor de R$ 1.111.676,16, vencido
há mais de 1800 dias, referente ao cliente Receita Federal do Brasil – RFB, proveniente de uma
revisão contratual em virtude do desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato
Administrativo nº 02/99, razão pelo qual foi celebrado o Termo Aditivo nº 11/2003. Tendo em
vista que a RFB não efetuou o pagamento do respectivo valor a CMB moveu procedimento
junto ao Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, Processo nº
00400.003178/2012-41. As partes realizaram reunião em 05/02/2012, junto ao CCAF, e
acordaram um prazo de 30 dias para as partes apreciarem a documentação entregue pela parte
adversa. No entanto o DEJUR solicitou por duas vezes a dilação do prazo, devido à
impossibilidade de análise da documentação pela SEMO, que é a área técnica responsável pelas
informações.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, verificou-se que as informações necessárias
para manifestação da CMB junto a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal foram encaminhadas ao DEJUR no dia 03/07/2013. Por esse motivo, o fato apresentado
no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando somente em Informação no Relatório Final,
motivo pelo qual não é mais aplicável a recomendação formulada para esse assunto.

10 – Informação referente à Morosidade na Solicitação de Restituição do ISS
Durante o exame verificou-se no Contas a Receber de Dezembro de 2012 o valor de R$
12.343,20, vencido há mais de 90 dias, referente à retenção indevida de ISS realizada pelo
cliente Defensoria Pública Geral da União.
Conforme consulta efetuada à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal somente a CMB poderá
entrar com Processo Administrativo junto à SRF para requerer a restituição do ISS retido e
recolhido indevidamente, sendo assim cabe à SECF tomar as providências cabíveis.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, verificou-se que foi efetuado o pedido de
Restituição do Tributo (ISS) em 20/05/2013, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando somente
em Informação no Relatório Final, motivo pelo qual não é mais aplicável a recomendação
formulada para esse assunto.

11 – Informação referente à Ausência de Informações e Evidências nas
Pendências do Contas a Receber
Durante o exame foram solicitadas, aos gestores contratuais dos clientes, informações a respeito
dos valores vencidos há mais de 90 dias no Contas a Receber de Dezembro/2012, bem como
documentação comprobatória das ações promovidas pela CMB no intuito de receber os referidos
valores. Entretanto até o encerramento do trabalho não foram apresentadas a equipe de auditores
as informações dos clientes: UTE-CAMOAR, MRE, CFC-DF e ECT-RJ.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, verificou-se que foram apresentadas
informações e documentação comprobatória referente aos valores vencidos dos clientes: UTECAMOAR, MRE, CFC-DF e ECT-RJ. Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório
Preliminar foi mitigado, resultando somente em Informação no Relatório Final, motivo pelo qual
não é mais aplicável a recomendação formulada para esse assunto.

12 – Baixas Contábeis sem Aprovação da Diretoria
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 Constatação
Durante o exame verificou-se a realização de baixas contábeis, sem aprovação da Diretoria, dos
valores apontados no Relatório de Auditoria nº 12/2011, de 04/08/2011, o qual recomendava que
fosse efetuada, periodicamente, a análise dos saldos existentes em Adiantamento de Clientes
definindo a solução adequada para cada caso, a saber: Banco Central ( R$ 540.501,68 e R$
1.683.762,04) e ECT – RJ (R$ 1.518,00).

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, verificou-se que foram apresentadas
justificativas quanto ao motivo que levou a mesma a tomar a decisão de efetuar as referidas
baixas contábeis, sendo assim, a recomendação “a” formulada para esse assunto não é mais
aplicável.
Entretanto, não há evidências da aprovação da Diretoria para realização das baixas contábeis,
sendo de concordância do DECOF buscar essa aprovação, a fim de formalizar o processo de
Controle Interno, motivo pelo qual o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se uma
Constatação no Relatório Final, permanecendo a recomendação “b” desta AUDIT.
Além disso, o “Nexo Causal” foi ajustado, a fim de excluir a citação da Norma Administrativa
nº 4240-NA-2-01/03, tendo em vista que a aprovação da referida Norma foi em data posterior a
realização das baixas contábeis, permanecendo sua essência.

 Responsáveis
DECOF - José Luiz Gil Costa
DVCO – Ruy Reis Neves dos Anjos (até 25/07/2013)
Marcos Paulo Martins dos Santos (a partir de 30/08/2013)

 Recomendação
Buscar aprovação das baixas contábeis, a fim de formalizar o processo de Controle Interno.
Competência: DVCO

 Risco:

13 – Informação referente à Ausência de Justificativas dos Valores Apresentados
no Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE

LEGENDA DOS RISCOS
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
Moderado:
Necessidade
de
adequação
dos
procedimentos
e
normativos internos aos dispositivos
legais e às melhores práticas de
Governança Corporativa.
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.

Durante a análise do item 1.6 dos Relatórios Mensais de Desempenho Empresarial – RMDE,
referentes ao 4º Trimestre de 2012, que trata das Duplicatas a Receber, no que diz respeito aos
valores, estes foram comparados com os valores do Demonstrativo Mensal do Contas a Receber
e não houve divergências. Entretanto, quanto à essência do texto, não existem informações que
justifiquem os valores apresentados, referentes às duplicatas a receber, duplicatas a receber
vencidas, ou ainda às suas variações.

 Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada que descreveu o objetivo do Relatório Mensal
de Desempenho Empresarial – RMDE verificou-se que as informações apresentadas de forma
sintetizada atendem a função proposta para elaboração do referido Relatório. Por este motivo, o
fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Informação no Relatório Final, não sendo
aplicável a recomendação formulada para esse assunto.
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2013

ASSUNTO: Auditoria Especial na Divisão de Cartões do DEGER
RESUMO DOS FATOS APURADOS

2. PROCESSO Nº 2406/2013
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Desempenho –
DVAD
 Seção de Auditoria de Desempenho/Área de
Negócios – SEAO
 Seção de Auditoria de Sistemas e
Tecnologia da Informação e Ambiental/Área
de Negócios – SEAT
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento ao item 4.4.3 – Processo de
Atendimento às Solicitações de Exames Especiais
pela Presidência e/ou Diretoria Executiva da
CMB, do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna – PAINT, Exercício de 2013.
Atendimento à Solicitação da Ouvidoria/PRESI.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Avaliar a eficiência, eficácia economicidade dos
controles de estoques de insumo de cartões
indutivos no DEGER.
6. ESCOPO
Avaliar os estoques físicos de chapas de cartões
indutivos, com a respectiva de conciliação com os
registros de controle no ERP.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
100% do estoque físico de insumo armazenado na
DFVC e registros no ERP.

8. ENCAMINHAMENTO
 DIPRO – 07/06/2013

9. PRAZO DE ATENDIMENTO
05 (cinco) dias úteis – 14/06/2013

10. DATA DE RETORNO À AUDIT

1.
INFORMAÇÃO REFERENTE ÀS DIVERGÊNCIAS NOS CONTROLES
DA MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS DE CARTÕES INDUTIVOS
Durante o nosso exame foram realizados dois cotejamentos abrangendo todas as OP’s
de Cartões semiacabados. No primeiro (ponto 1.1), foram apuradas as informações de
quantidades de papeis registrados nas TAP’s e em seguida comparadas com as
informações existentes nos Relatórios de Movimentação Internas por OP. No segundo
(ponto1.2), foram realizadas conferencias dos registros de quantidades entre os
Relatórios de Perdas por OP e de Movimentação Internas por OP, ambos gerados pelo
Sistema ERP. Resultando para ambos os casos, divergência de informações
registradas.
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Item 1.1, divergências nos Controles da Movimentação de Insumos de Cartões
Indutivos
Analisado o teor da manifestação da área auditada às fls. 13, referente o PA-PRESI Nº
310/2013 de 10/06/13, em resposta ao Relatório Preliminar, às fls. 04, constatei que a
documentação disponibilizada evidencia que as divergências apontadas foram sanadas.
Para tanto, houve o retorno da equipe da AUDIT a área auditada para reanalise da nova
documentação, que encontrava-se consolidada.
Quanto às fragilidades de controles apontadas para este item, verificou-se que a área
auditada apresentou na resposta do item 1.2, 10 (dez) ações de melhorias,
estabelecendo prazos para a implementação que será monitorada por esta AUDIT.
Por esse motivo, a constatação apresentada no Relatório Preliminar foi mitigada,
resultando somente em uma Informação no Relatório Final, motivo pelo qual não são
mais aplicáveis as recomendações formuladas para esse assunto.
Item 1.2 divergências de registros de quantidade de cartões entre relatórios do
Sistema ERP
Analisado o teor da manifestação da área auditada às fls. 13 (verso) e 14, referente o
PA-PRESI nº 310/2013 de 10/06/13, em resposta ao Relatório Preliminar, às fls. 07 e
08, verificou-se por meio de cotejamento da documentação consolidada que as
divergências apontadas anteriormente, correspondiam às movimentações parciais das
OP’s analisadas. Na reanalise da documentação foi possível dirimir as diferenças
demonstradas no quadro 3. Por esse motivo, a constatação apresentada no Relatório
Preliminar foi mitigada, resultando somente em Informação no Relatório Final, motivo
pelo qual não são mais aplicáveis as recomendações formuladas para esse assunto.
No que pese a perspectiva trazida pelas constatações alteradas para informações, a área
auditada considerou oportuno traçar um plano de melhorias a serem implementadas
nos controles e registros gerados ao longo de toda a operação de fabricação de cartões,
conforme demonstrado às fls. 14, no quadro anexo ao PA“ Descrição das
oportunidades de melhorias”.
2.
DIVERGÊNCIAS APURADAS NO LEVANTAMENTO DE
ARMAZENAMENTO INSUMOS DE CARTÕES TELEFÔNICOS
2.1 - Divergência do levantamento do estoque físico

25/06/2013

11. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO
11/07/2013

 Constatação
Observou-se que no período em referência foram movimentadas 566 Ordens para
produção de cartões indutivos. Dessas, 533 referem-se às OP’S principais de produção
de cartão indutivo, 33 OP’S, referem-se às OP’S de produtos semiacabados, das quais
constam saldos em 23 (vinte e três) no Sistema ERP. Conforme demonstrado no
Quadro 2, o resultado do levantamento dos itens armazenados na DVFC, apontou
divergências entre contagem do estoque físico e os saldos registrados no Sistema ERP,
constantes dos relatórios emitidos por ocasião do levantamento, que ocorreu em
05/03/2013 à 07/03/2013. Verificou-se ainda, que durante o período da movimentação
dos produtos semiacabados, foram lavrados 12(doze) Termos de Ocorrências – TOC,
que demonstravam a necessidade de ações preventivas entre o estoque físico dos itens
e os registros do Sistema ERP.
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12. MONITORAMENTO
 Recomendações - Fato 2
2.1a - Rec. Parc. Atendida - DEGER
2.1b - Rec. Parc. Atendida - DEGER
2.2a - Rec. Parc Atendida - DEGER
2.3a - Rec. Parc. Atendida - DEGER

Quadro 2 - Comparativo entre o estoque físico e os saldos do Sistema ERP.
a) Itens Semi-acabados destinados a certificação
Descrição
Inúteis
Cartões recontados Saldo / ERP Diferença
OP 319253
154.572
89.804
89.540
264
b) Itens Semi-acabados no Armazém 29
712059
35.145
1.546.380
1.534.333
12.047
712060
11
484
484
0
703716
2.963
130.372
128.480
1.892
c) Itens sem referência no Sistema ERP
Chapas ABS
200
200
519,3
0
Chapas
Poliester
624
68,1
624
d) Itens Cartões inúteis
319253
154.572
154.572
0
0
Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT a partir do Relatório da Fiscalização

2.2 - Inadequação na guarda de placas de poliéster, cartões semiacabados
 Constatação
Com relação à guarda dos itens placa de poliéster e cartões semiacabados, armazenadas na
DVCF, verificou-se que alguns itens encontram-se nas três Seções da DVFC, demonstrando
fragilidade na guarda por estarem em locais não apropriados para armazenamento. Tal situação
indica a necessidade de armazenamento dos itens no Cofre de semiacabados e no almoxarifado.
Cabe ressaltar, que em visita “in loco” ao Setorial da DVCF, espaço reservado para estocagem
de materiais de requisitados para a produção, observou-se que o local encontra-se superlotado de
equipamentos da produção em função de obra no chão de fábrica. Cabe ressaltar, que não foi
encontrado evidência de guarda ou manuseio de insumos na referida área.
2.3 - Ausência de controle nos insumos doados pelos Clientes
 Constatação

LEGENDA DOS RISCOS
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 Moderado: Necessidade de
adequação dos procedimentos e
normativos internos aos dispositivos
legais e às melhores práticas de
Governança Corporativa.
Risco Baixo: Necessidade de
melhoria em procedimentos internos.

Durante o levantamento dos itens na DVFC, verificou-se que alguns lotes de placas de poliéster
doados pelos clientes para fins de teste, encontram-se em uma sala na DVCF, e outra parte do
mesmo material encontra-se em armários na Seção, onde são realizados os referidos testes. Nesta
mesma sala, haviam lotes de poliéster oriundo dos estoques da CMB, que seriam contados.
Observou-se ainda, a existência de dificuldade na identificação dos itens devido à inadequação
dos registros de identificação. Desta forma, evidenciamos a necessidade de aprimoramento no
controle dos itens doados pelos clientes.
 Responsáveis
DEGER
DEGER
DEGER
DVFC
DVFC
SEIC
SEBC
SEGC

- Sergio Grilo Magalhães – a contar de 01/07/2010 e de 04/09/2012
- Sérgio Perini Rodrigues – a contar de 22/02/2011
- Amilcar Aguillar Magalhães – a contar de 28/02/2011
- Roberto Alfredo Paulo – 10.11.2008 a 01/10/2012
- Frederico Lima da Costa – a contar de 02/10/2012
- Gelson Neves Gonçalves – a contar de 01/07/2010
- Milton Rocha da Fonseca – a contar de 01/07/2010
- Joanete Pereira do Nascimento – a contar de 01/07/2010

 Co-Responsáveis
DIPRO - Fábio Bollmann
 Recomendações
2.1a - Promover os ajustes necessários nos itens que apresentaram divergências, no
sentido de conciliar os saldos físicos com registros no Sistema de Gestão Empresarial –
ERP (TOTVS).
Competência: DEGER
2.1b - Atentar para o alinhamento das ações que envolvem os fluxos de recebimentos
de materiais destinados aos processos produtivos com a Política de Gestão de Material,
no sentido de adequar o volume de recebimentos de materiais com a demanda de
utilização na produção, objetivando a melhoria da eficiência, economicidade e eficácia
na gestão dos recursos.
Competência: DEGER
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2.2a - Promover a transferência dos itens de semiacabados e placas de poliéster, para
o cofre de semiacabados e ao almoxarifado, respectivamente, a fim de adequação do
acondicionamento e da guarda dos itens.
Competência: DEGER
2.3a - Promover o efetivo controle dos itens doados pelos clientes, que estão
armazenados nas Seções, segregando os mesmos dos itens oriundos dos estoques da
CMB.
Competência: DEGER
 Risco:

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, atestamos que não houve
evidências suficientes que comprovem a resolução da constatação apresentada.
Conforme informações acostadas às fls. 15(verso) a 16(verso), referente o PA-PRESI
Nº 310/2013 DE 10/06/13, verificou-se que o auditado se reportou a cada uma das
recomendações. Entretanto, pelo fato do cumprimento está atrelado à comprovação
de documentação, prazo de implementação e oportunidades de melhorias informadas
no item 1.2, que podem ser considerados no Plano de Ação.
Por esse motivo, não houve alteração da constatação para informação no Relatório
Preliminar, permanecendo as constatações e com a necessidade de atendimento das
recomendações consignadas no Relatório Final, motivo pelo qual a área auditada
deverá elaborar Plano de Ação e estabelecer data para implementação das ações
necessárias.
3.
INFORMAÇÃO REFERENTE À AUSÊNCIA DE TRILHAS DE
AUDITORIA RELACIONADAS AO SISTEMA ERP E SEU BANCO DE
DADOS
Durante nosso exame, foi verificada a impossibilidade de identificar os responsáveis
pelas alterações ou uso indevido nos módulos Planejamento e Controle de Produção
e Estoque/Custos utilizados para controle do processo de produção de cartões
telefônicos do Departamento de Fabricação de Cartões – DVFC, devido à
inexistência de registros de transações de inclusão, modificação e exclusão
realizadas pelos usuários do Sistema de Gestão Empresarial – ERP e diretamente
pelos analistas do DETIC na Base de Dados do ERP. Cabe ressaltar, que a
necessidade da existência de trilhas de Auditoria, já foi objeto de recomendação para
o DETIC, em 2011, pela Auditoria Interna, processo nº 2428/2011, e em 2012, pelo
Tribunal de Contas da União – TCU, através do Acórdão nº 2296/2012-TCU
Plenário, PA nº 294/2012.
Em 20/06/2013, após termino de nosso exame, o PA nº 294/2012 e processo nº
2428/2011 retornaram a essa AUDIT para análise e manifestação do auditor.
Em 02/07/2013, de forma a complementar as evidências anexadas aos processos
supramencionados, foi solicitado por correio eletrônico às trilhas de transações de
todos os módulos do ERP e do seu Banco de Dados, para o período entre 01/5/2013
e 01/07/2013.
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, referentes ao processo nº
2428/2011, PA
nº 294/2012 e resposta ao correio eletrônico do dia 02/07/2013,
que complementa as informações referentes aos processos, foi evidenciada a
ativação da funcionalidade de monitoramento e registro de eventos do Sistema ERP
e de seu Banco de Dado para todos os módulos, após análise dos relatórios e
planilhas eletrônicas disponibilizadas pelo auditado. Por esse motivo, a constatação
apresentada no Relatório Preliminar foi mitigada, resultando somente em Informação
no Relatório Final, motivo pelo qual não são mais aplicáveis as recomendações
formuladas para esse assunto.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS –
DIRAD
Departamento de Serviços Corporativos - DECOR
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1.
RELATÓRIO
PRELIMINAR
AUDITORIA Nº 06/2013

ASSUNTO: Auditoria Especial nos Estoques da CMB

DE

2. PROCESSO Nº /2013

RESUMO DOS FATOS APURADOS

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT

1- PRECARIEDADE NO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE
DOS ESTOQUES

 Divisão de Auditoria de Desempenho –
DVAD
 Seção de Auditoria de Desempenho/Área de
Negócios – SEAO
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 4.4.1 –
Atendimento às Solicitações de Exames Especiais
pelo Conselho de Administração da CMB, Área de
Negócio 4.4 – Conselhos e Dirigentes, Eixo de
Atuação 4 – Auditorias Especiais, relativo ao
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –
PAINT, Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Dar cumprimento ao solicitado pelo CONSAD, no
sentido de avaliar o estoque da CMB.
6. ESCOPO
O escopo do trabalho abrangeu a análise das
atividades de controle do estoque envolvendo os
seguintes pontos:
Analisar o controle e monitoramento do estoque
sem movimentação a mais de 180 dias,
denominado como Estoque Ocioso;
Avaliar
os
relatórios
gerenciais
de
acompanhamento dos estoques e a frequência do
envio destes as diretorias responsáveis pela gestão
do estoque na CMB;
Analisar a adequação da estrutura normativa dos
estoques da CMB a estrutura organizacional
vigente;
Avaliar do planejamento das aquisições de
insumos a produção e
Acompanhar a contagem cíclica executada no
armazém 01, no dia 17/09/2013 e analisar as
condições de armazenamento e segurança dos
itens inventariados.

1.1 Informação referente ao Descumprimento de Normas de Administração
relacionadas ao Gerenciamento de Estoques – SEES/DVLC/DECOR
Em 13/09/2013 foi executada uma reunião com o Gerente da Divisão de Logística
Corporativa - DVLC/ DECOR e o Gerente Substituto da Seção de Gestão de EstoquesSEES/DECOR. Nesta reunião foi questionada a existência dos relatórios contendo a
posição dos estoques sem movimentação que devem ser encaminhado às Seções de
Planejamento e Controle da Produção das fábricas da CMB segundo define a Norma de
Administração n° 4120-NA-1-02.
O Gerente da DVLC informou que a sua Divisão não envia o relatório apresentando a
posição dos estoques sem movimentação a mais de 180 dias às áreas planejadoras dos
estoques das fábricas, por entender que esta atribuição não compete a seu
Departamento.
Diante dos fatos apresentados, conclui-se quanto ao descumprimento por parte da
SEES/DVLC/DECOR/DEGCS, da Norma de Administração n° 4120-NA-1-02, de
18/06/2008, que dispõe o seguinte nos itens 431 e 432.
Identificou-se no texto da norma a existência do departamento denominado DESUP que
não existe no organograma funcional em vigor na CMB. Desta forma verificou-se que
este departamento foi alterado para o DEGCS, por meio da Resolução da Presidência n°
007/2010 em 30/06/2010, e que com base na Resolução da Presidência n° 010/2013
ocorreu à alteração da estrutura organizacional do DEGEP, DEGCS e DECOR,
contemplando a transferência da Seção de Gestão do Estoque – SEES do DEGCS para a
DVLC do DECOR.
Pode-se concluir que, considerando a exigência de cumprimento dos itens 431 e 432 da
Norma de Administração n° 4120-NA-1-02, de 18/06/2008, que a ausência do envio
dos relatórios contendo a posição dos itens sem movimentação a mais de 180 dias
compromete o processo de controle e monitoramento dos itens ociosos da CMB. Esta
conduta pode resultar em perda de liquidez financeira, considerando a existência de
ativos estocados que não geram receita operacional; comprometimento da estrutura de
armazenamento, devido à ocupação de espaço para armazenamento de itens que não são
absorvidos pela produção bem como e risco de perda das especificações técnicas destes
itens, inutilizando a capacidade produtiva do estoque que se encontra ocioso.

7. PERCENTUAL EXAMINADO
Foi verificado os processos de controle do
DECOR sobre 100% dos Itens Ociosos no estoque
da CMB.
Verificou-se ainda os Itens Ociosos das fábricas da
CMB em 30/06/2013, na seguinte proporção: 80%
do saldo dos itens do DECED; 70% do saldo dos
itens do DEGER e 63% do saldo dos itens do
DEMOM.
Para análise do processo de elaboração dos
relatórios
gerenciais
e
aquisição
foram
selecionados os 20 itens com maior saldo nos
estoques da CMB, em 30/06/2013.
Para o acompanhamento do processo de inventário
cíclico da CMB, foram analisados os itens
estocados selecionados pelo sistema ERP-módulo
inventário para o Almoxarifado 01 em 17/09/2013.

O descumprimento pelo DEGCS/DECOR das Normas de Administração n° 4120-NA1-02 nos seus itens 431 e 432 comprometeu o processo de controle do estoque ocioso
da CMB resultando na formação de estoque ocioso relevante na CMB, sem existir
planos de ação estabelecidos para o saneamento deste estoque.
Avaliação Final da AUDIT:
Ao analisar a manifestação do DEGCS, constatou-se que este Departamento, com base
na Resolução da Diretoria n° 010/2013, não possui atribuições para estabelecer planos
de ação para o processo de gerenciamento e controle dos estoques da CMB. A partir da
data de publicação da referida Resolução da Diretoria, a atribuição de gerenciamento e
controle dos estoques da CMB passou a ser responsabilidade do DECOR.
Analisado o teor da manifestação do DECOR por meio da Informação/Despacho
(SGDoc n° 0006480), constatou-se que o plano de ação atende as recomendações
efetuadas quanto ao cumprimento dos itens 431 e 432 da Norma de Administração n°
4120-NA-1-02 por meio do envio do envio dos Memorandos DECOR 186/2013 (fl.47),
187/2013 (fl.31), 190/2013 (fl.40) as Seções de Planejamento dos Estoques do DEGER,

DECED e DEMOM contendo a relação de itens ociosos estocados na SEES/DECOR. O
documento enviado solicita a manifestação dos Departamentos quanto à previsão de
consumo/destinação dos itens relacionados, considerando que se encontram ociosos.
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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8. NORMA DE ADMINISTRAÇÃO N°
4120-NA-1-01 NORTEADORA DOS
TRABALHOS
A Norma de Administração que sustenta a
administração de materiais da CMB é a 4120NA-1-01. Os itens 431 e 432 abordam as
seguintes orientações acerca do Estoque Ocioso:
“431. O DESUP deverá obter pelo sistema ERP,
mensalmente, conforme procedimentos operacionais próprios,
um relatório contendo informações a respeito de todos os itens
estocados a mais de 180 (cento e oitenta) dias e sem
movimentação neste período com exceção das peças de
reposição e de manutenção, que terão tratamento conforme o
item 433 a seguir e seu subitem”.
“432. O relatório mencionado no item anterior deverá
conter: código, quantidade em estoque, a data de aquisição, o
valor do estoque e será enviado às áreas geradoras dos itens
ociosos para ciência e pedir que as mesmas apresentem no
prazo de 30 (trinta) dias as seguintes informações: justificativa
da criação do estoque ocioso; impacto do valor do item ocioso
no preço do produto para o qual o material foi adquirido; e
previsão para consumo do estoque ocioso”.
“I – A área geradora deverá propor a destinação de
descarte ou venda por leilão se a sua previsão não indicar
consumo dentro dos próximos 12 meses contados da data de
recebimento do relatório”.
“II – O relatório concluído será enviado ao DESUP e
ao DIRAD para ciência e remessa para as demais diretorias
visando à homologação, quanto ao descarte ou permanência
do item ocioso no estoque”.

9. ENCAMINHAMENTO
9.1 Relatório Preliminar









DECOR – 16/12/2013
MEMO nº 534/2013
DECED – 12/12/2013
MEMO nº 535/2013
DEMOM – 16/12/2013
MEMO nº 536/2013
DEGER – 16/12/2013
MEMO nº 537/2013
DESEC – 16/12/2013
MEMO nº 538/2013
DEGCS – 16/12/2013
MEMO nº 539/2013
DEPAC – 16/12/2013
MEMO nº 540/2013
DECOF – 06/01/2014

10. PRAZO DE ATENDIMENTO
Foram concedidos 5(dez) dias úteis, a contar do
recebimento dos referidos Memorandos pelas
áreas.

Sendo assim, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando em
Informação no Relatório, não sendo mais aplicável a recomendação formulada por este
assunto.
1.3 Ausências de plano específico de utilização, descarte ou venda por leilão das
tintas calcográficas
 Constatação:
Foi identificado, durante os trabalhos executados, por esta equipe de auditoria, a
existência de 5 (cinco) tintas calcográficas e 6 tintas calcográficas denominação 5
(cinco) Bolívares que estão sem movimentação a mais de 180 dias, e não há um plano de
consumo, descarte ou venda por leilão para esses itens que se encontram sob a
responsabilidade do DECED. Considerando a apresentação destes itens no relatório
CMBR038 do ERP-módulo estoque em 30/06/2013. Apresentamos a seguir os itens
descritos e o seu saldo em 30/06/2013.
Quadro 1 - Descrição das tintas calcográficas cinco (cinco) Bolívares
tem
135556
135554
135569
135570
135571
135555

Mês de Referência: 06/2013

Descrição
TINTA CALCOGRÁFICA 5 BOLÍVARES
TINTA CALCOGRÁFICA MARROM 5 BOLIVARES
TINTA CALCOGRÁFICA – 5 BOLIVARES
TINTA CALCOGRÁFICA – 5 BOLIVARES
TINTA CALCOGRÁFICA – 5 BOLIVARES
TINTA CALCOGRÁFICA – 5 BOLIVARES
Total do Grupo Tintas 5 (cinco) Bolívares Ociosas

Saldo
R$ 3.621.268,66
R$ 957.234,80
R$ 465.890,34
R$ 317.059,38
R$ 208.088,89
R$ 204.595,90
R$ 5.774.137,97

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do Relatório dos itens ociosos CMBR038 do ERP de 30/06/2013

Quadro 2 - Descrição das tintas calcográficas
Item
135491
135492
135494
135493
132154

Mês de Referência: 06/2013

Descrição
TINTA CALCOGRÁFICA
TINTA CALCOGRÁFICA
TINTA CALCOGRÁFICA
TINTA CALCOGRÁFICA
TINTA CALCOGRÁFICA
Total do Grupo Tintas Calcográficas

Saldo
R$ 719.006,16
R$ 654.657,12
R$ 607.463,21
R$ 249.167,36
R$ 202.613,22
R$ 2.432.907,07

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do Relatório dos itens ociosos CMBR038 do ERP de 30/06/2013

Pode ser verificado que estes itens totalizaram o montante de R$ 8.207.045,04 em junho
de 2013 e a criação de um plano de consumo, descarte ou venda para estes itens
promoverá redução significativa do saldo dos itens ociosos sob a responsabilidade do
DECED.
A situação identificada representa um descumprimento ao item 432 da Norma de
Administração n° 4120-NA-1-2, ao prever para o item estocado sem movimentação a
mais de 180 (cento e oitenta) dias, a apresentação, pela área gestora do item, de um
plano de consumo nos próximos 12 (doze) meses, a data de identificação, ou um plano
de descarte ou venda por leilão. Além da responsabilidade apresentada para as áreas
gestoras dos itens que se encontram ociosos, compete à seção de planejamento e
controle da produção do DECED, a coordenação do processo de elaboração da
destinação para o estoque ocioso.
 Responsáveis
Ivy Bertão de Moraes – SEPC - a contar de 25/05/2011

11. DATA DE RETORNO À AUDIT
11.1 Relatório Preliminar









DECOR – 23/01/2014
DECED – 17/01/2014
DEMOM – 17/01/2014
DEGER – 13/01/2014
DESEC – 16/01/2014
DEGCS – 08/01/2014
DEPAC – 09/01/2014
DECOF – 23/01/2014

12. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO

Luís Carlos Batista - DVCD - a contar de 25/05/2011
 Corresponsáveis
Amílcar Aguillar Magalhães – DECED - de 06/06/2012 à 20/09/2013.
Roberto Alfredo Paulo – DECED - a contar de 20/09/2013.
Recomendação
Viabilizar um plano específico de consumo ou venda por leilão para utilização das tintas
calcográfica 132154; 135491; 135492; 135493; 135494 e tintas calcográfica
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12.1 Relatório Preliminar


Competência: DECED/DVCD/SEPC

 Risco:
Avaliação Final da AUDIT:

16/12/2013

12.2 Relatório Final


denominação 5(cinco) Bolívares 135554; 135555;135556; 135569; 135570 e 135571
para cumprimento do item 432 da Norma de Administração n° 4120-NA-1-2.

30/01/2014

Ao analisar a manifestação do DECED, constatou-se que o plano de ação atende
parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências e
acompanhamento da realização das ações propostas, resultando na mudança de fato
para constatação neste Relatório.

13. MONITORAMENTO


Recomendação – Fato 1.1
Atendida



Recomendação – Fato 1.3
Parcialmente Atendida



Recomendação – Fato 1.4.1
Não Atendida



Recomendação – Fato 1.5
Parcialmente Atendida



Recomendação – Fato 1.6.1
Parcialmente Atendida



Recomendação – Fato 2.1.1
Não Atendida



Recomendação – Fato 2.1.3
2.1.3 a – Parcialmente Atendida
2.1.3 b - Parcialmente Atendida



Recomendação – Fato 2.1.4
Parcialmente Atendida



Recomendação – Fato 3
3a – Parcialmente Atendida
3b-Parcialmente Atendida

1.4.1 Ausência de plano específico de utilização, descarte ou venda por leilão do
Cartão Policarbonato Código 300444 - DEGER
 Constatação:
Durante o exame realizado, por esta equipe de auditoria, constatou-se a ausência de um
plano de utilização, descarte ou venda por leilão para o item 300444 Cartão
Policarbonato do DEGER, com base na a existência deste item no relatório CMBR038
do ERP-módulo estoque em 30/06/2013 com o valor de R$ 19.981.151,11 que se
encontram se movimentação a mais de 357 dias.
A situação identificada representa um descumprimento ao item 432 da Norma de
Administração n° 4120-NA-1-2 ao prever para o item em estoque sem movimentação a
mais de 180 (cento e oitenta) dias, a apresentação, pela área gestora do item de um
plano de consumo nos próximos 12 (doze) meses ou um plano de descarte ou venda por
leilão. Constatou-se ainda que a SEPI do DEGER não coordenou o processo de
obtenção de uma ação para eliminação da ociosidade do Cartão Policarbonato.
 Responsáveis

Rosane Cotta - SEPI - a contar de 03/10/2008





Recomendação – Fato 4
4a – Parcialmente Atendida
4b- Parcialmente Atendida
4c – Parcialmente Atendida
4d- Parcialmente Atendida
4e – Parcialmente Atendida
Recomendação – Fato 5
Parcialmente Atendida

Leo Oberstern - DVEG – a contar de 04/09/2012
Júlio Cesar Nascimento da Silva - DVEG – de 29/08/2008 a 03/09/2012
 Corresponsável

Sérgio Grillo Magalhães - DEGER – a contar de 05/09/2012
 Recomendações

a) A DVEG Viabilizar em conjunto o DECOR um plano de utilização, descarte ou
venda em leilão do Cartão Policarbonato código 300444 considerando a longa data de
inatividade.
b) A SEPI coordenar o processo de obtenção de um plano de utilização, descarte ou
venda por leilão para o item em questão com a DVEG.
Competência: DEGER/DVEG/DVGG/SEPI

Risco:
Avaliação Final da AUDIT:
Considerando os fatos observados por meio do exame das evidências disponibilizadas
pelo auditado na busca de justificar a situação identificada para o item n° CMB
300444, Cartão Policarbonato, conclui-se que até a data deste Relatório não foi
estabelecido um plano de ação para a recomendação proposta ao Departamento
auditado. Com base na situação descrita, é necessário que seja efetuado o
acompanhamento para verificação da criação de planos de ação, a ação tomada e as
evidências que comprovam a adoção das ações propostas, resultando na mudança de
fato para constatação neste Relatório.

1.5 Precariedade no gerenciamento do estoque sem movimentação a mais de 180
dias – DEMOM
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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 Constatação:
Foi identificado, durante os trabalhos executados por esta equipe de auditoria, a
existência de 6 (seis) itens denominados “Prata”, o item n° 225263 – Disco Prata e 2
(dois) itens denominados Distintivos que estão sem movimentação a mais de 180 dias, e
não há um plano de consumo ou venda por leilão para esses itens que se encontram sob a
responsabilidade do DEMOM. Considerando a apresentação destes
itens no relatório CMBR038 do ERP-módulo estoque em 30/06/2013. Apresentamos a
seguir os itens descritos e o seu saldo em 30/06/2013.
Quadro 3 – Descrição dos itens denominados “Prata”
06/2013
Item
889522
889410
889412
889310
889312
889525

Mês de Referência:

Descrição
PRATA 900,0 REM. CISALHA AG CONTIDO
PRATA 995,0/999,8 BARRA NAO PAD.P.B
PRATA 995,0/999,8 BARRA NAO PAD.AG
PRATA 999,9 BARRA NAO PAD. PESO BRUTO
PRATA 999,9 BARRA NAO PAD. AG
PRATA 900,0 REMANESCENTE CISALHA
Total dos itens denominados Prata

Saldo
R$ 1.440.379
R$ 246.320
R$ 246.213
R$ 165.518
R$ 165.501
R$ 163.506
R$ 2.427.437

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do Relatório dos itens ociosos CMBR038 do ERP de 30/06/2013

Quadro 4 – Descrição dos itens n° 225263, denominado “Disco Prata” Mês de Referência:
06/2013
Item
889522

Descrição
DISCO PRATA 27G-925A928

Saldo
R$ 925.490

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do Relatório dos itens ociosos CMBR038 do ERP de 30/06/2013

Quadro 5 – Descrição dos itens denominados “Distintivo”
Item
801791
901649

Mês de Referência: 06/2013

Descrição
DISTINTIVO RECEITA FEDERAL - ANALISTA
DISTINTIVO RECEITA FEDERAL - AUDITOR
Total dos itens denominados Distintivo

Saldo
R$ 782.321
R$ 749.419
R$ 1.531.740

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do Relatório dos itens ociosos CMBR038 do ERP de 30/06/2013

Pode ser verificado que estes itens totalizaram o montante de R$ 4.884.667 em 30 de
junho de 2013 e a adoção de planos de consumo ou descarte as estes itens promoverá
uma redução significativa do saldo do estoque ocioso sob a responsabilidade do
DEMOM.
A situação identificada representa um descumprimento ao item 432 da Norma de
Administração n° 4120-NA-1-2 ao prever para o item em estoque sem movimentação a
mais de 180 (cento e oitenta) dias, a apresentação, pela área gestora do item de um plano
de consumo nos próximos 12 (doze) meses (após a identificação do item), ou um plano
de descarte ou venda por leilão. Constatou-se ainda que a SEPM do DEMOM não
coordenou o processo de obtenção de uma ação para eliminação da ociosidade dos itens
destacados junto as Seções responsáveis pela utilização destes itens no DEMOM.
 Responsáveis

Dilcineia Larrubia de O. Moraes - DVMD – a contar de 01/07/2010
Rivadavia Paulo Soares da Silva - SEPM – a contar de 01/07/2010
 Corresponsável

Paulo Ricardo de Matos Ferreira - DEMOM – a contar de 04/09/2012
 Recomendação

Viabilizar em conjunto com a SEPM, as áreas gestoras dos itens do DEMOM e o
DECOR um plano de utilização ou venda por leilão para os itens sem movimentação a
mais de 180 dias, visando minimizar possíveis perdas e cumprir o que determina o item
431 e 432 da Norma de Administração n° 4120-NA-1-2.
Competência: DEMOM/DVMD/SEPM
Risco:

Avaliação Final da AUDIT:
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Ao analisar a manifestação do DEMOM, constatou-se que o plano de ação atende
parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências e acompanhamento
da realização das ações propostas, resultando na mudança de fato para constatação neste
Relatório.
1.6.1 Precariedade na adoção de planos de utilização, descarte ou venda por leilão
visando à eliminação do estoque ocioso
 Constatação:
Durante o exame realizado, por esta equipe de auditoria identificou-se que as Seções e
Departamentos responsáveis pela gestão e avaliação dos itens sem movimentação do
estoque da CMB, não apresentaram um plano de consumo para suportar a orientação das
Seções de Planejamento das fábricas da CMB, quanto à manutenção em estoque dos
itens ociosos analisados.
Esta conduta por parte das áreas responsáveis pela gestão e a avaliação dos itens
estocados sem movimentação, resultou numa baixa redução dos itens ociosos que foram
analisados pelas seções de planejamento de estoques da CMB.
A Gerência da SEPI do DEGER, que se trata da área de planejamento dos estoques das
fábricas da CMB que possui uma estrutura de avaliação do estoque ocioso em vigor,
reconhece que a ausência de abertura de processo de descarte ou venda por leilão, caso o
plano de utilização dos itens sem movimentação não seja executado, limita a atuação das
seções de planejamento de insumos, considerando que cada vez que um levantamento
dos itens sem movimentação é efetuado, são apresentadas justificativas “genéricas” para
manutenção de item em estoque sem a apresentação do respectivo plano de utilização.
A ausência da determinação de um plano de utilização, que suporte as ordens de
manutenção de itens em estoque pelas áreas responsáveis pela gestão dos itens ociosos
sem movimentação a mais de 180 dias na produção descumpre a Norma de
Administração n° 4120-NA-1-2 em seu item 433 I.
 Responsáveis
DVMD – Dilcineia Larrubia de O. Moraes – DVMD - a contar de 01/07/2010
DVCD - Luís Carlos Batista – DVCD - a contar de 25/05/2011
DVGG – Arnaldo Lisboa Mendes – DVGG - de 01/07/2010 a 07/05/2013
DVGG – Wilson Gabriel Dias Lopes – DVGG - a contar de 08/05/2013
 Corresponsáveis

Amílcar Aguillar Magalhães – DECED - de 06/06/2012 à 20/09/2013
Roberto Alfredo Paulo – DECED - a contar de 20/09/2013
Paulo Ricardo de Matos Ferreira – DEMOM - a contar de 04/09/2012
Sérgio Grillo Magalhães – DEGER - a contar de 05/09/2012

 Recomendação
Implantar
por
meio
de
uma
análise
conjunta
do
DECOR
e
DIPRO/DECED/DEMOM/DEGER, planos de utilização ou venda por leilão para os
itens em estoque que se encontram ociosos para atender o item 433 da Norma de
Administração n° 4120-NA-102 determinando que a área geradora do item tenha que
propor a destinação ou venda por leilão, caso a sua previsão não indicar consumo dentro
dos próximos 12 (doze) meses contados da data de recebimento do relatório.
Competência: DVCD/SEPC DVMD/SEPM DVGG/SEPI
Risco:

Avaliação Final da AUDIT:
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

Analisado o teor da manifestação do DEGER, constatou-se que houve uma reunião em
17/12/2013 entre o DEGER, DECOR, DEPGQ e DEMAT para busca conjunta de planos
de ação para os itens estocados que se encontram ociosos sob a responsabilidade do
DEGER. Foi apresentado pelo DEPGQ que até 15/02/2014 será informado a Seção de
Planejamento dos Estoques DEGER – SEPI o prazo para conclusão dos pareceres dos
itens que serão avaliados. Foi informado pelo DEGER que os itens da linha cartão
indutivo aguardam a decisão da DIPRO quanto à definição do plano de consumo ou
venda por leilão. O plano de ação proposto pelo DEGER atende parcialmente a
recomendação efetuada, sendo necessário evidências e acompanhamento da realização
das ações propostas, resultando na mudança de fato para constatação neste Relatório.
Considerando o teor da manifestação do DEMOM, Constatou-se que houve a alegação
quanto à necessidade de uma normatização mais “específica”, pois a comodidade de
manutenção do estoque ocioso devido a expectativa de uma provável utilização futura,
aliada as dificuldades e prazos que incorrem no processo de aquisição de insumos. Com
base na manifestação apresentada pelo DEMOM, conclui-se que até a data deste
Relatório não foi estabelecido um plano de ação para a recomendação proposta ao
Departamento auditado. Com base na situação descrita, é necessário que seja efetuado o
acompanhamento para verificação da criação de planos de ação, a ação tomada e as
evidencias que comprovam a adoção das ações propostas, resultando na mudança de fato
para constatação neste Relatório.
Ao analisar a manifestação do DECED, constatou-se que os planos de ação propostos,
atendem parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências e
acompanhamento da realização das ações propostas, resultando, desta forma, na mudança
de fato para constatação neste Relatório.

2 - PRECARIEDADE NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS
DOS ESTOQUES
2.1.1 Cotejamento dos relatórios que formam a posição dos estoques do sistema
ERP módulo estoque com a posição contábil dos estoques no sistema SIAF módulo
contábil
 Constatação:
Durante o exame realizado por esta equipe de auditoria, foram consolidadas os registros
dos estoques da CMB com base nos relatórios obtidas no sistema ERP-módulo estoque,
por meio do relatório CMBR045 e CMBR 041, cotejando a posição contábil dos estoques
com os saldos apresentadas no sistema SIAFI-módulo contábil com base na data de
30/06/2013.
Quadro 6 – Confronto dos Saldos dos estoques ERP X SIAFI
Total Geral

Mês de Referência: 06/2013

Saldo Estoques ERP

Saldo Estoques SIAFI

Diferença

R$ 239.349.427,06

R$ 227.688.676,75

R$ (11.660.750,20)

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir Posição dos Estoques CMBR045 do ERP e Balanço
Patrimonial SIAFI de 30/06/2013.

Nesta abordagem, foram confrontados os relatórios disponibilizados extraídos do ERP
com os registros contábeis do sistema SIAFI e identificou-se uma diferença entre os saldos
totais dos estoques da CMB apresentados no sistema ERP e SIAFI, atrelada à falta de
registros no SIAFI, no montante de 11,6 milhões.
Questionou-se o Gerente da Divisão de Custos/DVCT, sobre o motivo da diferença
encontrada nos registros do saldo dos estoques nos sistemas ERP e SIAFI, considerando
que nos exercícios fechados dos anos anteriores ao ano de 2013 não foram identificadas
diferenças entre os registros dos sistemas.
Este informou que no decorrer de um exercício, as movimentações associadas aos
registros e formação do custo dos estoques sofrem tratamento distinto, quanto aos
registros executados nos sistemas SIAFI-módulo contábil e sistema ERP- módulo estoque.
Desta forma, apenas no fim do ano corrente que é executado um trabalho de conciliação

dos registros apresentados no sistema ERP- módulo estoque em relação aos registros
existentes no SIAFI-módulo contábil.
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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A precariedade do processo de conciliação DVCT/DECOF das bases de dados dos
estoques do sistema ERP-módulo estoque, com o sistema SIAFI-módulo contábil, ao
longo do exercício financeiro, expõe o processo de controle e registros dos estoques a
riscos sistêmicos e financeiros, devido à existência de duas bases de dados de sistemas
distintos que não são conciliadas a cada fechamento mensal.
 Responsáveis
Antonio Henriques Pereira – DVCT - a contar de 30/06/2010
 Corresponsável

José Luiz Gil Costa – DECOF - a contar de 09/07/2010
 Recomendação
Executar a conciliação mensal dos registros dos estoques do Sistema ERP-módulo
estoque e o Sistema SIAFI-módulo contábil, considerando que os sistemas devem
possuir e manter os mesmos registros.
Competência: DECOF/DVCT
 Risco:
Avaliação Final da AUDIT:
Este assunto foi encaminhado ao DECOF, por meio do Memo.AUDIT n° 6/2014, em
6.01.2014, com prazo para resposta de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento. Em
17/01/2014 por meio da Informação/Despacho da Divisão de Custos – DVCT/DECOF
(SGDoc 0035643), o Departamento auditado informa: “...que quanto a recomendação
proposta, que a DVCT/SECT realiza as conferências mensais e conciliação dos
lançamentos nos estoques nas bases “ERP/TOTUS” e “SIAFI” onde, identificada
eventuais incorreções, são efetuadas as correções e, o monitoramento dos lançamentos
divergentes entre as bases, que serão objeto de regularização posterior.” O
Departamento auditado informa ainda: “Portanto, não há precariedade no “processo”
de conciliação, uma vez que o objetivo principal de “conciliar” a posição do saldo dos
estoques reside na identificação tanto dos lançamentos convergentes como também dos
divergentes, aos quais serão dados tratamentos de regularização específicos a cada
evento.”
Esta equipe de auditoria identificou a existência de diferença entre os saldos dos
registros mantidos no sistema ERP/TOTUS e SIAFI ao que se refere ao total dos
estoques da CMB para a data base de 30/06/2013. A manifestação do auditado à folha 83
da Informação/Despacho da DVCT enviada a esta AUDIT, apresenta a seguinte
informação: “...Não compete à DVCT/SECT, a tarefa de atualizar no Sistema Contábil
“SIAFI”, as Entradas, Devoluções ou Saídas dos itens de Estoque oriundas de Notas
Fiscais de qualquer natureza, ficando estas a cargo da DVCO ou DVAF, sempre após
este registro já ter ocorrido no Controle dos Estoques do “ERP/TOTUS...” “...devemos
compreender que a tarefa de “conciliar” é uma tarefa que além de complexa, pela
natureza diversa dos dois sistemas(SIAFI e ERP/TOTUS), é uma tarefa que, embora
necessite das conferências que são efetuadas pela DVCT/SECT, só pode ser, de fato
concluída, pela ação de outras áreas. Nesse ponto, interferem os fatores “Tempo” e
“requisitos” próprios do SIAFI, que ao contrário do ERP, exige o cumprimento de
condições pré-existentes, que permitam o registro, tais como liberação do controle de
qualidade, atesto dos gestores, regularidade fiscal entre outros, o que pode impedir que
isso aconteça no mesmo período que ocorreu o registro no “ERP?TOTUS”,
considerando o curto período após o final do mês e as datas de encerramentos mensais,
impostos pelo “SIAFI”. As conferências, acontecem de fato, as divergências entre
sistema e são conhecidas pelo DECOF e são eliminadas quando se torna inteiramente
possível.”
Com base na manifestação apresentada pela DVCT/DECOF, conclui-se que até a data
deste Relatório não foi estabelecido um plano de ação para a recomendação proposta ao
Departamento auditado. Com base na situação descrita, é necessário que seja efetuado o
acompanhamento para verificação da criação de planos de ação, a ação tomada e as
evidências que comprovam a adoção das ações propostas, resultando na mudança de fato
para constatação neste Relatório.

2.1.3 Insuficiência dos relatórios gerenciais de desempenho das áreas de
planejamento dos estoques
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

 Constatação:
Durante o exame de auditoria, indagou-se aos Gerentes da SEPC-DECED; SEPMDEMOM e SEPI-DEGER, quanto à existência de relatórios gerenciais de análise do
comportamento dos estoques das fábricas da CMB ao longo dos exercícios financeiros,
visando demonstrar a existência de um acompanhamento gerencial que promova: redução
de custos, eficiência, acurácidade e controle e redução da ociosidade dos estoques, além
de subsidiar dados para a tomada de decisão da Diretoria de Produção – DIPRO.
Foi informado pelos responsáveis das Seções de Planejamento e Controle da Produção e
Aquisição de Insumos que não há uma estrutura processual de elaboração e envio de
relatórios de desempenho dos estoques as divisões e a superintendência a qual são
subordinados. Quando algum departamento entende que seja necessário receber alguma
informação, este solicita.
Diante dos fatos, verificou-se que a referidas Seções não apresentam um fluxo processual
estruturado de “report” à sua divisão, departamento e diretoria, por meio de um relatório
gerencial demonstrando o comportamento dos estoques sobre um período específico.
A ausência de um relatório gerencial de desempenho impede a análise dos motivos do
aumento dos custos, volume, ociosidade e a utilização de indicadores de desempenho de
forma adequada, deixando de fornecer aos gerentes de divisão, departamento e Diretoria
de Produção, dados para a tomada de decisão associadas à gestão e gerenciamento dos
estoques.
A precariedade na elaboração de relatórios gerenciais de desempenho pelos gerentes das
seções de planejamento e controle da produção das fábricas da CMB compromete a
extensão e abrangência dos relatórios de desempenho dos estoques submetidos à DIPRO
e ao CONSAD da CMB.
 Responsáveis
Ivy Bertão de Moraes – SEPC - a contar de 25/05/2011
Rivadavia Paulo Soares da Silva – SEPM - a contar de 01/07/2010
Rosane Pinto Cotta – SEPI - a contar de 03/10/2008
Dilcineia Larrubia de O. Moraes – DVMD - a contar de 01/07/2010
Luís Carlos Batista – DVCD - a contar de 25/05/2011
Arnaldo Lisboa Mendes - DVGG – de 01/07/2010 a 07/05/2013
Wilson Gabriel Dias Lopes - DVGG - a contar de 08/05/2013
 Corresponsável

Amílcar Aguillar Magalhães – DECED - de 06/06/2012 à 20/09/2013
Roberto Alfredo Paulo – DECED - a contar de 20/09/2013
Paulo Ricardo de Matos Ferreira – DEMOM - a contar de 04/09/2012
Sérgio Grillo Magalhães – DEGER - a contar de 05/09/2012
 Recomendações
a) Estabelecer a elaboração de um relatório gerencial de análise dos estoques com
periodicidade definida, comparando o período em análise com o período anterior no qual
são analisados os fatores que contribuíram para o aumento, redução, elevação de custos e
aumento do prazo de produção visando fornecer ao gerente de Divisão, Superintendência
e Diretoria um retrato do comportamento dos estoques, permitindo a adoção de ações
conjuntas em uma dinâmica processual eficaz e efetiva; e
b) Incluir nas normas de organização n° 120NO-38-04; Norma de Organização n° 120NO-36-03; Norma de Organização n° 120NO-37-03 a previsão de elaboração de
relatórios gerenciais de desempenho definindo uma frequência para a sua elaboração e
envio para Diretoria de Produção para conhecimento e tomada de decisão.
Competência:
DEGER/DVGG/SEPI
 Risco:

DECED/DVCD/SEPC

DEMOM/DVMD/SEPM

Avaliação Final da AUDIT:
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

Ao analisar a manifestação do DEGER e DECED, constatou-se que os planos de ação
propostos, atendem parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências
e acompanhamento da realização das ações propostas, resultando, desta forma, na
mudança de fato para constatação neste Relatório.
Com base na manifestação apresentada pelo DEMOM, conclui-se que até a data deste
Relatório não foi estabelecido um plano de ação para a recomendação proposta ao
Departamento auditado. Com base na situação descrita, é necessário que seja efetuado o
acompanhamento para verificação da criação de planos de ação, a ação tomada e as
evidencias que comprovam a adoção das ações propostas, resultando na mudança de fato
para constatação neste Relatório.
2.1.4 Insuficiência de relatórios que contenham informações gerenciais da área de
armazenamento dos estoques
 Constatação:
Em reunião realizada em 12/09/2013, foi questionado aos gerentes da SEES/DECOR e
DLVC/DE COR, Seção e Divisão responsáveis pelo armazenamento dos estoques da
CMB, quanto à existência de relatórios gerenciais de análise do comportamento dos
estoques armazenados, para demonstrar a existência de um acompanhamento gerencial
que promova redução de custos, eficiência, acurácidade e controle da ociosidade dos
itens estocados, além de subsidiar dados para a tomada de decisão da Superintendência
do DECOR e Diretoria de Administração – DIRAD.
Foi perguntando ainda ao gerente da DVLC/DECOR, quanto os tipos de relatórios
gerenciais atrelados ao processo de armazenamento e gerenciamento das contagens
cíclicas nos armazéns da CMB, e foi informado que o DECOR não dispõe de um
relatório contendo a totalidade dos itens que formam as curvas de contagem do ERP e a
frequência que os itens foram contados no ano corrente da contagem cíclica.
Informou que, as análises gerenciais do processo de contagem cíclica da CMB estão
atreladas ao envio do resumo mensal das contagens executadas ao DECOF, para análise,
registro e a apuração do índice de acuracidade dos estoques, por meio de uma relação
entre a quantidade de itens contados e a quantidade de itens que apresentaram
divergência entre o estoque físico e o registrado.
A ausência de elaboração de relatórios gerenciais contendo a composição das curvas de
estoque submetidas à contagem cíclica, a quantidade de vezes que os itens inventariados
foram contados e a atribuição de uma meta para o indicador de acurácidade dos estoques,
pelos responsáveis pela SEES/DECOR, demonstram que os procedimentos de contagem
cíclica não contemplam a análise da integridade da base dos dados dos itens formadores
do estoque que suportam o processo de contagem cíclica, demonstrando descumprimento
a atribuição estabelecida na a Norma de Administração n° 4120-NA-1-01 nos seus itens
451 e 452.
 Responsáveis
Ciro Cesar da Costa – DVLC - a contar de 08/08/2013
Ciro Cesar da Costa – DVPE - de 10/10/2012 a 07/08/2013
 Corresponsável

Nelson Luís Lima de Souza – DECOR - de 01/07/2010 a 21/10/2013
Alexandre José Valadares Jordão – DECOR - a contar de 22/10/2013
Sergio dos Santos Machado – DEGCS - de 10/07/2010 a 27/10/2013
 Recomendação
Viabilizar junto à área competente a elaboração de um relatório demonstrando todos os
itens de estoque integrantes das Curvas de contagem com base no período limite de
contagem, elaborar um relatório demonstrando a quantidade de itens, segregados pelas
datas das contagens executadas, possibilitando à análise do efetivo cumprimento do
cronograma de contagem cíclica e estabelecer uma meta de desempenho das contagens.
A adoção destas ações resultará na melhoria contínua do processo de inventário cíclico
dos estoques da CMB, em conformidade com a Norma de Administração n° 4120-NA-101 item Contagem Cíclica;

Competência: DLVC/DECOR
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

Risco:
Avaliação Final da AUDIT:
Ao analisar a manifestação do DEGCS, constatou-se que este Departamento, com base na
Resolução da Diretoria n° 010/2013, não possui atribuições para estabelecer planos de
ação para o processo de gerenciamento e controle dos estoques da CMB. A partir da data
de publicação da referida Resolução da Diretoria, a atribuição de gerenciamento e
controle dos estoques da CMB passou a ser responsabilidade do DECOR.
Analisado o teor da manifestação do DECOR por meio da Informação/Despacho (SGDoc
n° 0006480), constatou-se que os planos de ação propostos, atendem parcialmente as
recomendações efetuadas. Verificou-se por meio da fl.57 da Informação/Despacho, a
solicitação do Gerente da SEES/DECOR ao HELPDESK da CMB a criação de dois
relatórios denominados Relação do número de contagem cíclicas realizadas no
período especificado e Relação de itens com periodicidade de inventário vencida.
Por meio da fl.58 da Informação/Despacho, foi apresentado o relatório Acurácia dos
Estoques contendo a meta anual de desempenho das contagens cíclicas dos armazéns da
CMB.
Considerando as informações e relatórios disponibilizados na Informação/Despacho do
DECOR, conclui-se quanto à necessidade de obtenção de evidências e acompanhamento
da criação e implementação dos relatórios solicitados pelo DECOR ao HELPDESK da
CMB, resultando na mudança de fato para constatação neste Relatório.
3 – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO
DOS ESTOQUES DA CMB
 Constatação:
Durante o exame realizado, por esta equipe de auditoria, foi identificado que as Normas
de Administração de Materiais da CMB estão desatualizadas e não refletem o
organograma institucional da CMB.
As Normas de Administração n° 4120-NA- 1-02; 4120-NA-2-01.03 e 0681-NA-1-02
utilizadas durante o exame realizado por esta equipe de auditoria apresentam citações a
departamentos ou seções que não se encontram na atual estrutura organizacional da
CMB. Departamentos citados como DESUP; SEPE entre outras terminologias
demonstram que as normas que sofreram a última revisão nos anos de 2008; 2003 e 1999
respectivamente precisam de revisão de suas terminologias.
Neste contexto, para os itens ociosos que foram analisados pela SEPI-DEGER e
receberam um posicionamento das áreas responsáveis pela sua gestão quanto ao descarte
ou venda por leilão, verificou-se a existência de recusa do preenchimento do formulário
denominado Destinação de Material Ocioso – DMO para estes itens pelos laboratórios de
avaliação de itens estocados e departamentos responsáveis pela avaliação e gestão destes
itens.
A alegação apresentada a SEPI para a não assinatura do formulário está associada ao
campo contido na “DMO” determinando a responsabilidade da assinatura do formulário a
Seção de Planejamento, Controle e Produção das fábricas e a Seção responsável pela
especificação técnica do item em questão.
A Situação atual demonstra que para cada aquisição, a avaliação da sua adequação é
efetuada pelos laboratórios de avaliação da qualidade do produto, subordinados ao
Departamento de Gestão da Qualidade - DEPGQ ou pela seção responsável pela
utilização do item na cadeia produtiva.
Diante dos fatos, conclui-se que uma terminologia contida no formulário, “área
encarregada pela sua especificação técnica”, foi utilizada fora de contexto no processo de
elaboração da “DMO” elevando a burocratização do processo, considerando que a área
encarregada pela sua especificação técnica, atua no processo de elaboração da matriz que
sustentará a aquisição do produto. Após esta fase a responsabilidade pela avaliação
caberá aos laboratórios de qualidade do produto do DEPGQ; Engenharia das fábricas e
Seções responsáveis pela utilização do item ocioso.

 Responsáveis
Pedro Pereira Botelho – DEPAC - a contar de 27/08/2012
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Alexandre José Valadares Jordão – DECOR - a contar de 21/10/2013
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Nelson Luís Lima de Souza – DECOR – de 30/06/2010 a 20/10/2013
 Corresponsável

Daniel Augusto Borges da Costa - DIRAD
 Recomendações
a) Executar uma revisão sobre os normativos atrelados administração de material
considerando que estão desatualizados em relação a atual estrutura organizacional da
CMB; e
b) Alterar da Norma de Administração n°0681-NA-1-01/04 em seu item I (um) do
subitem 416 para que o preenchimento da DMO seja atrelado ao parecer
técnico/operacional das áreas responsáveis por sua avaliação e utilização na cadeia
produtiva.
Competência: DECOR/DEPAC
Risco:
Avaliação Final da AUDIT:
Ao analisar a manifestação do DEPAC, constatou-se que os planos de ação propostos
atendem parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências e
acompanhamento da realização das ações propostas, resultando na mudança de fato para
constatação neste Relatório.
Analisado o teor da manifestação do DECOR por meio da Informação/Despacho (SGDoc
n° 0006480), constatou-se que o plano de ação proposto atende parcialmente as
recomendações efetuadas. Verificou-se por meio da fl.80 da Informação/Despacho, que a
atualização das Normas esta condicionada a conclusão da Política de estoque e aprovação
pela Diretoria.
Considerando os registros efetuados na Informação/Despacho do DECOR, conclui-se
quanto à necessidade de obtenção de evidências e acompanhamento da atualização das
Normas Internas atreladas a Administração de Materiais da CMB, resultando, desta
forma, na mudança de fato para constatação neste Relatório.
4 – INADEQUAÇÃO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS
 Constatação:
Foi executada a verificação do processo de aquisição de insumos da SEPC/DVCD,
SEPM/DVMD e SEPI/DVGG, contemplando a existência de segregação entre estoque de
segurança e estoque para consumo imediato com base na Norma de Administração n°
4120-NA-1-02, Políticas e Normas Legais da Administração de Materiais.
A verificação contemplou a identificação da necessidade de aquisição; análise das
especificações técnicas para produção do produto, aprovação do cliente quanto ao
delineamento da produção, com base nos planos anuais de produção e as aprovações,
considerando os níveis de competência, para cada aquisição efetuada, com base na
amostra dos 20 itens com maior saldo selecionados pela AUDIT para esta avaliação.
Identificou-se que os itens 300444 Cartão Policarbonato e 300494 Cartão Policarbonato
com os saldos de R$ 19.981.708,81 e R$ 5.775.360,84 milhões, totalizando 25 milhões
na data base de 30/06/2013, são geridos pela DVEG-DEGER ao invés da DVGG/SEPIDEGER que possui esta atribuição.
A gestão de itens em estoque pela DVEG-DEGER contribuiu para a formação de estoque
ocioso superior a 20 milhões no DEGER na data base 30/06/2013 considerando que o
item 300444 está sem movimentação a mais de 357 dias.
No processo de análise das aquisições dos itens selecionados, verificou-se a inadequação
do registro formal da segregação entre a necessidade de aquisição para consumo imediato

e a quantidade a ser adquirida para cobrir o estoque de segurança, nos processos de
aquisições conduzidos pelas SEPI-DEGER; SEPC-DECED e SEPM-DEMOM.
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A segregação do estoque de segurança e do estoque para consumo imediato, nas
solicitações de aquisições de insumos tem a importância de ser identificada a adequação
dos critérios considerados para a definição do estoque de segurança a ser adquirido, para
que o risco de formação de estoque ocioso devido a aquisições em volumes superiores a
demanda contratada seja controlado e monitorado.
A aquisição de estoque de segurança atende o item 413 da Norma de Administração n°
4120-NA-1-02, que atribui às Seções em questão a utilização de uma política de estoque
de segurança e tempo de ressuprimento, que serão determinadas por estas Seções em
função das características especificas de cada insumo.
As taxas de consumo tem a função de monitorar a aplicação dos insumos na cadeia
produtiva das fábricas da CMB, e são acompanhadas pela SEPC-DECED; SEPMDEMOM e SEPG-DEGER.
Porém, não foi identificada a existência de um relatório demonstrando as justificativas
que sustentaram as alterações nas taxas de consumo, para os itens que apresentaram
alteração significativa, entre a taxa de consumo apresentada pelas especificações do
produto e a taxa efetiva de consumo do produto, por meio da sua utilização na produção.
Verificou-se ainda a existência de um levantamento apresentando um comparativo entre
a taxa de consumo real e a taxa especificada, este levantamento, porém, não apresentou
uma análise crítica para as variações identificadas.
O descumprimento das Normas de Administração n° 4120-NA-1-02 no que tange ao
nível de detalhamento do estoque de segurança nas aquisições de insumos efetuadas pelas
Seções de Planejamento, Controle e Programação de Insumos da CMB e a precariedade
dos critérios de avaliação dos desvios das taxas de consumo dos insumos além do desvio
de função na gestão itens em estoque, comprometeu o processo de saneamento dos
estoques da CMB.
 Responsáveis
Luís Carlos Batista - DVCD – a contar de 25/05/2011
Dilcineia Larrubia de O. Moraes - DVMD – a contar de 01/07/2010
Wilson Gabriel Dias Lopes – DVGG - a contar 08/05/2013
Arnaldo Lisboa Mendes – DVGG - de 01/07/2010 a 07/05/2013
 Corresponsáveis

Amílcar Aguillar Magalhães – DECED - de 06/06/2012 à 20/09/2013
Roberto Alfredo Paulo – DECED - a contar de 20/09/2013
Paulo Ricardo de Matos Ferreira – DEMOM - a contar de 04/09/2012
Sérgio Grillo Magalhães – DEGER - a contar de 05/09/2012
 Recomendações
a) Viabilizar o registro em Norma de Organização e Administração quanto ao
impedimento da gestão de contato de aquisição de insumos por departamento que não
seja as áreas de planejamento do DECED; DEGER e DEMOM;
b) Alterar ou complementar o item 413 da 4120-NA-1-02-02, definindo o estoque
mínimo em dias para suprimento da produção considerando a natureza do fornecimento,
Nacional ou Internacional, de acordo com as especificações técnicas para cada produto;
c) Detalhar nas aquisições de insumos, o montante destinado à utilização de acordo com
as especificações da produção e o montante atrelado a formação de estoque de segurança;
d) Estabelecer uma meta de desvio dos principais itens em estoque, no qual para cada
desvio entre a taxa prevista de consumo e o efetivo consumo, que ultrapasse a meta de
tolerância, seja obrigatório à análise e justificativa dos motivos que ocasionaram o desvio
entre as taxas de consumo; e
e) Viabilizar a elaboração de um relatório gerencial comparando o período em análise
com o período anterior demonstrando todos os itens que sofreram distorção entre sua

utilização na produção em relação à estimativa de consumo no momento de aquisição e
elaboração das especificações técnicas.
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Competência: DECED/DVCD / DEMOM/DVMD / DEGER/DVGG
Risco:
Avaliação Final da AUDIT:
Ao analisar a manifestação do DEGER e DECED, constatou-se que os planos de ação
propostos atendem parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências e
acompanhamento da realização das ações propostas, resultando na mudança de fato para
constatação neste Relatório.
Com base na manifestação apresentada pelo DEMOM, conclui-se que até a data deste
Relatório não foi estabelecido um plano de ação para a recomendação proposta ao
Departamento auditado. Com base na situação descrita, é necessário que seja efetuado o
acompanhamento para verificação da criação de planos de ação, a ação tomada e as
evidencias que comprovam a adoção das ações propostas, resultando na mudança de fato
para constatação neste Relatório.
5 – PRECARIEDADE NO ACONDICIONAMENTO DOS ESTOQUES NO
ARMAZÉM 01 DA CMB
 Constatação:
Foi analisado no dia 17/09/2013 a contagem, o controle, a movimentação, armazenagem
e segurança dos itens estocados no armazém 01 da CMB sob responsabilidade da SEES,
considerando que neste armazém estão alocados os itens estocados de maior valor da
CMB. Esta abordagem identificou algumas precariedades, conforme demonstrado a
seguir:
Verificou-se uma série de itens de estoque não acondicionados adequadamente. Estes
itens estão alocados nas ruas do armazém dificultando o transito e acessibilidade a outros
itens alocados em suas respectivas prateleiras. Verificou-se também, a existência de itens
de estoque com uma proximidade elevada dos itens que estão em avaliação, sujeitando os
operadores a risco de utilização de item não aprovado pela CMB.
O mau acondicionamento dos itens estocados expõe estes itens ao risco de perda de suas
especificações técnicas, além do risco da utilização itens não aprovados na cadeia
produtiva devido à precariedade da segregação dos itens em avaliação dos itens aptos a
utilização.
A precariedade da utilização do espaço físico do armazém é um resultado da ineficiência
do cumprimento das políticas de administração de materiais da CMB.
 Responsáveis
José Mauro Peixoto da Costa – SEES/DEGCS – de 10/10/2010 a 07/08/13
José Mauro Peixoto da Costa – SEES/DECOR - a contar de 08/08/2013
 Corresponsáveis
Alexandre José Valadares Jordão - DECOR
Sergio dos Santos Machado - DEGCS
 Recomendações
Efetuar uma avaliação em conjunto com as áreas planejadoras e de aquisição de estoque
visando aperfeiçoar a utilização do espaço físico para ativos efetivamente utilizados a
produção para concluir quanto a melhor forma de acondicionar os ativos por meio da
plena aplicação das politicas de gerenciamento dos itens ociosos, ressuprimento e
estoques de segurança da CMB.
Competência: DECOR
Risco:

Avaliação Final da AUDIT:
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Ao analisar a manifestação do DEGCS, constatou-se que esse Departamento, com base
na Resolução da Diretoria n° 010/2013, não possui atribuições para estabelecer planos de
ação para o processo de gerenciamento e controle dos estoques da CMB. A partir da data
de publicação da referida Resolução da Diretoria, a atribuição de gerenciamento e
controle dos estoques da CMB passou a ser responsabilidade do DECOR.
Analisado o teor da manifestação do DECOR por meio da Informação/Despacho (SGDoc
n° 0006480), constatou-se que os plano de ação proposto, atendem parcialmente as
recomendações efetuadas. Verificou-se por meio das fls. 59 a 80 da
Informação/Despacho, a existência de uma listagem de itens de estoque que já possuem
definição para venda em leilão, porém estes itens aguardam a execução de leilão
administrativo para que ocorra a destinação e o saneamento dos estoques armazenados
pela CMB.
Considerando as informações disponibilizadas na Informação/Despacho do DECOR,
conclui-se quanto à necessidade de obtenção de evidências e acompanhamento da
execução do leilão administrativo para concretizar a vendas por leilão dos itens estocados
com esta definição, resultando na mudança de fato para constatação neste Relatório.
Nota: O item 1.2 não foi apresentado neste relatório neste documento por se tratar de
uma análise da situação do estoque sem movimentação do DECED, não ocorrendo a
identificação de Fato ou Constatação, por esta equipe de auditoria.
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ASSUNTO: Prestação do Serviço de Reservas de Passagens Aéreas

1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2013
2. PROCESSO Nº 0542/2013
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Governança, Riscos e
Controles Internos – DVAG
 Seção de Auditoria de Avaliação de Riscos e
Governança – SEAV
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 4.4.3 –
Atendimento às Solicitações de Exames Especiais
pela Presidência e/ou Diretoria Executiva da
CMB, Área de Negócio 4.4 – Conselhos e
Dirigentes, Eixo de Atuação 4 – Auditorias
Especiais, relativo ao Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna – PAINT, Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Avaliar a gestão do contrato de prestação de
serviços de viagens.
6. ESCOPO
Avaliar o cumprimento do contrato firmado com a
empresa prestadora de serviços de viagens, bem
como o efetivo acompanhamento da gestão do
referido contrato; atentar para os valores
praticados cotejando, em base de testes, com os
valores de mercado; analisar, se necessário, o
processo de licitação que deu origem a contratação
da empresa prestadora do serviço.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
Quanto à avaliação dos pagamentos à contratada,
foram verificados 20% a partir de julho de 2012.

RESUMO DOS FATOS APURADOS
1 – INFORMAÇÃO QUANTO
ADMINISTRAÇÃO 0328-NA-1.01.01

ÀS

FRAGILIDADE

DA

NORMA

DE

1.1 Informação da Ausência da Necessidade de Evidenciar a Escolha de Voo Mais
Econômico
Em março de 2013, a AUDIT tomou conhecimento de uma denúncia feita à OUVID quanto à
cotação de passagens aéreas, superior ao valor de mercado, realizada pela empresa contratada
FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA-EPP. Em atendimento a essa denúncia, após
questionamento formal e evidências apresentadas pela gestora do Contrato, foi justificada a
discrepância entre os valores cotados, visto que a data utilizada pelo empregado reclamante para
a cotação da passagem de retorno, não foi a mesma solicitada à empresa contratada.
Ao realizar testes no Sistema ITM da contratada, foi constatado que no processo de reservas
para voos nacionais, com ou sem escala, bem como os internacionais sem escala não há
evidência quanto às opções de horários e valores mais econômicos.
Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, acostada às fls. 21 e 22 do PA.PRESI nº
542/2013 (SGDoc/CMB nº 6444), constatou-se que a solicitação apresentada nesse ponto do
Relatório Preliminar foi mitigada, visto que houve proposta de alteração das normas 328-NA-101.01 e 328-NA-2-01.01 resultando somente em uma Informação no Relatório Final.
1.2 Informação da Ausência na Norma de Orientação Quanto aos Critérios para
Reservar Passagens Aéreas
Durante o exame realizado por esta equipe de auditoria, não foram identificadas na Norma de
Administração nº 0328 NA-1-01.01 instruções aos usuários sobre como realizar as melhores
buscas de passagens aéreas, visualizando todas as possibilidades de cotação, fato este que
impede a evidência quanto à escolha de passagens mais econômicas.
Cabe ressaltar, que durante o período de 14.09.2012 a 08.05.2013, ocorreram cancelamentos de
passagens aéreas no valor de R$63.932,46, conforme Relatório de Reembolsos de Passagens
Aéreas Não Utilizadas pela CMB, elaborado pela Gestora do Contrato. Contudo, após a
aplicação da multa relativa ao cancelamento prevista na Cláusula Décima Primeira, Parágrafo
Segundo do Contrato, o valor estornado para a Casa da Moeda do Brasil foi de R$42.981,42,
gerando um prejuízo de R$20.951,04; que equivale, em média, a 33% de perda sobre o valor
das passagens.
Avaliação Final da AUDIT

8. ENCAMINHAMENTO
 11/12/2013

9. PRAZO DE ATENDIMENTO

Analisado o teor da manifestação das áreas auditadas, constatou-se que a solicitação
apresentada nesse ponto do Relatório Preliminar foi mitigada, visto que houve proposta de
alteração das normas 328-NA-1-01.01 e 328-NA-2-01.01 e implantação do SGDoc; resultando
somente em uma Informação no Relatório Final, motivo pelo qual não são mais aplicáveis as
recomendações formuladas para esse assunto.

- 08/01/2013

1.3 Inconsistência entre os Prazos Estabelecidos para Elaboração de SDP e Reserva
de Passagem Aérea

10. DATA DE RETORNO À AUDIT

 Constatação

-

11. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO
12. MONITORAMENTO
-

O item 9.2 da Norma de Administração nº 4220-NA-1-01 para a elaboração da Solicitação de
Diárias menciona que deve ser preenchida com antecedência mínima de 2 dias úteis da data da
viagem, todavia o item 3.1.3 da Norma de Administração nº 0328 NA-1-01.01, cita que a
solicitação de passagem aérea deve ser realizada após autorização da SDP e com antecedência
mínima de 10 dias da data prevista para a viagem em âmbito nacional e 20 dias para as viagens
internacionais.
 Responsáveis
José Luiz Gil Costa –DECOF
Daniel Augusto Borges da Costa – DIRAD
 Recomendação
Solicitar ao DECOR que altere o prazo mínimo de antecedência para autorização da SDP, em
relação à data da viagem, a fim de que após autorizado pela respectiva Diretoria, permita tempo
hábil para a reserva das passagens aéreas sem o descumprimento da Norma de Administração.
Competência: DIRAD

 Risco:
Avaliação Final da AUDIT
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Analisado o teor da manifestação da área auditada, constatou-se que a solicitação
apresentada desse ponto do Relatório Preliminar não foi mitigada, dado que a Norma nº
0328-NA-1-01.01 solicita a autorização da Solicitação de Passagem Aérea – SDP com um
prazo de 10 dias de antecedência, para viagens nacionais, e 20 dias, para as internacionais,
da viagem. Contudo a Norma nº 4220-NA-1-01, que depende da prévia autorização da SDP,
solicita apenas 2 dias de antecedência da viagem. Visto que os dois departamentos, DECOR
e DECOF, estão ligados diretamente a DIRAD, esta AUDIT solicita o posicionamento da
Diretoria quanto a deixar compatível os prazos.
2 – INFORMAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA SOLICITAÇÃO
DE PASSAGEM AÉREA
Verificou-se no fluxo do processo de reserva constitui para o não atendimento ao princípio
da economicidade está relacionado à antecedência da reserva, conforme normativos internos
sobre os prazos de antecedência mínima para solicitação de passagens aéreas:
Norma nº 0328 NA-1-01.01, de 01.07.2013, item 3.1.3: “10 (dez) dias da data prevista
para a viagem em âmbito nacional e 20 (vinte) dias para as viagens internacionais”.
Norma nº 0328 NA-1-01.01, 06.01.1993: “2 (dois) dias da data prevista da viagem”
Quadro 1: Prazo para Solicitação de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais

Diretoria Departamento

Quantidade
de
Passagens
Compradas

Quantidade de
Solicitação
fora do prazo

% de
solicitações
fora do prazo

JAN a JUN

JAN a JUN

JAN a JUN

2013

31

-

8

-

26%

GABIN

14

-

14

-

100%

-

AUDIT

16

17

14

9

88%

53%

DEJUR

53

37

37

25

70%

68%

DEPAC

18

-

16

-

89%

-

PRESI

201

151

153

42

76%

28%

302

236

234

84

77%

36%

DECED

11

23

8

5

73%

22%

DEMOM

65

38

55

8

85%

21%

DEGER

134

21

106

7

79%

33%

DEMAN

6

9

6

0

100%

0%

DIPRO

16

1

12

0

75%

0%

232

92

187

20

81%

22%

DEVIN

-

2

-

0

-

0%

DEGCS

-

14

-

3

-

21%

DECOM

90

-

74

-

82%

-

DEPAM

10

-

10

-

100%

-

DIREM

35

25

29

12

83%

48%

135

41

113

15

84%

37%

DETEC

-

186

-

67

-

36%

DECOM

-

91

-

44

-

48%

DEPGQ

47

79

43

31

91%

39%

DESMS

37

29

31

0

84%

0%

DETIC

28

25

28

11

100%

44%

DEINT

78

123

76

73

97%

59%

DEMAT

57

56

54

17

95%

30%

DITEC

24

35

21

15

88%

43%

271

624

253

258

93%

41%

TOTAL DIPRO

DIREM

TOTAL DIREM

DITEC

2013(1) 2012(2)

-

TOTAL PRESI

DIPRO

2012

(2)

DERSC
(3)

PRESI

2012 2013

(1)

TOTAL DITEC
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Diretoria Departamento

Quantidade de Quantidade de
% de
Passagens
Solicitação fora solicitações fora
Compradas
do prazo
do prazo
JAN a JUN

JAN a JUN

JAN a JUN
2013(1)

2012(2)

2

67%

20%

11

100%

24%

41

-

100%

-

20

4

91%

25%

12

10

10

63%

83%

8

14

8

0

100%

0%

26

18

21

9

81%

50%

TOTAL DIRAD

125

116

111

36

89%

31%

TOTAL

1.065

1.109

898

413

84%

37%

DIRAD

2013

2012

2013

DESEM

3

10

2

DECOF

9

46

9

DEGCS

41

-

DEGEP

22

16

DESEC

16

DECOR
DIRAD

(1)

2012

(2)

Fonte: Relatório extraído do Sistema ITM pelo DECOR

(1) Solicitações não atendem o prazo de 10 dias de antecedência, conforme Norma de Administração em vigor.
(2) Solicitações não atendem o prazo de 2 dias de antecedência, conforme Norma em vigor, à época.
(3) Visando mitigar essas ocorrências na AUDIT, foi publicada Portaria PRT.PRESI nº 340, de 30/08/2013, que delega à
AUDIT a autorização da SDP, conforme planejado e aprovado no PAINT do exercício.

Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação das áreas auditadas, constatou-se que a solicitação
apresentada nesse ponto do Relatório Preliminar foi mitigada, resultando somente em uma
Informação no Relatório Final, motivo pelo qual não são mais aplicáveis as recomendações
formuladas para esse assunto.

3 – INFORMAÇÕES DAS FRAGILIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO
3.1. Exclusão Referente ao Descumprimento da Lei 10.520/2002
Durante a análise do processo nº 640/2012, foi observado que ocorreu manifestação de recurso
pela empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, dentro do prazo de 3 dias
da Ata da sessão que declarou a empresa FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA-EPP
vencedora, realizada em 25.06.2012. Porém, a apresentação de contrarrazões da empresa
FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA-EPP, foi realizada no dia 05.07.2012, após o término do
prazo, contrariando o estabelecido na Lei 10.520/2002, Art 4º, XVIII.
Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação da COMPEL, esta AUDIT constatou que a data de
declaração do licitante vencedor foi equivocada, conforme fls. 278 do processo nº 0640/2012.
O que resulta na exclusão desse assunto e a reformulação do ponto no Relatório Final, motivo
pelo qual não são mais aplicáveis as recomendações formuladas para esse assunto.

3.2. Informação da Ausência de assinatura do licitante vencedor na Ata
Constatou-se que a Ata do Pregão Presencial não foi assinada pelo representante da
FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA-EPP, o vencedor da licitação. Este procedimento
contraria a Lei 8.666/93 em seu Art. 43§ 1º.
Avaliação Final da AUDIT
Analisado o teor da manifestação das áreas auditadas, constatou-se que a solicitação
apresentada nesse ponto do Relatório Preliminar foi mitigada, resultando somente em uma
Informação no Relatório Final, motivo pelo qual não são mais aplicáveis as recomendações
formuladas para esse assunto.

4 – NÃO UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE – SISTEMA DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP
O SCDP é um software livre, desenvolvido pela SERPRO e utilizado pelo Governo Federal
para a administração das solicitações e pagamentos de diárias e passagens dos servidores
públicos à serviço.
O software está disponibilizado na internet e permite customização, conforme contato feito
pela equipe desta AUDIT junto ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Com
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base nas informações do referido Ministério, o sistema já se encontra na plataforma Java e,
em 2014, essa versão também já estará disponível na internet para novos usuários. É válido
ressaltar que o Sistema exige o carregamento da base de dados dos empregados para o
SIAPE, independente de sua utilização na Administração de Pessoal. Foi informado ainda
que é possível trabalhar com parâmetros diferenciados, necessitando para tal, adaptar o
código fonte para os parâmetros da CMB. Cabe salientar que empresas públicas como a
Telebrás e a Embrapa são usuárias do SCDP.
Avaliação Final da AUDIT

LEGENDA DOS RISCOS
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
Moderado:
Necessidade
de
adequação dos procedimentos e normativos
internos aos dispositivos legais e às
melhores
práticas
de
Governança
Corporativa.
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.

Analisado o teor da manifestação das áreas auditadas, constatou-se que a solicitação
apresentada nesse ponto do Relatório Preliminar foi mitigada, resultando somente em uma
Informação no Relatório Final, motivo pelo qual não são mais aplicáveis as recomendações
formuladas para esse assunto.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD
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Departamento de Serviços Corporativos – DECOR
______________________________________________________________

1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 09/2013
2. PROCESSO Nº XXX/2014
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Governança, Riscos e
Controles Internos – DVAG
 Seção de Auditoria de Avaliação de Riscos e
Governança – SEAV
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 4.4.3 –
Atendimento às Solicitações de Exames Especiais
pela Presidência, Área de Negócio 4.4 –
Conselheiros e Dirigentes, Eixo de Atuação 4 –
Auditoria Especial, relativo ao Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT,
Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Avaliar o processo licitatório e a gestão do contrato
de prestação de serviços diários de transporte.
6. ESCOPO
Analisar o processo licitatório que deu origem a
contratação de serviços diários de transportes,
atentando para o atendimento das especificações do
serviço constantes no Anexo I de cada Edital, bem
como analisar a gestão do contrato no período de
janeiro a março de 2013, incluindo a verificação da
situação fiscal e aplicação de multas (se houver).

ASSUNTO: Análise da Prestação de Serviços Diários de Transporte
RESUMO DAS CONSTATAÇÕES APURADAS
1 – NÃO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO TCU Nº
3.340/2011
Constatação:
Verificou-se que as pendências quanto ao atendimento às irregularidades apontadas nos
itens 9.8.2.5 e 9.9.3 do Acórdão nº 3.340/2011 foram atendidas, visto que quanto ao
item 9.8.2.5 o DEJUR assumiu em seu parecer, de 13/03/2013, a manutenção do
procedimento de fixar o valor remuneratório dos motoristas no Edital da CMB e,
quanto ao item 9.9.3, o DESEC apresentou o estudo técnico justificando a necessidade
da blindagem dos veículos.
No entanto, no tocante ao atendimento às recomendações do Acórdão nº 3.340/2011 –
TCU, verificou-se que, em que pese a área ter informado, no Relatório de Gestão de
2012, o atendimento do subitem 9.9.1. do Acórdão nº 3.340/2011 – TCU, que
recomenda à CMB que “regulamente internamente o controle da finalidade para
requisição e o uso de veículos, objeto da determinação do item 9.8.2.3” esta equipe de
Auditoria não localizou normativo que norteie, especificamente, a utilização de
veículos pelos Dirigentes e Chefe de Gabinete.
 Avaliação Final da AUDIT:
Analisando o teor da manifestação da área auditada, constatou-se que a área está
revisando a Norma para fazer constar o controle dos veículos utilizados pelos
Dirigentes da CMB.
Visto que o processo de revisão ainda requer envio ao DEPAC e à Diretoria para
posterior publicação, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi mitigado,
resultando em constatação neste Relatório.

7. PERCENTUAL EXAMINADO
100% da gestão do contrato no período de janeiro a
março de 2013.
8. ENCAMINHAMENTOS
8.1 Relatório Preliminar
 DIRAD/DECOR – 09/12/2013
MEMO nº 521/2013
9. PRAZO DE ATENDIMENTO

 Responsáveis
DECOR – Alexandre José Valadares Jordão (a partir de 21/10/2013)
DECOR – Nelson Luís Lima de Souza (até 21/10/2013)

 Corresponsável
DIRAD - Daniel Augusto Borges da Costa

 Recomendação

20.12.2013
10. DATA DE RETORNO À AUDIT
15/01/2014

Elaborar o regulamento referente ao uso dos veículos executivos, em atendimento à
recomendação do Tribunal de Contas da União, constante no subitem 9.9.2 do Acórdão
3.340/2011.
Competência: DECOR

11. DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

 Relatório Preliminar
09/12/2013
 Relatório Final
17/01/2014
12. MONITORAMENTO
 Recomendação - Ponto 1
Não Atendida

 Risco:

2 – FALTA DE CONTROLE NA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DOS
DIRIGENTES DA CMB
Constatação:
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
______________________________________
 Recomendação - Ponto 2
a) Não Atendida
b) Atendida
c) Não Atendida

Constatou-se que o DECOR, área gestora do contrato de disponibilização de veículos
de utilização dos Dirigentes da CMB, não possui controle efetivo do referido contrato
celebrado com a empresa INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.
O controle diário da prestação de serviços de transporte utilizado pelos Dirigentes e
Chefe de Gabinete passou a ser executado pelas respectivas secretárias, representantes
designadas pelas Diretorias, conforme determinação do Diretor Vice Presidente da
DIRAD.
Com a decisão dos Dirigentes, de passar o controle da utilização dos carros às
secretárias, tornaram precária a gestão do contrato pela área gestora, face ao risco
quanto à falta de monitoramento efetivo da utilização dos veículos, da quilometragem
excedente e da hora extra realizada pelo motorista. Além disso, como não há uma
verificação do hodômetro, o atesto das informações prestadas apresenta-se fragilizado,
uma vez que o registro é executado pelos próprios motoristas da contratada.

 Avaliação Final da AUDIT:
Analisando o teor da manifestação da área auditada, constatou-se que a documentação
disponibilizada evidencia que esse Departamento, instituiu a obrigatoriedade da
apresentação da OST– Ordem de Serviço de Transporte. No entanto, a área não
apresentou evidências quanto às mudanças nos procedimentos atualmente praticados
relativos ao monitoramento da quilometragem dos veículos utilizados pelos Dirigentes
da CMB.
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi mitigado,
resultando em constatação neste Relatório, uma vez que as recomendações ainda
requerem monitoramento.
 Responsáveis:
DECOR – Alexandre José Valadares Jordão (a partir de 21/10/2013)
DECOR – Nelson Luís Lima de Souza (até 21/10/2013)
DIRAD - Daniel Augusto Borges da Costa

 Corresponsável
PRESI - Francisco de Assis Leme Franco
GABIN - Marcela Tapajós e Silva
DIPRO - Fábio Bolmann
DITEC - Marcone da Silva Leal
DIREM - Lara Caracciolo Amorelli

 Recomendações
a) Inserir na rotina de controle do gestor designado, a verificação do hodômetro dos
veículos, a fim de monitorar efetivamente a quilometragem dos veículos utilizados
pelos Dirigentes, assim como atestar a veracidade das informações prestadas pelos
motoristas aos representantes designados pelas Diretorias; e
c) Informar à DIRAD a elevação gradativa do valor mensal pago à contratada,
sinalizando, antecipadamente, caso haja a necessidade de um aditivo no valor
contratado.
 Competência: DECOR

Risco:

3 – INFORMAÇÃO REFERENTE À MOROSIDADE NA ASSINATURA DO
TERMO ADITIVO DA J.H. DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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LEGENDA DOS RISCOS
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 Moderado: Necessidade de adequação
dos procedimentos e normativos internos
aos dispositivos legais e às melhores
práticas de Governança Corporativa.
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.

Verificou-se que a morosidade nos trâmites administrativos do procedimento para
assinatura do terceiro termo aditivo foi ocasionado pela tramitação (retorno) do
processo, por diversas vezes, no DEGCS, para atendimento / complemento de
informações.
Em relação à substituição da frota por veículos zero km, de acordo com o item 2 do
anexo I do Contrato celebrado com a empresa J.H. de Paula Transporte e Turismo, a
cada 2 (dois) anos deverá haver substituição da frota. Constatou-se que a contratada
descumpriu a referida cláusula do contrato. No entanto, houve cobrança à contratada por
parte do Superintendente do DECOR, por meio eletrônico, quanto à data de entrega dos
novos veículos.
Ressalta-se que após a reunião de busca de solução conjunta, houve alteração do risco
do ponto, de médio para formal, em razão das justificativas apresentadas pelo DECOR,
além da análise aos demais volumes do referido processo de acompanhamento, visto que
este se encontrava em tramitação, restringindo a análise desta Audit. Por ser falha
formal, não há responsáveis e corresponsáveis.
 Avaliação Final da AUDIT:
Analisando o teor da manifestação do DEGCS, constatou-se que a documentação
disponibilizada evidencia que esse Departamento promoveu a publicação da
OSI.DEGCS nº 003/2014, em 17/01/2014.
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando
somente em Informação no Relatório Final, não sendo mais aplicável a recomendação
formulada por esse assunto.
4 – INFORMAÇÃO REFERENTE À PRECARIEDADE NA FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO
Foi analisado o Processo Licitatório nº 3923/2010, assim como o processo de
Acompanhamento nº 0854/2011, em atendimento à denúncia recebida pela Ouvidoria –
OUVID, bem como baseado no Acórdão nº 5.878/2013 - TCU - 1ª Câmara.
No decorrer do exame constatou que foram aplicadas 59 (cinquenta e nove) multas de
trânsito em veículos da empresa Vector Transporte e Turismo Ltda.
Verificou-se ainda que, embora a contratada tenha apresentado o Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo - CRLV do exercício de 2013, constatou-se que o ano do
último licenciamento foi 2011, assim como averiguou-se, também, débitos referentes ao
IPVA 2012 e 2013.
Ressalta-se que não há responsáveis e corresponsáveis visto que foi uma falha formal da
área auditada.
 Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação do DECOR, embora a área não tenha evidenciado
quanto à inserção na rotina de trabalho do gestor de contrato de Prestação de Serviços
Diários de Transporte para os dirigentes da CMB, o controle das atividades citadas na
manifestação da área, verificou-se junto ao Gestor designado que os novos
procedimentos estão sendo implementados.
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando
somente em Informação neste Relatório, não sendo mais aplicável a recomendação
formulada por esse assunto.

DIRETORIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO – DIREM
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Departamento de Gestão
Suprimentos – DEGCS

de

Contratações

e
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 10/2013
2. PROCESSO Nº XXXX
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Governança, Riscos e
Controles Internos – DVAG
 Seção de Auditoria de Avaliação de Riscos e
Governança – SEAV
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 2.1.4 – Processo
de Dispensa e Inexigibilidade, Área de Negócio 2.1
– Compras, Eixo de Atuação 2 – Auditoria de
Compliance, relativo ao Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna – PAINT, Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
A verificação de Processos Licitatórios por meio de
contratação direta relativos à Dispensa e
Inexigibilidade, em especial, oriunda de licitações
desertas ou fracassadas, bem como a revisão da
fluxogramação das rotinas e procedimentos
envolvidos..
6. ESCOPO
O escopo do trabalho abrangeu a análise dos
processos, listados no Anexo I, tendo como
amostragem 20% dos processos de Dispensa e
Inexigibilidade de Licitação homologados de
janeiro a maio de 2013, considerando o critério de
materialidade, relevância e risco, totalizando 6
(seis) processos, e ainda 1 (um) processo
homologado em 2012, bem como 100% dos
processos de contratação direta oriundos de
Licitações fracassadas, referentes ao exercício de
2012, totalizando 6 (seis) processos.
Além dos processos mencionados acima foram
analisados, por solicitação especial, o de
contratação de terceirizados, o de contratação de
escritório tributarista e 5 (cinco) de aquisição de
combustíveis fracassados.
7. PERCENTUAL EXAMINADO

ASSUNTO: Análise de Processos de Dispensa e Inexigibilidade
RESUMO DOS FATOS APURADOS
1 – UTILIZAÇÃO
NUMERÁRIOS

INDEVIDA

DE

MNU

–

MOVIMENTAÇÃO

DE

Constatação:
Verificou-se que a aquisição de combustível na CMB, no início de 2013, foi efetuada
por intermédio do formulário Movimentação de Numerário - MNU, pelos
Departamentos de Serviços Corporativos - DECOR e o Departamento de Segurança
Corporativa – DESEC.
As MNUs foram emitidas com base na Norma de Administração nº 4230-NA-1-01,
que trata do Fundo DECOF, utilizando a tipologia 126-F, que abrange despesas de
pequena monta e de pronto pagamento em espécie para adiantamento, ressarcimento
ou reembolso de numerário para despesas com alimentação de acordo com critérios e
procedimentos fixados na referida Norma (Despesa com transporte e Alimentação).
Esta tipologia, claramente, não justifica a aquisição de combustíveis.
Foi informado pelo Departamento Jurídico, por meio da Informação/Despacho de
27.03.2013, que esse procedimento era inapropriado, pois a utilização de MNU para
aquisição de combustível caracteriza o fracionamento de despesa.
Após reunião realizada em 09.04.2013, entre representantes da DIRAD, DECOR,
DEJUR e DEGCS, em que o parecer jurídico foi informado a todos, sem, no entanto,
estarem presentes representantes do DESEC e DECOF, demonstrando precariedade na
comunicação entre os Departamentos e Diretoria, visto que mesmo após a decisão de
não mais adquirir combustíveis por meio de MNU, o DESEC continuou utilizando a
forma equivocada para compra, acatada sem questionamentos por parte do
DECOF/SETE.
Verificou-se ainda, que a Norma de Administração supracitada não prevê
procedimento de controle para a Seção de Tesouraria, de forma que, identifique
solicitações de reembolso frequentes, que possam caracterizar fracionamento de
despesa, assim como não há uma verificação atenciosa da relação entre tipologia e
descrição das despesas na MNU entregue para pagamento.
Avaliação Final da AUDIT:
Ao analisar a manifestação do DEPAC, constatou-se que o plano de ação atende
parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências e
acompanhamento da realização das ações propostas, resultando, desta forma, na
mudança de fato para constatação neste Relatório Final.

20% dos processos de Dispensa e Inexigibilidade
de Licitação homologados de janeiro a maio de
2013, assim como 100% dos processos de
contratação direta oriundos de Licitações
fracassadas, referentes ao exercício de 2012,
totalizando 6 (seis) processos.

Este assunto foi encaminhado a DECOF, DESEC, DECOR e DIRAD por meio do
Memo.AUDIT nº 479, 480, 484 e 489/2013, em 21.11.2013, com prazo para resposta
de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento. Até a finalização deste Relatório não
houve pronunciamento desses Departamentos quanto ao fato apontado, uma vez que o
prazo encontra-se expirado.

8. ENCAMINHAMENTOS

Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi parcialmente atendido,
tornando-se Constatação neste Relatório, uma vez que não houve manifestação de
algumas áreas.

8.1 Relatório Preliminar
 DIREM/DEGCS – 21/11/2013
MEMO nº 478/2013
 DIRAD/DECOF – 21/11/2013
MEMO nº 479/2013
 DIRAD/DECOR – 21/11/2013
MEMO nº 480/2013
 DIRAD/DEGEP – 21/11/2013
MEMO nº 481/2013
 DIPRO/DECED – 21/11/2013
MEMO nº 482/2013

 Responsáveis
José Luiz Gil Costa - DECOF
Jorge Mario Gomes Soutilho - SETE
Nelson Luis Lima de Souza – DECOR (até 20/10/2013)
Pedro Gonçalves de Matos - DESEC

 Corresponsável
Daniel Augusto Borges da Costa – DIRAD
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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 DIPRO/DEMOM – 21/11/2013
MEMO nº 483/2013
 DIRAD/DESEC – 21/11/2013
MEMO nº 484/2013
 PRESI/DEJUR – 21/11/2013
MEMO nº 485/2013
 PRESI/DEPAC – 21/11/2013
MEMO nº 486/2013
 PRESI/GABIN – 21/11/2013
MEMO nº 487/2013
 DIREM/DEPAM – 21/11/2013
MEMO nº 488/2013
 DIRAD – 21/11/2013
MEMO nº 489/2013

9. PRAZO DE ATENDIMENTO













DIREM/DEGCS – 20/12/2013
DIRAD/DECOF – 09/12/2013
DIRAD/DECOR – 09/12/2013
DIRAD/DEGEP – 09/12/2013
DIPRO/DECED – 09/12/2013
DIPRO/DEMOM – 09/12/2013
DIRAD/DESEC – 09/12/2013
PRESI/DEJUR – 09/12/2013
PRESI/DEPAC – 09/12/2013
PRESI/GABIN – 09/12/2013
DIREM/DEPAM – 09/12/2013
DIRAD – 09/12/2013

 Recomendações
a) Normatizar procedimentos de controle, a fim de minimizar riscos de fracionamento de
despesas.
Competência: DECOF
b) Verificar se a tipologia usada nas MNUs correspondem à descrição de despesa solicitada para
pagamento, não acatando justificativas que contradizem a Norma vigente.
Competência: SETE/DECOF
c) Abster-se de utilizar o formulário MNU em situações não previstas na Norma.
Competência: DECOR
d) Abster-se de utilizar o formulário MNU em situações não previstas na Norma.
Competência: DESEC

e.1) Implementar procedimentos de controle interno no DECOF/SETE, a fim de evitar o
fracionamento de despesas;
e.2) Desenvolver mecanismos de controle interno para coibir a utilização de MNU para compra
de itens incompatíveis com a Norma de Administração.
Competência: DEPAC

f) Garantir que informações relevantes, oriundas de pareceres jurídicos, sejam comunicadas a
todos os departamentos subordinados, a fim de fortalecer a comunicação interna entre esta
Diretoria e seus Departamentos.
Competência: DIRAD

10. DATA DE RETORNO À AUDIT













DIREM/DEGCS – 14/01/2014
DIRAD/DECOF – Não retornou
DIRAD/DECOR – Não retornou
DIRAD/DEGEP – 14/01/2014
DIPRO/DECED – 09/12/2013
DIPRO/DEMOM – 06/01/2014
DIRAD/DESEC – Não retornou
PRESI/DEJUR – Não retornou
PRESI/DEPAC – 17/12/2013
PRESI/GABIN – 10/12/2013
DIREM/DEPAM – 16/12/2013
DIRAD – Não retornou

11. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO
11.1 Relatório Preliminar
12.11.2013
11.2 Relatório Final
22.01.2014
12. MONITORAMENTO
 Recomendação - Constatação 1
a) Não Atendida;
b) Não Atendida;
c) Não Atendida;
d) Não Atendida;
e.1) Não Atendida;
e.2) Não Atendida; e

 Risco:

2 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
DO TCU E NORMA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 4170-NA-1-01.01

Após análise dos processos de dispensa, referenciados no Anexo I deste Relatório,
enquadrados no art. 24, IV, da Lei 8.666/93 que autoriza as contratações e aquisições
nos casos de emergência ou de calamidade pública, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos, constatou-se que em 4 (quatro) processos não foram realizadas as
pesquisas de preços.
A Norma de Administração nº 4170-NA-1-01.01, de 31.07.2013 que versa sobre
contratações, estabelece no item 523, VII e VIII para dispensas de licitação
fundamentadas nos incisos III e seguintes do art. 24 da Lei 8666/93, que não havendo
ao menos 3 (três) propostas válidas após o término do prazo de resposta compatível
com a complexidade do objeto, o DEGCS solicitará ao órgão interessado a indicação
de outros potenciais fornecedores e repetirá consulta. Caso persista a ausência de no
mínimo 3 (três) propostas válidas, a contratação poderá prosseguir mediante
autorização justificada do DEGCS. A versão anterior desta Norma, de 22.02.2011, já
estabelecia necessidade de fundamentação da razão da escolha do fornecedor em
prévia pesquisa de mercado mediante, preferencialmente, 3 (três) cotações de preços.
Não consta nos autos do processo justificativa para a contratação de empresas por
processo de dispensa sem a devida pesquisa de preços, conforme orientação do TCU e
o estabelecido na Norma de Administração referenciada.

Avaliação Final da AUDIT:
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f)

Não Atendida;

 Recomendação - Constatação 5
a) Não Atendida;
c) Não Atendida;
 Recomendação - Constatação 7
7.1. Não Atendida;
7.2. Não Atendida.

Ao analisar a manifestação do DEPAC, constatou-se que o plano de ação atende
parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências e acompanhamento
da realização das ações propostas.
Analisado o teor da manifestação do DEGCS, constatou-se que o plano de ação atende as
recomendações efetuadas quanto a implementar mecanismo de controle, a fim de coibir
aquisições e contratações de serviços sem as duas tentativas de pesquisas de preço,
estabelecidas na Norma; assim como, justificar a aquisição ou contratação por Dispensa
quando não possuir pesquisa de preço, uma vez que a Ordem de Serviço Interna – OSI de
Definição do Valor Estimado para Insumos, publicada em 14.01.2014 estabelece regras e
prazo para pesquisa de preços com três cotações.
Sendo assim, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando
somente em Informação no Relatório Final, não sendo mais aplicável a recomendação
formulada por esse assunto.
3 – INFORMAÇÃO REFERENTE A AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO - D.O.U.

No decorrer do exame de auditoria, foi verificada a falta de evidência da publicação do
extrato de Dispensa no D.O.U., nos autos dos processos de Dispensa e Inexigibilidade
selecionados para amostragem, conforme segue:
Quadro V: Lista de Processos com documentos ausentes
Processo Nº

Contratada

4022/2011

Hudson comércio e serviços Ltda

0703/2013

Licitar comércio de materiais e serviços

4355/2011

Mav’s embalagens Ltda

Fonte: Planilha de Dispensas e Inexigibilidades 2012 e 2013 elaborada pelo DEGCS

Contudo, foi verificado, em pesquisa junto ao sítio da Imprensa Nacional, que todas as
publicações supracitadas foram efetivamente divulgadas.
A manutenção dos processos devidamente instruídos, com todos os documentos
necessários, favorece aos usuários, dentre eles o TCU e a CGU, na obtenção de
informações completas e transparentes de todas as contratações da CMB, evitando
questionamentos desses Órgãos Controladores, além de dar cumprimento à determinação
do art. 26 da Lei 8.666/93.
Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação do DEGCS, constatou-se que a documentação
disponibilizada evidencia que a área auditada estabeleceu, por meio da OSI.DEGCS nº
001/2014, de 14.01.2014, estabelece que os documentos sejam acostados aos processos
antes do envio para a área contratante ou arquivamento.
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando
somente em Informação no Relatório Final, não sendo mais aplicável a recomendação
formulada por esse assunto.
4 – INFORMAÇÃO REFERENTE A NECESSIDADE DE MELHORAR A
PRÁTICA DE PESQUISA DE MERCADO

Após análise dos processos de dispensa, enquadrados no art. 24, IV e V, da Lei 8.666/93,
que dispensa contratações por emergência e quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a

Administração, respectivamente, foram verificadas as razões para o fracasso das
licitações.
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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De acordo com os processos analisados três casos foram fracassados devido as
licitantes interessadas terem proposto valores superiores ao previsto no Termo de
Referência, demonstrando precariedade na pesquisa de preços dos referidos Termos.
Importante ressaltar que os processos fracassados de nºs 0703/2013 e 1235/2013
resultaram em aquisições acima do preço de referência da licitação fracassada anterior,
sendo o primeiro motivado pela emergência causada pelo término do estoque, o
segundo pela dificuldade da CMB em contratar empresa fornecedora de combustível.
E ainda, o processo nº 2055/2012 também fruto de aquisição acima do preço de
referência da licitação fracassada, sendo que a empresa contratada participou do
pregão anterior.
Desta forma, devido às peculiaridades dos produtos e serviços demandantes pela CMB,
é necessário um melhor estudo de mercado, para que os valores constantes do termo de
referência sejam compatíveis com os praticados, a fim de diminuir a possibilidade de
licitações fracassadas por motivo de preços abaixo do Termo de Referencia, o custo
pela repetição de tais licitações e, ainda, minimizar que resulte em dispensa por
licitação.

Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação do DEPAM, constatou-se que a ação de realizar
pesquisa e análise de mercado a fim de promover concorrência e possível redução de
custos para a Casa da Moeda do Brasil atende a recomendação de verificação de
pesquisa de mercados.
Em relação à manifestação do DEGCS, constatou-se que a documentação
disponibilizada evidencia que o termo de referência será elaborado com base em dados
recentes, conforme estabelecido na OSI.DEGCS nº 002/2014, de 14.01.2014.
Sendo assim, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando
somente em uma Informação no Relatório Final, motivo pelo qual não são mais
aplicáveis as recomendações formuladas para esse assunto.
5 – PRECARIEDADE DE PLANEJAMENTO DE INSUMOS PELA ÁREA
RESPONSÁVEL
Constatação:
No decorrer do exame de auditoria foram verificados 3 (três) processos em que o
planejamento dos insumos a serem adquiridos foi efetuado de forma precária, todos por
emergência enquadrados no art. 24, IV, da Lei 8.666/93.
No caso específico dos processos nºs 4.311 e 4.312 de 2012, a contratação emergencial
dos produtos antiespumante e solvente de limpeza foi oriunda de falha na avaliação do
quantitativo adquirido no contrato original que, embora à época houvesse uma licitação
(Convite Internacional - Processo nº 1946/2012) em curso para a aquisição do insumo,
não haveria tempo hábil para aguardar seu desfecho sem comprometer o início da
operação do Aquasave e, por consequência, atender as recomendações do Instituto
Estadual do Ambiente - INEA. Ressalta-se que o referido convite internacional foi
revogado.
Por outro lado, no caso específico do Processo nº 0703/2013, de aquisição de filme
esticável polietileno, não houve pesquisa de preços devido à urgência para a aquisição,
pois o estoque existente a época duraria, somente, até março, ainda que houvesse um
pregão previsto para abertura em 14.03.13.
Considerando que a contratação, por emergência, constitui uma exceção ao dever de
licitar imposta por lei aos órgãos da Administração Pública, na qual o conceito de
emergência, sob o ponto de vista legal, definido no artigo 24, inciso IV, da Lei
8.666/93, merece interpretação cautelosa e restrita, e ainda que a dispensa de licitação
represente uma modalidade que pressupõe atendimento criterioso ao interesse público;
é dever dos requisitantes observar que nenhuma contratação por emergência deverá ser
processada para corrigir situação total ou parcial, da falta de planejamento ou ausência
de cautela necessária em tempo hábil.
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Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação do DECED e seus anexos, constatou-se que a ação de
estudar e atualizar taxas de consumo, pela engenharia de processo do departamento,
além de elaborar novas planilhas de controle em coerência com a legislação atende
parcialmente a recomendação de verificação de procedimentos de planejamento de
compras, a fim de minimizar as contratações por dispensa de licitação, no entanto,
faltam evidências e estabelecimento de prazo para o cumprimento do plano de ação
estabelecido.
Ao analisar a manifestação do DEMOM, constatou-se que as justificativas
apresentadas atendem a recomendação de verificação de procedimentos de
planejamento de compras, a fim de minimizar as contratações por dispensa de
licitação.
Ao analisar a manifestação do DEPAC, constatou-se que o plano de ação atende
parcialmente a recomendação efetuada, sendo necessário evidências e
acompanhamento da realização das ações propostas.
Sendo assim, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi mitigado, resultando
em constatação neste Relatório, uma vez que as recomendações ainda requerem
monitoramento.
 Responsáveis
Ivy Bertão de Moraes - SEPC
Amilcar Aguillar Magalhães - DECED

 Corresponsáveis
Fábio Bollman – DIPRO
Pedro Pereira Botelho - DEPAC

 Recomendações
a) Verificar procedimentos de planejamento de compras, a fim de minimizar as
contratações por dispensa de licitação.
Competência: DECED

c) Avaliar o processo de planejamento de compras, a fim de promover melhorias nos
procedimentos, visando minimizar as contratações por dispensa de licitação, oriundas
de precariedade no planejamento.
Competência: DEPAC

 Risco:
6 – INFORMAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE
TERCEIRIZADOS
Constatação:
O processo nº 0434/2010, que trata do acompanhamento do contrato nº 3148/2009 de
25.01.2010, foi analisado devido à recente Solicitação de Auditoria da CGU nº
201314228/05, de 23.08.2013. Essa contratação foi realizada por meio de dispensa de
licitação, art. 24, V, da Lei 8.666/93, pois o pregão, anterior, nº 65/2009 foi deserto.
Este contrato objetivou a contratação de prestação de serviços de Auxiliar de Serviços
Gerais, com função de recepcionista, Secretária Executiva, nível superior bilíngue
(inglês/português), Auxiliar Administrativa, nível de 2º grau completo e com noções de
informática, para trabalhar na Matriz da CMB, em Brasília/DF.
O processo mencionado incluiu contratação para cargo contemplado na estrutura do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários de 26.10.2009 da CMB, como Assistente
Técnico-Administrativo, demonstrando assim a terceirização de mão-de-obra para
exercer a mesma atividade de empregados da empresa.
Importante ressaltar que o contrato nº 3.148/2009 foi prorrogado durante anos, ainda
que em 20.03.2012, o Departamento Jurídico - DEJUR ao analisar a minuta do terceiro
termo aditivo tenha sugerido abertura de nova licitação para o objeto em questão, pois

o contrato é oriundo de dispensa, e inexistia licitação recente para o referido objeto. A
última prorrogação efetuada data de 25.07.2013 por período de três meses.
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A Casa da Moeda com este processo de contratação de prestação de serviços de
Auxiliar Administrativa está vulnerável a multas e processos trabalhistas por órgãos
fiscalizadores, motivo pelo qual este ponto foi classificado como risco alto.

Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação da PRESI, constatou-se que a determinação que não
sejam celebrados contratos para a prestação de serviços terceirizados para cargo
contemplado na estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da CMB vigente
atende a recomendação para atentar se o cargo a ser terceirizado estaria contemplado
no referido Plano, não permitindo que ocorra contratação dessa natureza.
Em relação à manifestação do GABIN, foram justificadas as consecutivas repactuações
com a empresa terceirizada, assim como a ação de que haverá a previsão de vaga para
o cargo de assistente técnico-administrativo na Sede de Brasília em um próximo
concurso público, adequando as atividades a ele inerentes à demanda administrativa
daquela Sede.
Quanto à manifestação da DIRAD, foi verificado que o DEGEP não foi consultado
quanto a contratação de prestação de serviços referido anteriormente, portanto a
recomendação de atentar se o cargo a ser terceirizado está contemplado no Plano de
Carreiras e Salários da CMB, não permitindo que ocorra contratação dessa natureza,
será modificada para a sugestão de que o DEGEP elabore uma OSG vinculando a
contratação de prestação de serviços a autorização do referido Departamento, assim
toda contratação realizada será avaliada pelo DEGEP, para que não sejam contratados
empregados terceirizados para cargos previstos no Plano de Carreiras e Salários da
CMB, assim como no Plano de Carreiras e Funções Gerenciais.
Após análise das manifestações, foi verificado que o Contrato nº 3148/2009, de
25.01.10, expirou em 28.10.2013, e nenhum empregado da CMB aceitou a oferta de
mudança para a sede de Brasília, conforme informado na manifestação do GABIN. Um
novo processo para contratação de prestação de serviços, com mesmo objeto do
contrato anterior, foi iniciado incluindo os cargos conflitantes.
Ressalta-se que foi verificado que a empresa terceirizada prestou serviço sem respaldo
contratual de 29.10.2013 a 17.01.2014. De acordo com a informação prestada pelo
Superintendente do Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos –
DEGCS, por meio eletrônico, foi solicitado à Contratada o encerramento imediato das
atividades relacionadas ao Contrato nº 3148/2009, por meio eletrônico e, 17.01.2014.
Ressalta-se ainda este assunto foi encaminhado ao DEJUR, por meio do Memo.AUDIT
nº 485/2013, em 21.11.2013, com prazo para resposta de 10 (dez) dias úteis a contar do
recebimento. Até a finalização deste Relatório não houve pronunciamento desse
Departamento quanto ao fato apontado, uma vez que o prazo encontra-se expirado.
Sendo assim, embora o DEJUR não tenha se manifestado, o fato apresentado no
Relatório preliminar foi mitigado, resultando em informação neste Relatório de
Auditoria, uma vez que a atividade exercida pelos terceirizados na Sede Brasília foi
interrompida.
7 – CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO TRIBUTARISTA
7.1. Precariedade na Contratação
Constatação:
No decorrer do exame de auditoria foi verificado o processo nº 0804/2013, que trata da
contratação do escritório JOÃO MAURÍCIO DE ARAÚJO PINHO CONSULTORES
ADVOGADOS S/C, prestador de serviço de assistência jurídico-tributária, na forma
do art. 25, II, da lei 8.666/93, sendo que o serviço em questão não se trata de uma
primeira contratação, e sim de mais uma renovação contratual, uma vez que a primeira
contratação do referido escritório iniciou na década de 90, perfazendo
aproximadamente 20 anos.
Foi evidenciada falha, no instrumento contratual firmado com o prestador de serviço que
“não previu expressamente a remuneração do contratado na hipótese de ausência da
celebração de novo contrato antes do trânsito em julgado da decisão judicial”,

conforme relatado às fls. 16, do supracitado processo, pelo Gerente da Coordenadoria de
Recuperação de Crédito - COREC;
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LEGENDA DOS RISCOS

Nesse sentido, corroboramos com a posição do DEJUR apresentada às fls. 27, que “com o
fim de melhor atender a recomendação em comento, pode-se aplicar o critério
estabelecido no §3º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e fixar os honorários com base no
estágio em que o processo se encontra atualmente”. Todavia não restou evidenciada que
“a CMB teria que desembolsar aproximadamente 2/3 do valor pactuado a título de
honorários em caso de não celebração de nova avença”, conforme também mencionado
às fls. 27, visto que a CMB deverá pagar, se for efetivamente comprovado em todos os
processos, a atuação da contratada.

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.

Cabe ressaltar que, atualmente, o Departamento Jurídico conta, em seu quadro, com
uma força de trabalho expressiva, cerca de 20 advogados.

Risco Moderado: Necessidade de adequação
dos procedimentos e normativos internos
aos dispositivos legais e às melhores
práticas de Governança Corporativa.

Recomendação

Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.

Competência: DEJUR

 Responsáveis
Márcio Luis Gonçalves Dias - DEJUR

Atentar para que nas próximas contratações, seja prevista a cláusula do valor devido aos
serviços prestados pelo escritório contratado no caso de não renovação do contrato, bem
como, quais documentos serão necessários para comprovação da atuação do escritório.

7.2. Precariedade no Acompanhamento da Execução Contratual
Constatação:
Em análise anterior desta AUDIT, por solicitação da PRESI, foram requisitadas ao
DEJUR algumas evidências, relacionadas à atuação do escritório contratado, por meio
da Informação/Despacho às fls. 35, informações estas acostadas ao Processo nº
0804/2013, que comprovam a efetiva atuação do escritório, por meio de peças judiciais,
na condução dos processos.
De acordo com a Nota Técnica do DEJUR, acostada às fls. 13 do supracitado processo,
o escritório tributarista acompanha 12 (doze) ações judiciais da CMB em andamento. E
ainda, conforme relatório de agosto de 2013, de Acompanhamento dos Processos do
Escritório JOÃO MAURÍCIO DE ARAÚJO PINHO CONSULTORES ADVOGADOS
S/C, acostado aos autos como documento nº 02 em resposta a solicitação desta AUDIT,
os processos representados encontram-se em sua maioria pendentes de decisão de
primeira instância.
Importante ressaltar que na Informação/Despacho do DEJUR, as fls. 38, os advogados
empregados no Escritório responsáveis pelos processos na CMB seriam três: João
Maurício, Eugênio Pacelli, Deborah Barreto. No entanto, em visita ao sítio da Justiça
Federal verificou-se que além dos advogados já citados mais dois são responsáveis pela
condução dos processos, sendo eles: Marco Antonio de Almeida Rego e Simone Voloch
Majzels.
Ressalta-se ainda que, até o término da elaboração deste Relatório de Auditoria, não
houve deliberação final em Reunião de Diretoria a respeito desta contratação.
 Responsáveis
Márcio Luis Gonçalves Dias - DEJUR

 Recomendação
Avaliar, criteriosamente, as probabilidades de êxito nos processos e a possibilidade de
condução do processo pelos advogados empregados na CMB.
Competência: DEJUR

 Risco:

Avaliação Final da AUDIT:
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Analisado o teor da manifestação da PRESI, constatou-se que a solicitação para a não
realização de nova contratação, assim como, de novo aditamento contratual atende a
recomendação de avaliar, criteriosamente, as probabilidades de êxito nos processos e a
possibilidade de condução do processo pelos advogados empregados na CMB, sendo
necessário posicionamento do DEJUR quanto ao fato verificado.
Este assunto foi encaminhado ao DEJUR, por meio do Memo.AUDIT nº 485/2013,
em 21.11.2013, com prazo para resposta de 10 (dez) dias úteis a contar do
recebimento. Até a finalização deste Relatório não houve pronunciamento desse
Departamento quanto ao fato apontado, uma vez que o prazo encontra-se expirado.
Sendo assim, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi mitigado, resultando
em constatação neste Relatório de Auditoria, uma vez que não houve pronunciamento
do Departamento Jurídico da CMB.

DIRETORIA DE PRODUÇÃO – DIPRO
Departamento de Gráfica Geral – DEGER
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1. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA
Nº 11/2013
2. PROCESSO Nº 18750.000145/2014-05
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Desempenho –
DVAD
 Seção de Auditoria de Desempenho/Área de
Negócios – SEAO
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 3.3.3 –
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE GRÁFICA
GERAL, referente à Área de Negócio 3.3 –
PRODUÇÃO FABRIL, Eixo de Atuação 3 –
AUDITORIA DE DESEMPENHO, relativo ao
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –
PAINT, Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
O exame objetivou o levantamento das rotinas, dos
procedimentos operacionais e da Gestão da
METODOLOGIA SICOBE.
Tendo como
objetivos principais a legalidade, economicidade,
eficácia, eficiência e a criticidade do processo.

_______________________________________________________________
ASSUNTO: Auditoria Operacional* da METODOLOGIA SICOBE.
RESUMO DAS INFORMAÇÕES APURADAS:
1 – AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PLANO DE AÇÃO CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 3.886/2011, REFERENTE AO RELATÓRIO AUDIT Nº
20/2011.
Informação:
Constatou-se, por evidências, o atendimento dos itens: 1 (a/b/c), 2 (a.1/a.2/a.3/b.1/b.2),
3 (a.1/a.2), 4 (a/b), 7 e 8 (a/b); o atendimento parcial do item: 5 (a/b/c) e o não
atendimento dos itens: 4 (c) e 6, das recomendações provenientes do Relatório de
Auditoria nº 20/2011 e que estão descritas no Plano de Ação do auditado, ambos
juntados ao Processo nº 3.886/2011.
Com relação ao item 5, letra b, fica claro o descumprimento da Norma nº 4830-NA-103.04 – Controle de Acesso e Trânsito de Pessoas, item 3, subitem 3.2, que define: “Os
crachás deverão ser devolvidos à área fornecedora, tão logo, cessarem as atividades
e/ou a permanência do seu portador na CMB.”
Para os demais itens que não foram plenamente atendidos, entende-se que a SICPA
protelou, quando das respostas às solicitações feitas através das cartas
CT.DETEC/001/2011, de 20/12/2011 e CT.DEGER 001/13, de 06/02/2013, a equipe
de auditoria afirma, tendo como base as respostas da DVAP aos questionamentos
contidos na SA 2013/011-01.

6. ESCOPO
Para fins de celeridade, visando à elaboração do
presente Relatório, foi dado ênfase ao cerne de um
trabalho da Auditoria Operacional, qual seja,
avaliar a efetividade da área responsável.
Para tanto o escopo inicial foi reduzido aos
seguintes temas: 1º) Cumprimento do Plano de
Ação Rel. AUDIT nº 20/2011; 2º) Renovação
contratual com a prestadora dos serviços SICOBE;
3º) Relação comercial entre a CMB x RFB; 4º)
Verificação da integração, instalação, manutenção
corretiva e preventiva e desinstalação; 5º) Dos
Ressarcimentos à CMB; e 6º) Da viabilidade de
criação de área de negócios. A outra parte, prevista
no escopo inicial, está sendo abordada em ações
desta AUDIT (Rel./AUDIT nº 18/2013), bem
como, em ações futuras para o exercício de 2014.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
Foram examinados 45% das atividades da área
relativas à METODOLOGIA SICOBE, em 2013.

8. ENCAMINHAMENTO


PRESI
Relatório Final
Processo nº 18750.000145/2014-05
Enviado em 30/01/2014



DEJUR – Área acessória
Memo AUDIT nº 053/2014
Enviado em 30/01/2014



DECOF – Área acessória
Memo AUDIT nº 054/2014
Enviado em 30/01/2014



DEPAM – Área acessória
Memo AUDIT nº 055/2014
Enviado em 30/01/2014

Avaliação da AUDIT:

Nas Reuniões de Busca e Soluções Conjuntas, conforme ATA/AUDIT nº 002/2014, de
17/01/2014 e nº 003/2014, de 21/01/2014, foram discutidas as recomendações do
presente ponto, que convergiram para um entendimento comum entre a AUDIT e a
área auditada, resultando em um alinhamento da redação original dos itens 1.1 e 1.3.
Houve o aceite e a ratificação, por todos, quanto à convergência final dada ao ponto.
 Recomendações:
1)
Para que os itens que não foram integralmente atendidos sejam regularizados
em até 30 dias, a contar do recebimento, pela SICPA, da comunicação formal que
deverá ser remetida visando à obtenção dos documentos necessários para o
atendimento do Plano de Ação do auditado.
2)
Para que a Norma nº 4830-NA-1-03.04 seja integralmente cumprida, tendo
em vista a problemática que envolve os crachás da CMB, que nesse caso, são
fornecidos aos funcionários da SICPA que executam os trabalhos relativos à
METODOLOGIA SICOBE e que recebem esses crachás de prestadores de serviços da
CMB. Sugere-se ainda, que seja criado um fluxo junto ao setor responsável pela
emissão dos crachás no DESEC e junto à SICPA, visando uma análise periódica dos
crachás fornecidos aos prestadores de serviço contratados pela última, criando uma
rotina operacional para a devolução desses crachás quando da saída desses
funcionários da SICPA.
3)
Para que disponibilize a relação dos funcionários da SICPA, que estão de
alguma forma inseridos na Política de Perfis referentes ao SICOBE que, segundo a
área, já está em desenvolvimento, bem como informar quantos níveis de acesso possui
essa Política. Informe ainda quais os funcionários da SICPA, efetivamente, acessam o
SICOBE GERENCIAL e quais os seus níveis de acesso.
Competência: DEGER/DVAP
 Risco:

2 – ANÁLISE DA INEXIGIBILIDADE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA
PRESTADORA DOS SERVIÇOS DA METODOLOGIA SICOBE.
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DIREM – Área acessória
Memo AUDIT nº 056/2014
Enviado em 30/01/2014



DIRAD – Área acessória
Memo AUDIT nº 057/2014
Enviado em 30/01/2014

9. PRAZO DE ATENDIMENTO
30 (trinta) dias úteis, contados da data de
recebimento
do
Processo
ou
Memorando.
10. DATA DE RETORNO À AUDIT
PRESI – 13/03/2014
DIPRO/DEGER – 13/03/2014
Áreas Acessórias – 13/03/2014
11. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO

12. MONITORAMENTO

*Auditoria Operacional:
A Auditoria Operacional consistir em
metodologia específica que busca contribuir
para o aperfeiçoamento da gestão, por meio
da produção de informações atualizadas e
independentes e que visam otimizar a
capacidade de gestão e o cumprimento de
metas, o resultado desta auditoria traz
recomendações que apontam para a
necessidade de investimentos na área
gestora do processo.

Informação:
Ressalta-se, principalmente, o esforço envidado pela atual Direção para a renovação do
Contrato de fornecimento dos serviços da METODOLOGIA SICOBE, além do próprio
credenciamento, comprovadamente também nos seguintes termos, publicou no site da
CMB:
 Publicação do o Edital de Audiência Pública CMB Nº 002/2013 e seu Anexo
com a Minuta de Especificação, para futura realização de Licitação Pública
Internacional;
 Publicação do Edital de Audiência Pública CMB Nº 003/2013, que tornou
público a realização, no dia 30/10/2013, da 2ª Audiência Pública para a realização de
Licitação Internacional;
 Publicação da Minuta de Edital de Pré-Qualificação nº 001/2013, com o
Edital acima referenciado, onde a CMB torna público que fará realizar a PréQualificação para Concorrência Internacional, por menor preço; e
 Publicação do Edital de Pré-Qualificação nº 001/2013, que tornou público que
fará realizar, com observância da Lei nº 8.666/93, a Pré-Qualificação para
concorrência internacional, por menor preço.
Apesar de todo o esforço da atual Direção da CMB e por força do vencimento do
Contrato nº 1890/2008, tendo em vista o risco de descontinuidade dos serviços
prestados pela empresa SICPA, foi instruído o Processo nº 786/2013 com os elementos
necessários a renovação do Contrato inicial.
Da análise de dois elementos (Nota Técnica DEPAM e Parecer DEJUR), que instruem
o Processo supracitado, depreendeu-se:
Foi considerado no item 15 da Nota Técnica o credenciamento de outras duas
empresas, além da SICPA, no Chamamento Público nº 001/2012. Apesar de
reconhecer a existência de soluções mercadológicas diversas para o produto selos
rastreáveis, não foram essas consideradas como possíveis prestadoras dos serviços,
dadas as especificidades técnicas já incorporadas ao sistema dos serviços prestados
para o SICOBE, até onde foi possível para a CMB avaliar, por meio do interesse do
mercado manifesto no Chamamento Público realizado. Segundo a conclusão do item,
apenas a SICPA apresenta essa atual condição técnica.
A Nota Técnica emitida pelo DEPAM, em sua conclusão, necessita de retificação no
amparo legal, tendo em vista que a natureza dos serviços contratados não pode ser
embasada, para inexigibilidade, no inciso I, art. 25 da Lei nº 8.666/93. Nesse caso, o
embasamento legal deve coadunar com a conclusão do DEJUR, que sustentou a
inexigibilidade no caput do artigo 25 da Lei nº 8.66/93.
O Parecer do DEJUR coadunou com a Nota Técnica supracitada, conforme consta do
item 36 do mesmo, “por tudo o quanto exposto e pelo que mais dos autos consta e
que ora se aduna, configurada a inviabilidade de competição em função da ausência
de mercado competitivo no atual momento subsuma-se a presente contratação no
que dispõe o artigo 25, caput da Lei 8.666/93.”
Observou-se ainda, que as determinações contidas no Acórdão nº 2075/2006-TCUPLENÁRIO, de 08-11-2006, que não foram respeitadas na primeira contratação, está
sendo respeitada nessa nova contratação (renovação), pelo menos na determinação do
item 9.7.1 do referido Acórdão, pois a atual Administração tomou as providências
necessárias envidando esforços para o credenciamento de outras empresas
fornecedoras de serviços afins. Contudo, não foi possível verificar, nos documentos
que nos foram enviados pelo DEPAM, o atendimento da determinação contida no item
9.7.2, que determina uma pesquisa de preços no mercado nacional e internacional nas
futuras contratações de projetos similares ao que foi contratado com a empresa SICPA,
talvez porque, no item 20 da Nota Técnica do DEPAM/006/2013, se considerou, diante
dos fatos expostos, o mercado em análise como um caso de monopólio pela empresa
SICPA.
A renovação do contrato com a SICPA, diferente do que aconteceu quando a
contratação foi realizada por meio dos elementos contidos no Processo nº 1890/2008
que deram causa a inexigibilidade, tendo como motivo a suposta exclusividade para o
fornecimento dos serviços solicitados à CMB, à época, pela RFB, está mais bem
fundamentada para a contratação da mesma empresa por inexigibilidade, ante a
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inviabilidade, no momento, de competição, conforme informado nos itens descritos e
transcritos acima. Somado ao fato dessa renovação não ter representado nenhuma
desvantagem financeira para ambas as partes, tendo em vista o atual contexto
econômico e financeiro que a CMB se encontra no mercado nacional e internacional.
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Avaliação da AUDIT:
Não foi possível uma avaliação preliminar, tendo em vista que as áreas arroladas no
presente ponto não participaram das Reuniões de Buscas e Soluções Conjuntas, pois
foram consideradas áreas acessórias. O ponto do Relatório será enviado junto com o
formulário de Plano de Ação para as áreas envolvidas.
Recomendações:
1) Para que continue envidando esforços no sentido de dar continuidade ao processo
licitatório que está em curso, com a celeridade que se faz necessária, para a
contratação de serviços terceirizados para os macroprocessos inerentes a
METODOLOGIA SICOBE.
2) Evitar novas contratações, por inexigibilidade sem o devido lastro documental e
legal, bem como, observar rigorosamente, as determinações contidas no Acórdão nº
2075/2006-TCU-PLENÁRIO, de 08-11-2006.
Competência: PRESI
3) Para que aponte, nos seus Pareceres das licitações de serviços similares ao
SICOBE/SCORPIOS, não tão somente a transcrição das determinações contidas no
Acórdão nº 2075/2006-TCU-PLENÁRIO, de 08-11-2006, mais, principalmente, no
que se refere ao atendimento dos seus itens: 9.7.1 e 9.7.2, pois apesar de ter sido
configurado um “caso de monopólio” pelo DEPAM, não se pode furtar ao fato de
outras duas empresas terem sido credenciadas, por meio do Chamamento Público nº
001/2012. Considerando ainda, outras empresa referenciadas no item 7, da Nota
Técnica DEPAM/006/2013, sendo essas potenciais concorrentes da SICPA, pois
possuem soluções de controle e rastreamento de produção.
Competência: DEJUR
4) Para que reveja a conclusão contida na Nota Técnica DEPAM/006/20013, de
19/11/2013. Conforme mencionado no item 2.3.4 do Relatório.
Competência: DEPAM
 Risco:

3 – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO JURÍDICO COMERCIAL ENTRE A
CMB E A RFB RELATIVO À METODOLOGIA SICOBE.
Informação:
Verificou-se a ausência de um instrumento jurídico formal entre a CMB e a RFB, a
exemplo do que já acontece entre o Ministério de Relações Exteriores (MRE) e a
CMB, bem com entre o BACEN e a CMB, visto que a relação que se tem entre ambas
é essencialmente “cliente x fornecedor de serviços”.
Apesar da previsão legal, que elegeu a CMB como responsável pelos procedimentos
de integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os
equipamentos que compõem o Sicobe nos estabelecimentos industriais envasadores
das bebidas de que trata o art. 1ºda IN/RFB nº 869/2008, isso tão somente não dirime
eventuais necessidades que devem estar firmadas em um instrumento jurídico formal
(detalhamento das obrigações e dos direitos), deixando ambas as partes
salvaguardadas em possíveis necessidades não previstas, nesse caso, na IN/RFB nº
869/2008, a exemplo do que já se faz na contratação de empresas particulares
prestadoras de serviços por entes da Administração Pública Direta ou Indireta, por
força da Lei nº 8.666/1993.

Avaliação da AUDIT:
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

Na Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, conforme ATA/AUDIT nº 003/2014, de
21/01/2014, foram discutidas as recomendações do presente ponto, que convergiram
para um entendimento comum entre a AUDIT e a área audita, resultando na inclusão
de uma recomendação à PRESI, item 1. Houve o aceite e a ratificação, por todos,
quanto à convergência final dada ao ponto.
Recomendações:
1) Que seja feita gestão junto a RFB, visando à implementação de um instrumento
jurídico formal que preveja as obrigações e deveres da CMB para com a RFB e vice e
versa.
Competência: PRESI
2) Para que verifique as questões comerciais e legais, com obrigações e deveres,
necessárias à viabilização e formalização de um instrumento jurídico formal pelos
serviços prestados pela CMB à RFB, relativos à METODOLOGIA SICOBE.
Competência: DIREM/DECOM
3) Para que disponibilize, à DIREM/DECOM, a rotina operacional e as necessidades
que, por ausência de instrumento contratual ou legal, não podem ser resolvidas apenas
pela vontade de uma das partes, para que em conjunto com a DIREM/DECOM e
demais áreas que se fizerem necessárias, seja viabilizado a formalização de um
Contrato Administrativo entre a CMB e a RFB.
Competência: DEGER/DVAP
4) Para que, em conjunto com as demais áreas, participe da elaboração do referido
instrumento jurídico formal entre a CMB e a RFB relativo aos serviços prestados à
METOLOGIA SICOBE.
Competência: DEJUR
 Risco:
4 – VISITAS TÉCNICAS PARA AVALIAR OS PROCEDIMENTOS DE
INTEGRAÇÃO,
INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
MANUTENÇÃO CORRETIVA E DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
QUE COMPÕEM O SICOBE, NAS LINHAS DE PRODUÇÃO DAS
ENVASADORAS DE BEBIDAS.
Informação:
Foram realizadas quatro visitas técnicas, com o intuito de evidenciar os
procedimentos em epígrafe, in loco. Assim como, a realização de um curso nas
dependências da atual prestadora dos serviços, visando angariar mais conhecimento
sobre a METODOLOGIA SICOBE.
Nas visitas técnicas realizadas nas fábricas, foram evidenciadas algumas
inobservâncias técnicas aos requisitos disponibilizados na forma de um “Caderno de
Requisitos – RQI”. Contudo, constatou-se que essas ocorrências são tratadas pelos
representantes da área auditada.
Outra constatação, não menos importante, foram as condições de trabalho em campo,
onde pode ser observado as mais diversas situações que são enfrentadas pelos
empregados da área, principalmente nas viagens para outros estados brasileiros, pois
esses carecem de estrutura básica de operacionalização, devido à subordinação dos
seus empregados as Normas Internas da CMB relativas às diárias, que não preveem as
especificidades inerentes à rotina operacional dos macroprocessos da METODOLOGIA SICOBE.
Por fim, faz-se necessário investimento na reestruturação da DVAP, pois existem
serviços que são prestados pela SICPA e que podem ser absorvidos pela CMB. Essa
atitude permitirá à renegociação dos valores pagos hoje à atual prestadora dos
serviços, tendo em vista, que essa terá os seus custos reduzidos, somando-se a um
maior controle da gestão do negócio por aquela que tem a prerrogativa legal para
tanto.

Avaliação da AUDIT:

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

Após a reunião de Busca e Solução Conjunta, registrada por meio da ATA/AUDIT nº
03/2014, de 21/01/2014, a área auditada enviou, por e-mail, a evidência necessária
que mitigou a recomendação constante do subitem 1.3, que versava:
“1.3. Para que sejam cadastrados no SICOBE GERENCIAL, como técnicos CMB, os
auditores que serão designados pela AUDIT, para realizarem o Plano de Fiscalização
a ser elaborado com fins específicos, preservando as funções de Auditores Internos.”
Nesse mesma reunião a área auditada solicitou um alinhamento da redação do
subitem 1.1, que foi reescrito com o acréscimo do seguinte trecho: “a partir das visitas
técnicas, que a área realiza,...”.
Houve o aceite e a ratificação, por todos, quanto à convergência final dada ao ponto.
Recomendações:
1) Para que a partir das visitas técnicas, que a área realiza, identifiquem quais os
processos que são operacionalizados pela atual prestadora dos serviços e que podem
ser absorvidos pela CMB em médio e longo prazo e os seus custos de implantação
que deverá submetido à DIPRO para implantação.
2) Para que, em conjunto com a DIPRO, realize proposta de alteração na Norma de
diárias vigente, visando à agilidade do processo (Ex. aluguel de veículo) e previsão,
de forma desburocratizada, para ressarcimento de valores, justificadamente, pagos
além do valor previsto hoje pela Norma.
Competência: DEGER/DVAP
 Risco:

5
–
ANÁLISE
DOS
RESSARCIMENTOS
DEVIDOS
PELOS
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS ENVASADORES DE BEBIDAS,
OBRIGADOS À UTILIZAÇÃO DO SICOBE.
Informação:
O valor total devido pelos fabricantes envasadores de bebidas, no período de 2009 à
03/12/2013, à título de ressarcimento, foi de R$ 5.736.568.145,43 (cinco bilhões
setecentos e trinta e seis milhões quinhentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e
cinco reais e quarenta e três centavos). Entretanto, foram recebidos, efetivamente, até
a consolidação realizada em 03/12/2013, pela DVAP, um total de R$
5.652.274.125,74 (cinco bilhões seiscentos e cinquenta e dois milhões duzentos e
setenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) (quadro 1),
o que representa em termos percentuais 98,5306% do valor total a ser recebido pela
CMB.
RESSARCIMENTOS TOTAIS RECEBIDOS

Quadro 1

R$1.364.388.373,44
24%

R$1.529.618.350,34
27%

R$2.758.267.401,96
49%

RECEBIDOS CORRETAMENTE
COM RECEBIMENTOS À MENOR
COM RECEBIMENTOS À MAIOR

Fonte/Método: Planilha DEGER/DVAP / Elaborado pela equipe da AUDIT
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Dos recebimentos totais (quadro 1), foram identificadas duas situações distintas, a
primeira é com relação aos recolhimentos efetivados à maior e a segunda é pelo
recolhimentos efetivados à menor, conforme quadro 2 abaixo:
TOTAIS DOS RESSARCIMENTOS RECOLHIDOS COM ERRO NO VALOR
Quadro 2
R$
6.358.024,79

RECOLHIMENTO À MENOR
RECOLHIMENTO À MAIOR
R$
90.652.044,48
Fonte/Método: Planilha DEGER/DVAP / Elaborado pela equipe da AUDIT.

Os valores que foram recebidos à menor, deverão ser faturados (Art. 11-A, IN/RFB
nº 869/2008) e cobrados o mais breve possível, devendo ainda, se permanecerem as
inadimplências identificadas, utilizar-se das sanções impostas pela norma legal
quanto à falta do recolhimento dos ressarcimentos pelas envasadoras (§2º, art. 11-A,
da IN/RFB nº 869/2008).
Já para os Ressarcimentos recebidos à maior, esses deverão ser identificados e
lançados em conta própria na contabilidade, pois caso as envasadoras se utilizem da
previsão legal (§10, art. 11, da INRFB nº 869/2008) compensando esses valores
recolhidos à maior, nos ressarcimentos futuros, esses deverão ser reconhecidos e
lançados em operação de compensação, dessa forma, não se perceberá o impacto
financeiro dessa operação.
Avaliação da AUDIT:
Na Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, conforme ATA/AUDIT nº 002/2014, de
17/01/2014, ficou esclarecido o entendimento para as recomendações da AUDIT do
presente ponto. Sendo necessário, apenas, um ajuste no direcionamento da
recomendação 1 e na redação da recomendação 2.
Contudo, na Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, conforme ATA/AUDIT nº
003/2014, de 21/01/2014, foram rediscutidas as recomendações do presente ponto,
que convergiram para um acréscimo ao entendimento anterior entre a AUDIT e a
área audita, resultando nas seguintes alterações:
1 – No item 1, englobar, além das Diretorias anteriores, à DIREM;
2 – No subitem 1.1, acrescentar a redação anterior o trecho: “...,criando Norma
específica de cobrança para o SICOBE/SCORPIOS”;
3 – Renumerou o subitem 1.2 para 2, dando um redirecionamento da recomendação
para a DI-PRO/DIRAD;
4 – A recomendação para a DVAP/DEGER, foi redirecionada para o item 2 com o
seguinte acréscimo na redação em destaque: “Que o DEGER/DVAP em conjunto
com o DECOF, façam o acompanhamento da aferição de todos os valores ressarcidos
à CMB no período de 2009 a 2013, no exercício de 2014, objetivando o
cruzamento com os encaminhamentos feitos à RFB pelo DEGER/DVAP que
visaram à cobrança dos inadimplentes desse mesmo período. Devendo ainda,
consolidar as informações obtidas em um balanço que demonstre os resultados
desses encaminhamentos.”
Houve o aceite e a ratificação, por todos, quanto à convergência final dada ao ponto.

Recomendações:
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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1) Que em conjunto com o DEGER/DVAP, DECOF e DEJUR, busquem soluções
conjuntas, no exercício de 2014, para cobrarem os ressarcimentos em atraso de todo
o período de 2009 a 2013, criando Norma específica de cobrança para o
SICOBE/SCORPIOS.
Competência: DIPRO/DIRAD/DIREM
2) Que em conjunto com as demais áreas supracitadas, faça gestão junto a RFB para
a criação de um novo código de receita para o ressarcimento que é recolhido por
meio do DARF. Separando assim, as receitas provenientes dos ressarcimentos do
SICOBE / SCORPIOS, resultando em uma identificação das receitas mais rápida e
eficiente.
3) Que o DEGER/DVAP em conjunto com o DECOF, façam o acompanhamento da
aferição de todos os valores ressarcidos à CMB no período de 2009 a 2013, no
exercício de 2014, objetivando o cruzamento com os encaminhamentos feitos à RFB
pelo DEGER/DVAP que visaram à cobrança dos inadimplentes desse mesmo
período. Devendo ainda, consolidar as informações obtidas em um balanço que
demonstre os resultados desses encaminhamentos.
Competência: DIPRO/DIRAD
4) Que em conjunto com o DEGER/DVAP, apropriem adequadamente os
ressarcimentos pagos à maior, evitando com isso, caso os fabricantes se utilizem da
previsão legal, visando à compensação desses valores, problemas de ordem
financeira para a CMB.
Competência: DECOF
 Risco:
6 – NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE ÁREA DE NEGÓCIOS SELOS
FISCAIS DIGITAIS RASTREÁVEIS.
Informação:
Buscou-se, primeiramente, com a RFB e com o DEGER/DVAP o conhecimento e o
entendimento dos Macroprocessos que compõem à METODOLOGIA SICOBE. Na
avaliação feita, pela equipe da AUDIT, ficaram claras as oportunidades existentes
para a incorporação dos macroprocessos (parte ou todo), para tanto, ficou evidente
também, a necessidade de investimentos na área gestora, visando uma melhor
estrutura operacional, consequentemente, uma gestão mais eficiente do negócio.
Verificou-se a necessidade da criação de um de um novo Departamento, devido à
representatividade que as METODOLOGIAS SICOBE / SCORPIOS têm para os
negócios da CMB. Para tanto, foi solicitada, à área auditada, uma proposta para a
criação de uma nova área de negócios (SICOBE/SCORPIOS), bem como, foi
proposto pela AUDIT um organograma que contemplou, a rigor, os macroprocessos
que podem ser incorporados pela CMB, além da singularidade que essas
subunidades de negócios (SICOBE/SCORPIOS) devem ser tratadas, em termos de
gerenciamento e fiscalização.
Em relação à estrutura apresentada pela área, não restou claro, em algumas
sugestões para criação de Seções, a qual macroprocesso estaria correlacionada. Da
mesma forma não se vislumbrou a necessidade de ter, segregado em Seções as
atividades de Operações de Instalação da de Manutenção, por um lado, e por outro
lado, não se vislumbrou, também, a necessidade de ter segregada em Seções a de
Automação da de Sistemas. Além disso, não restou claro, sobretudo, na estrutura
proposta pela área, a singularidade que deve ser tratada entre o SICOBE e o
SCORPIOS, em termos de gerenciamento e fiscalização. Por serem subáreas de
negócios distintas dentro da nova área de negócios a ser criada, com procedimentos
diferenciados, e que merecem tratamento a parte com a especialização do corpo
técnico da CMB.
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Já a proposta, desta AUDIT, incorpora as sugestões da área gestora, no que se refere
à cobertura dos macroprocessos propostos pela RFB e subáreas de negócios
propostos pela área, traz um diferencial: a necessidade de especialização por subárea
de negócio, que se caracteriza em ações distintas da Seção de Operação e
Fiscalização do SICOBE e do SCORPIOS. Essa separação, por área de negócio, já é
presente na DIPRO ao se ter uma Superintendência de Cédulas e uma
Superintendência de Moedas.
Avaliação da AUDIT:
Após as Reuniões de Busca e Soluções Conjuntas, conforme ATA/AUDIT nº
002/2014, de 17/01/2014 e nº 003/2014, de 21/01/2014, houve a convergência entre
a área auditada e a AUDIT, no que se refere à criação do novo Departamento,
conforme segue:

DESER
DVOP

DVES

DVGN

SEOI

SESE

SEFC

SEMC-SC

SSGD

SESU

SEMC-SI
Fonte/Método: DVAP/DEGER, alteração proposta em reunião, conforme ATA/AUDIT nº 002/2014.

O Departamento terá a seguinte nomenclatura: Departamento de Selos Fiscais
Digitais Rastreáveis – DESER.
Sua composição será de três Divisões e sete Seções, a saber:
- Divisão de Operação – DVOP – Responsável pela Operação e Manutenção da
Solução e dos Sistemas de Selos Rastreáveis.
- Seção de Operações de Instalação – SEOI
- Seção de Operações de Monitoramento e Controle – SEMC – SCORPIOS (SC)
- Seção de Operações de Monitoramento e Controle – SEMC – SICOBE (SI)
- Divisão de Engenharia de Serviços – DVES – Responsável pela Engenharia de
Requisitos das diferentes aplicações e Serviços de Suporte aos Sistemas de Dados de
Selos Rastreáveis.
- Seção de Serviços de Engenharia de Equipamentos e Automação – SESE
- Seção de Serviços de Suporte aos Sistemas de Gerenciamento de Dados – SSGD
- Divisão de Administração e Gerenciamento de Negócios – DVGN –
Responsável pela Gestão, Fiscalização e Controle de Negócios geridos pelo DESER
e pelo atendimento dos diferentes contratos envolvendo as soluções de Selos
Rastreáveis.
- Seção de Controle e Gerenciamento de Negócio e Contratos - SEGN
- Seção de Controle e Suporte ao Usuário – SESU
A criação do referido Departamento, com a estrutura supracitada, atenderia, ao
mesmo tempo, aos macroprocessos explicitados pela Receita Federal do Brasil RFB e sugeridos pela área auditada (de integração, instalação, manutenção
preventiva, manutenção corretiva, autenticação/rastreamento (mobile) e
gerenciamento da solução); bem como não distancia da proposta desta AUDIT, que
visa atender as orientações subentendidas em Solicitações de Auditoria da
Controladoria-Geral da União – CGU, no que se refere a estruturar as áreas por
unidade de negócios e subunidades de negócios.
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Isso se evidência tanto com a proposta de criação do Departamento de Selos Fiscais
Digitais Rastreáveis – DESER (Área de Negócios), quanto com a proposta de
criação das Seções do SICOBE e do SCORPIOS (Subunidades de Negócios).
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Houve o aceite e a ratificação, por todos, quanto à convergência final dada ao
ponto.
Recomendações:
1) Que avalie a oportunidade e conveniência de se criar o Departamento de Selos
Fiscais Digitais Rastreáveis – DESER, visando dar uma maior autonomia e
independência a uma área de negócio já consagrada pela sua singularidade.
Competência: PRESI
2) Que em conjunto, com a gestão da DIPRO, implementem a proposta de Criação
do Departamento de Selos Fiscais Digitais Rastreáveis – DESER, conforme Nota
Técnica nº 003/2014 elaborada pelo DEGER/DVAP, observando o que ficou
estabelecido na Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, conforme ATA nº
002/2014, de 17/01/2014.
3) Que conste da Minuta de Norma Administrativa pela criação do novo
Departamento, que já foi elaborada pelo DEGER/DVAP, todos os elementos que
serão geridos por esse, inclusive, a previsão de visitas técnicas e fiscalizações in
loco nas fábricas.
4) Que seja feita uma proposta de alteração da Norma Administrativa das diárias,
que deverá prever as excepcionalidades das visitas técnicas e fiscalizações do
SICOBE e do SCORPIOS, devendo ser previstas condições especiais para esse fim.
5) Que logo após a criação do Departamento, sejam revistos os custos de
operacionalização dos macroprocessos ou subprocessos, junto à prestadora dos
serviços, que serão absorvidos e geridos pela CMB. Para tanto, deve-se solicitar à
SICPA, o mais breve possível, a Planilha dos Custos Operacionais detalhada do
SICOBE.
Competência: DIPRO/DEGER/DVAP
Risco:

LEGENDA DOS RISCOS
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 Moderado: Necessidade de adequação
dos procedimentos e normativos internos
aos dispositivos legais e às melhores
práticas de Governança Corporativa.
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e
Financeira - DECOF

________________________________________

_______________________________________________________________

1.
RELATÓRIO
PRELIMINAR
AUDITORIA Nº 12/2013

ASSUNTO: Processo de Operação e Recuperação de Tributos

DE

2. PROCESSO: (Somente na versão final do
Relatório)

RESUMO DOS FATOS APURADOS

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT

1 – Precariedade nas atribuições de competências relacionadas às atividades
tributárias

 Divisão de Auditoria de Governança, Riscos e
Controles Internos - DVAG
 Seção de Auditoria Societária e Tributária –
SEFO
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 1.1.6 – Processo
de Operação e Recuperação de Tributos referente
à Área de Negócio 1.1 – Contábil, Orçamentário e
Financeiro, Eixo de Atuação 1 – Auditoria das
Demonstrações Financeiras, relativo ao Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna –
PAINT, Exercício de 2013.

 Fato
Constatou-se após fluxogramação que o controle de alguns tributos não fazem parte das rotinas
da SECF, tais como: apuração do PASEP e da COFINS, cálculo do IRPJ e CSLL estimativa,
apuração de IRPJ e CSLL anual, retenção de Tributos federais e retenção de INSS sobre
terceiros.

 Responsáveis
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 25/07/2013)
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013)
José Luiz Gil Costa – DECOF

 Corresponsável
Daniel Augusto Borges da Costa – DIRAD

5. OBJETIVO DO TRABALHO
Avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos e
controles adotados para a operação, pagamento e
recuperação de tributos, conforme legislação
vigente, bem como proceder à fluxogramação das
rotinas e procedimentos.

 Recomendação

6. ESCOPO

 Risco:

Avaliar o processo das operações fiscais, bem
como a verificação da apuração, retenção,
pagamento e recuperação dos tributos PASEP e
COFINS, que apresentaram maior relevância
financeira, no período de janeiro a maio/2013,
bem como pela complexidade do cálculo, com
incidência não cumulativa, requerendo maior
controle, principalmente, no aproveitamento dos
créditos.

7. PERCENTUAL EXAMINADO
Selecionados para análise, os cálculos do PASEP e
da COFINS, referente às apurações dos meses de
abril/2013 e maio/2013, que correspondem a 45%
do valor devido no período de janeiro/2013 a
maio/2013.

Revisar as Normas de Organização do Departamento, de forma que toda atividade
pertinente à área tributária seja atribuída a Seção de Contabilidade Fiscal – SECF.
Competência: DECOF

2 – Devoluções de compras não consideradas na base de cálculo do PASEP e da
COFINS
 Fato
Nos cálculos do PASEP e da COFINS, referentes às apurações dos meses de abril/2013 e
maio/2013, foi verificado se os valores das devoluções de compras ocorridas no período em
análise foram lançados como ajuste de redução de crédito, tendo em vista que no momento da
entrada dos bens são lançados os valores correspondentes ao crédito dessas aquisições.
Após análise, constatou-se que ocorreram devoluções de compras no valor total de
R$3.350.173,99 e R$974.534,78, referente aos meses de abril/2013 e maio/2013,
respectivamente, que não foram consideradas para ajuste da base de cálculo dos referidos
tributos.

 Responsável
Milton de Almeida Cordeiro - SECO

 Corresponsáveis

8. ENCAMINHAMENTO

Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 25/07/2013)
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013)
José Luiz Gil Costa – DECOF

 DIRAD – 09/12/2013
MEMO nº 523/2013

 Recomendações
9. PRAZO DE ATENDIMENTO


20 dias úteis contados a partir
recebimento do Relatório Preliminar.

do

a. Ajustar os meses de abril e maio/2013, a fim de considerar na apuração do
PASEP/COFINS os valores referentes às devoluções de compras; e,
b. Analisar a existência de devoluções em outros meses, sem que as mesmas tenham sido
consideradas na base de cálculo dos respectivos tributos, efetuando os ajustes necessários.
Competência: SECO

10. DATA DE RETORNO À AUDIT
-

Risco:

3 – Divergências apresentadas entre os valores do IRRF compensados na DIPJ
com SIAFI
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 Fato

11. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO

Os valores referentes aos lançamentos das compensações realizadas mensalmente na conta
contábil do “IRRF a Compensar – Retenções de Órgãos Públicos”, a título de dedução da base
de cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, estão divergentes do apresentado nas
DIPJs, conforme quadro abaixo:

09/12//2013

12. MONITORAMENTO

Quadro 1: Comparativo SIAFI x DIPJ
Ano
Mês
SIAFI
2010

-

2011
2012

DIPJ

Divergência

Janeiro

147.125,26

142.367,88

4.757,38

Fevereiro

588.091,95

521.942,85

66.149,10

Outubro

0,00

3.324.531,84

3.324.531,84

Janeiro

332.807,78

332.875,73

67,95

Março

1.486.489,04

1.458.865,35

27.623,69

Maio

0,00

1.652.020,78

1.652.020,78

Fonte: Ficha 11 Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa das DIPJ´s 2013/2012, 2012/2011 e 2011/2010
e Razão da Conta contábil 11215.10.00 – IRRF a Compensar – Retenção Órgãos Públicos, conta corrente 1708,
extraído do SIAFI referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/12.

 Responsáveis
Milton de Almeida Cordeiro – SECO
Márcia Regina da Cunha Ventura - SECF
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 25/07/2013)
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013)

 Corresponsável
José Luiz Gil Costa – DECOF

 Recomendações
a.
Analisar os valores registrados no Sistema SIAFI e os constantes nas DIPJs a fim de
identificar o motivo das divergências, providenciando os ajustes necessários.
Competência: SECO/SECF
b.
Criar rotinas de controle entre as seções SECO e SECF, para acompanhamento e o
registro de possíveis alterações nos valores considerados nas DIPJs.
Competência: DVCO

 Risco:
4 – Divergências entre os registros do SIAFI, os controles da contabilidade e as
informações apresentadas na DIPJ enviada à Receita Federal do Brasil - RFB
 Fato
Na análise da CSLL a Compensar – Retenções de Órgãos Públicos verificou-se divergência do
saldo da conta contábil 112.15.10.00, com o controle apresentado pela Seção de Contabilidade
Geral – SECO, por meio da planilha “Demonstrativo de Impostos e Contribuições Retidos na
Fonte”, no período de janeiro/2010 a maio/2013, conforme abaixo:
Quadro 2:Comparativo SIAFI x Controle da Contabilidade
Ano
SIAFI
Controle Contabilidade

Divergência

2010

8.251.386,55

8.241.578,79

9.807,76

2012

10.119.544,50

10098.477,88

21.066,62

Fonte: Demonstrativo de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte (2010 a 2012) e Razão da conta contábil
112.15.10.00 – CSLL a Compensar – Retenção Órgãos Públicos, conta corrente 2484 extraído do SIAFI,
referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2012.
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Além disso, os valores referentes aos lançamentos das compensações realizadas mensalmente na
conta contábil da “CSLL a Compensar – Retenções de Órgãos Públicos”, a título de dedução da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa, estão
divergentes do apresentado nas DIPJs, conforme quadro abaixo:
Quadro 3:Comparativo SIAFI x DIPJ
Ano
Mês
SIAFI

2010

2012

DIPJ

Divergência

Janeiro

171.884,20

171.226,16

658,04

Fevereiro

217.222,66

208.072,94

9.149,72

Abril

167.758,53

208.427,96

40.669,43

Maio

180.589,49

196.090,58

15.501,09

Janeiro

109.998,66

110.036,36

37,60

Março

243.775,13

222.708,51

21.066,62

Fonte: Ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa das DIPJ´s 2013/2012,
2012/2011 e 2011/2010 e Razão da conta contábil 112.15.10.00 – CSLL a Compensar – Retenção Órgãos Públicos,
conta corrente 2484, extraído do SIAFI, referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2012.

 Responsáveis
Milton de Almeida Cordeiro – SECO
Márcia Regina da Cunha Ventura - SECF
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 25/07/2013)
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013)

 Corresponsável
José Luiz Gil Costa – DECOF

 Recomendações
a. Verificar a documentação de seus controles, que está em dissonância do valor
registrado no SIAFI, efetuando os acertos necessários.
Competência: SECO
b. Analisar os valores registrados no Sistema SIAFI e os constantes nas DIPJs a fim de
identificar o motivo das divergências, providenciando os ajustes necessários.
Competência: SECO/SECF
c. Criar rotinas na Seção de acompanhamento e registro tempestivo de possíveis
alterações nos valores a serem inseridos nas DIPJs.
Competência: DVCO

 Risco:

5 – Valores de multa e juros não considerados na Planilha de Controle dos
Créditos provenientes de DIPJs
 Fato
Foi constatado que no controle utilizado pela contabilidade não é considerado, para fins de saldo
remanescente dos créditos, o valor referente à multa e juros constantes nas PER/DCOMP, abaixo
relacionadas:
Quadro 4: Comparativo Valores constantes nos Pedidos de Restituição X Valores
constantes no controle de créditos IR/CSLL elaborado pela SECO
Valor
PERDCOMP

Valor
Contabilidade

Tributo

Pedido de Compensação

CSLL

36343.54879.090413.1.3.03-2269

546.802,15

525.923,01

20.879,14

CSLL

22088.38977.050313.1.3.03-9219

448.768,02

437.182,69

11.585,33

IRPJ

16888.21028.160212.1.7.02-0871

3.859.781,45

3.324.531,84

535.249,61

IRPJ

10477.24083.1602121.7.02-7044

866.167,56

827.838,64

38.328,92

IRPJ

33986.29907.090413.1.3.02-3180

2.287.045,01

2.199.716,28

87.328,73

IRPJ

21495.88162.050313.1.7.02-3408

1.559.011,46

1.518.764,22

40.247,24

TOTAL

Diferença

733.618,97

Fonte: Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP acima mencionados e
Controle de créditos IR/CSLL elaborado pela SECO.

Verificou-se, ainda, que a CMB deixou de se beneficiar em R$ 733.618,97 visto que, tal
montante, foi utilizado para o pagamento de juros e multas incorridos pela entrega dos pedidos
de compensação após a data de vencimento dos tributos a serem compensados.
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 Responsável
Márcia Regina da Cunha Ventura - SECF

 Corresponsável
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 25/07/2013)
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013)
José Luiz Gil Costa – DECOF

 Recomendação
a. Efetuar os devidos acertos na planilha de controle incluindo, sempre que houver multa
e juros constantes na PER/DCOMP, os respectivos valores cobrados.
Competência: SECF
b. Criar rotina para SECF de acompanhamento e entrega no prazo de vencimento dos
tributos a serem compensados, os respectivos Pedidos de Compensação para não acarretar em
perdas financeiras futuras.
Competência: DVCO

 Risco:

6 – Divergências entre saldos credores de IRPJ/CSLL, DIPJ e Pedido de
Restituição
 Fato
Durante análise, confrontou-se o saldo constante no cálculo do Imposto de Renda – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apresentado nas DIPJs referente ao período
de 2003 a 2012, com a planilha de controle da SECF e os respectivos Pedidos de Restituição.
Com base nesta análise, foram encontradas divergências, conforme quadro abaixo:
Quadro 5: Comparativo DIPJ X Controle SECF X Pedidos de Restituição
Tributos
IRPJ

2004/2003

DIPJ
4.237.302,90

2.226.687,00

IRPJ

2005/2004

5.133.438,15

3.080.225,59

3.080.225,59

IRPJ

2006/2005

3.770.471,42

5.219.852,02

-

IRPJ

2011/2010

5.038.281,74

5.038.281,74

5.038.664,94

IRPJ

2012/2011

12.258.980,68

12.272.026,68

12.258.980,68

CSLL

2004/2003

2.441.595,38

2.647.252,41

-

CSLL

2005/2004

3.040.826,72

2.067.223,42

2.067.223,42

CSLL

2006/2005

1.851.626,11

3.114.044,17

-

CSLL

2007/2006

2.863.892,23

2.863.892,23

2.863.892,23

CSLL

2012/2011

7.180.460,93

7.184.986,95

7.180.460,93

Controle SECF

Pedido de restituição
-

No caso dos saldos credores referentes às DIPJs 2006/2005 e 2004/2003, não ficou evidenciado
a apresentação do pedido de restituição, apesar do Relatório da Auditoria Independente nº
02/12, da HLB Audilink Auditores e Consultores, referente à Auditoria das Demonstrações
Contábeis relativas ao exercício de 2011 mencionar que “ (...) foram apresentados alguns
documentos que, em tese, interromperiam a contagem do prazo de cinco anos para a extinção do
direito de requerer a restituição, quanto aos exercícios de 2006 e 2004, relativos aos anos-base
2005 e 2003, respectivamente.).”

 Responsável
Márcia Regina da Cunha Ventura – SECF

 Corresponsáveis
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 25/07/2013)
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013)
José Luiz Gil Costa – DECOF

 Recomendações
a. Apurar o motivo das divergências e efetuar os acertos necessários.
Competência: SECF
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b. Criar rotina na SECF para o acompanhamento entre valores constantes na DIPJ e nos
controles efetuados pela Seção, bem como manter documentação que suporte os valores
mencionados na planilha de controle da Seção.
Competência: DVCO

 Risco:

7 – Adoção de isenção de tributos federais com base no Parecer PGFN
 Informação
A lei n° 5.895, de 19 de junho de 1973, transformou a Casa da Moeda do Brasil em empresa
pública, determinando que a finalidade da empresa, em caráter de exclusividade, é a fabricação
de papel moeda, moeda metálica e a impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da
dívida pública federal. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados as suas
atividades monopolizadas ou delas decorrentes, a CMB goza de isenção de tributos federais,
conforme art. 11 da referida Lei, ratificada no art. 387 do Decreto n° 2.122, de 13 de janeiro de
1997.
Em abril de 2005 a Secretaria da Receita Federal encaminhou a Procuradoria –Geral da Fazenda
nacional – PGFN, consulta visando interpretação do art. 11 da Lei n° 5.895/73, tendo em vista
contrato celebrado com a CMB para confecção do selo de controle do IPI, em regime de
exclusividade, os valores correspondentes ao PIS/PASEP e a COFINS estavam inseridos no
preço. Em resposta a referida consulta, a PGFN concluiu a que não deveria haver incidência das
contribuições em voga, considerando que as mesmas incluem-se no conceito de tributos federais,
estando contempladas pela isenção, conforme Parecer PGFN/CAT/N°907/2005.
Em agosto de 2007, a CMB requereu à PGFN que fosse declarada albergada pela isenção
prevista no art. 11 da Lei n° 5.895/73, as contribuições para seguridade social, especialmente,
PIS/PASEP e COFINS, como também os demais impostos federais, inclusive o de renda sobre a
parcela dos lucros, incidentes nas operações de atividades exclusivas da mesma. A PGFN
ratifica por meio do Parecer PGFN/CAT/N° 2338/2007, que a CMB goza de isenção dos tributos
federais, sendo esta conclusão em tudo compatível com a orientação adotada no Parecer
PGFN/CAT/N° 907/2005.
O parecer PGFN/CAT/N° 2338/2007 foi assunto da 47° Reunião da Diretoria da CMB, de
29/11/2007, onde solicitaram parecer do Departamento Jurídico acerca do grau de abrangência
do referido Parecer da PGFN, bem como a viabilidade de retroatividade quanto ao recolhimento
dos impostos, e ainda ao Departamento Financeiro, com base no parecer do Departamento
Jurídico efetuasse o cálculo da retroatividade dos impostos já recolhidos, bem como
providenciasse seu reembolso.
No que se refere a este assunto no item 17 das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
do exercício de 2008, assinada pelo Presidente da CMB, Diretoria Executiva e o contador da
CMB, à época há o seguinte esclarecimento:
“Até 2008, a CMB não se utilizou da prerrogativa da isenção fiscal conforme disposto na
Lei de Criação da CMB e previsto no § 2° do artigo 173 da Constituição. Neste exercício,
após parecer jurídico independente e análise da Divisão de Contabilidade, foi decidido
alterar a forma de provisionamento da tributação, o que teve impacto bastante
significativo no Resultado do Exercício.”
Cabe ressaltar que a prerrogativa da isenção fiscal está sendo considerada na apuração do IRPJ e
da CSLL desde a DIPJ 2003/2002, e no caso do PIS/PASEP e COFINS desde o mês de abril de
2008, conforme resposta apresentada pela Divisão de Contabilidade – DVCO aos
questionamentos da Solicitação de Auditoria n° 2013/012-02.
Entretanto, de acordo com o registro efetuado na Ata da 25° Reunião de Diretoria, de
27/06/2013, a Receita Federal do Brasil – RFB foi consultada sobrea validação do parecer da
PGFN sobre a isenção tributária da CMB, tendo em vista que em consulta à PGFN, o presidente
da CMB foi informado que, embora os pareceres emitidos pela PGFN continuem atualizados,
esses ainda não foram validados pela receita Federal do Brasil – RFB ou pelo Ministro de Estado
da Fazenda.
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Considerando que a Receita relativa aos produtos e serviços da CMB que não está sendo
tributada no âmbito federal, em virtude da isenção dos tributos federais, corresponde a
93,40% da receita bruta total da empresa, conforme planilha de cálculo de abril/2013, uma
posição divergente da adotada, deverá ser estudada de forma minuciosa, tendo em vista o
impacto vultoso que esse assunto acarretará no Resultado da CMB.

DIRETORIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO – DIREM
Departamento Comercial e Marketing - DECOM
_______________________________________________________________
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1. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA
Nº 13/2013

ASSUNTO: Auditoria Especial no Clube da Medalha do Brasil
RESUMO DOS FATOS APURADOS
1- INADEQUAÇÃO NA GUARDA E ARMAZENAGEM DOS ITENS DA SEÇÃO DO
CLUBE DA MEDALHA DO BRASIL – SECB (antigo CMEB)

2. PROCESSO Nº 18750.000117/2014-80
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Desempenho –
DVAD
 Seção de Auditoria de Desempenho/Área
de Negócios – SEAO
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA
AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 4.4.3 –
Atendimento às Solicitações de Exames
Especiais pela Presidência e/ou Diretoria
Executiva da CMB, Área de Negócio 4.4 –
Conselhos e Dirigentes, Eixo de Atuação 4 –
Auditorias Especiais, relativo ao Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT,
Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO

 Constatação
Considerando a montagem de exposição na CMB ocorrida a partir de 05/08/2011, a Divisão de
Acervos e Eventos - DVAE cedeu, por empréstimo, o quantitativo de 210 medalhas de prata e 36
peças Numismáticas Filatélicas – PNC’s, à Seção do Clube da Medalha do Brasil - SECB, no total de
246 itens, tendo este material, permanecido em exposição no período de 05/08/2011 a 12/06/2013 na
SECB, retornado ao Acervo em 03/07/2013.
Evidenciou-se a inadequação na guarda e armazenagem dos itens (medalhas e PNC’s – Peças
Numismáticas Filatélicas) cedidos por empréstimo, pelo Setor de Acervos à Seção do Clube da
Medalha. Verificou-se improviso quanto à guarda e armazenagem do material emprestado a SECB,
onde o mesmo foi mantido no ambiente de trabalho administrativo sobre uma mesa, demostrando
vulnerabilidade. Ressalta-se que à SECB possui sala cofre para esse fim.
 Responsáveis
José Victor Martins - DVMK/DECOM - a contar de 01/07/2013.
Valéria Fionda - SECB/DVMK/DECOM – a contar de 01/07/2013.
Luiz Cavalcanti Damasceno – CMEB/DECOM – de 12/03/2013 a 01/07/2013.
Cleonaura Costa dos Santos - CMEB/DECOM – de 30/06/2010 a 12/03/2013.

Dar
cumprimento
ao
solicitado
pela
Presidência/Ouvidoria, no sentido de avaliar as
atividades da Seção do Clube da Medalha do
Brasil - SECB, subordinada a Divisão de
Marketing – DVMK – Departamento
Comercial/Marketing – DECOM durante o
período de 05/08/2011 a 12/06/2013.

 Corresponsáveis

6. ESCOPO

 Recomendação

O escopo do trabalho abrangeu a análise dos
controles, da movimentação, guarda e
armazenagem, envolvendo os seguintes pontos:
o levantamento físico de 100% das medalhas e
Peças Numismáticas Filatélicas – PNC’s que se
encontram sob à responsabilidade da
DVAE/Acervos, conferência das medalhas
transferidas em 07/04/11 da Seção do Clube da
Medalha – SECB para o Setor de Acervos da
DVAE, devolução ao Acervo de 246
medalhas/PNC’s, que foram emprestadas à
SECB no período de 04/08/11 a 03/07/13 e
análise dos registros patrimoniais no Sistema
ERP – Módulo Ativo Fixo; bem como a
avaliação da aderência das rotinas do âmbito da
SECB e no Acervo às Normas Internas
vigentes.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
Foram verificados 100% das Medalhas e PNC’s
que se encontravam sob a guarda da
DVAE/Acervos.
8. ENCAMINHAMENTO
8.1 Relatório Preliminar





DIREM – 27/11/2013
MEMO nº 499/2013
DIRAD/DECOF – 27/11/2013
MEMO nº 500/2013
GABIN – 27/11/2013
MEMO nº 501/2013
DVAE/GABIN – 27/11/2013
MEMO nº 502/2013

Rafael Bassan Warowitz – DECOM – a contar de 10/06/2013.
Manoel Antônio S. Gasparini Filho – DECOM – de 04/09/2012 a 10/06/2013.
Antônio Fernando Monteiro da Silva – DECOM – de 30/06/2010 a 04/09/2012.

b) Atender às rotinas de controle de medalhas e moedas em consonância às Normas de
Administração, mitigando ações improvisadas com risco de extravio.
Competência: DECOM/DVMK/SECB
 Risco:

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Analisando o teor da manifestação da área auditada, verificou-se o atendimento da recomendação
1.a, contribuindo para a mitigação parcial do fato.
Com relação a recomendação 1.b, verificou-se que se encontram em andamento, algumas ações que
estão sendo promovidas pela área auditada, cujo prazo foi estabelecido para abril/2013, a fim de
atender ao recomendado pela AUDIT. Desta forma, o ponto foi mantido como constatação neste
Relatório Final.
2 - INCONSISTÊNCIAS NOS REGISTROS DOS BENS PATRIMONIAIS NO SETOR DE
ACERVOS
2.1 - Inadequação nos registros de patrimônio das medalhas constantes do Termo de
Transferência de Medalhas e a contagem física
 Constatação
Por ocasião da entrega definitiva das medalhas e PNCs da Seção do Clube da Medalha – SECB para
o Setor de Acervos da Divisão de Acervos e Eventos – DVAE/Acervos, ocorrida em 07/04/2011,
após ter sido inventariado o total de 437 medalhas nos dias 21, 22 e 23 de março de 2011, conforme
consta no Termo de Transferência das Medalhas acostado ao PA-PRESI nº 356/2013, foram
avaliadas as informações constantes no referido Termo, a fim de verificar a consistência das mesmas.
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DVAE/GABIN – 27/11/2013
MEMO nº 503/2013
DVAE/GABIN – 27/11/2013
MEMO nº 504/2013

9. PRAZO DE ATENDIMENTO

De acordo com os registros constantes no Termo de Transferência mencionado, demonstra-se que foi
utilizado um número de patrimônio para identificar cada conjunto de medalhas denominado
Conjunto Monteiro Lobato (prata e bronze) que é composto de 04 (quatro) medalhas em cada
conjunto, com números patrimoniais sequenciais para identificar cada uma das medalhas.
Esta forma de registro é inadequada, pois causa divergência na contagem física dos bens. A falha
apontada indica a necessidade de adequação dos registros, a fim de evitar divergências no controle
físico.
 Responsáveis
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO/DECOF – a contar de 30/08/2013.
Milton de Almeida Cordeiro – DVCO/DECOF – de 25/07/2013 a 30/08/2013.
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO/ DECOF – de 01/07/2010 a 25/07/2013.

10(dez) dias úteis, contados da data de
recebimento do processo pela Diretoria.

Wilton Neves dos Anjos – SEPA/DVCO/DECOF – a contar de 09/07/2010.

10. DATA DE RETORNO À AUDIT
10.1 Relatório Preliminar

José Luiz Gil da Costa – DECOF – a contar de 09/07/2010.








DIREM – 13/12/2013
DIRAD/DECOF – 11/12/2013
GABIN – 11/12/2013
DVAE/GABIN – 16/12/2013
DVAE/GABIN – 09/12/2013
DESEC – 07/01/2014

 Corresponsável

 Recomendação
Revisar a padronização dos registros dos bens patrimoniais que estão no Centro de Custo nº 14100
da DVAE/Acervos, visando à adequação do controle patrimonial dos itens do Setor de Acervos, bem
como sanar a divergência supramencionada.
Competência: DECOF/DVCO/SEPA

11. DATA DE CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO FINAL
17/01/2014
12. MONITORAMENTO

 Risco:
2.2 – Divergências dos itens que constam na Relação do Setor de Acervos com a Relação
cedida pela empresa Unisis Administração Patrimonial Ltda
Durante visita “in loco” ao Setor de Acervos, efetuada pela equipe de auditores em 07/01/2014, foi
realizado cotejamento dos itens medalhas e PNC´s, que se encontram sob a responsabilidade da
DVAE/GABIN, tendo como base a relação elaborada pela empresa Unisis, contratada para
execução do inventário geral dos Bens Patrimoniais da CMB.



Recomendação – Fato 1
1a – Atendida
1b-Parcialmente Atendida



Recomendação – Fato 2
2.1- Não Atendida
2.2- Atendida



Recomendação – Fato 3
Atendida

Ressalta-se que a relação de itens foi fornecida pela empresa contratada com a autorização da Seção
Contabilidade Patrimonial – SEPA/DVCO/DECOF, devido ao fato do Sistema ERP – Módulo do
Ativo Fixo encontrar-se inabilitado para a execução do inventário geral. A SEPA é a responsável
pela gestão de controle de Bens Patrimoniais, conforme Norma de Organização nº 0120-NO-2601/02.



Recomendações – Fato 4
4a e 4b – Atendidas
4c – Parcialmente Atendida

Na realização do cotejamento ficaram evidenciadas divergências nos registros de 33 (trinta e três)
itens, que constam na Relação do Setor de Acervos e não constam da listagem da empresa Unisis,
caracterizando uma deficiência no de Controle de Bens Patrimoniais.



Recomendação – Fato 5
Parcialmente Atendida

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT



Recomendação – Fato 6
Parcialmente Atendida

Analisando o teor das informações da área auditada, constantes no Relatório de Inventário, emitido
pela empresa Unisis Administração Patrimonial Ltda. e encaminhada pela SEPA/DVCO/DECOF à
AUDIT em 11/12/2013, foi constatado que às divergências apontadas nos registros patrimoniais
foram corrigidas, atendendo a recomendação constante do Relatório Preliminar.

LEGENDA DOS RISCOS

3 - INFORMAÇÃO REFERENTE ÀS DIVERGÊNCIAS DE ITENS NÃO ENCONTRADOS

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 Moderado: Necessidade de adequação
dos procedimentos e normativos internos
aos dispositivos legais e às melhores
práticas de Governança Corporativa.
Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.

NO SETOR DE ACERVOS
Considerando os itens relacionados no anexo do Termo de Transferência de Medalhas, de
07/04/2011, acostado ao PA-PRESI nº 356/2013, tendo sido identificado que constava no registro
do Setor de Acervos o total de 437 medalhas. Desse total de 437 medalhas, constatou-se na
conferência física realizada em 08/07/2013, a ausência física do conjunto intitulado Feira de
Hannover de 1980, composto por um total de 07 (sete) peças, a saber: 01(uma) medalha de prata e
06 (seis) moedas do padrão Cruzeiro em aço inoxidável. Esse conjunto encontra-se registrado no
referido Termo, com o número de patrimônio A34472.
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Analisando o teor da manifestação da Gerente de acertos da DVAE/GABIN, verificou-se, em visita
“in loco”, que foi localizado o conjunto intitulado Feira de Hannover de 1980, contendo 01 (uma)
medalha de prata e 6 (seis) moedas em aço inoxidável no padrão cruzeiro. Desta forma, o ponto foi

transformado em Informação neste relatório final, motivo pelo qual deixamos de apresentar
recomendação para este ponto.

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

4 – INADEQUAÇÃO NA GUARDA E ARMAZENAGEM DOS ITENS DO SETOR DE
ACERVOS
 Constatação
Em visita “in loco” ao Setor de Acervos, realizada pela equipe de auditores em 07/01/2014,
verificou-se as condições da guarda dos itens sob a responsabilidade da DVAE/Acervos. Na
ocasião, foi evidenciado ausência de fechadura com chaves no acesso à sala de guarda das
medalhas, indicando a vulnerabilidade do acesso ao Setor de Acervos.
Foram verificadas ainda, as seguintes fragilidades:
- Ausência de designação formal de responsável pela guarda dos itens do Acervo; e
- Uso das chaves dos armários e movimentação das medalhas sendo realizada pelos estagiários do
Setor.
 Responsáveis
Adelaide Cristina Dias de A. Barros – DVAE/GABIN – a contar de 01/07/2010.
Silvia Letícia de P. T. Mendes – Acervos/DVAE/GABIN – a contar de 01/07/2010.
 Corresponsável
Marcela Tapajós e Silva – GABIN.
 Recomendação
c) Promover ações de aprimoramento do controle da guarda e armazenagem e movimentação dos
itens no Setor de Acervos, a fim de evitar risco de extravio de itens do Acervo.
Competência: GABIN/DVAE/Acervos
 Risco:
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Analisando o teor da manifestação da área auditada, verificou-se o atendimento da recomendação
4.a e 4.b contribuindo para a mitigação parcial do fato.
Com relação à recomendação 4.c, verificou-se que se encontram em andamento, algumas ações que
estão sendo promovidas pela área auditada, que dependem de prazo para implementação, a fim de
atender ao recomendado pela AUDIT. Desta forma, o ponto foi mantido como constatação neste
Relatório Final.
5 - AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
 Constatação
Em visita ao Setor de Acervos, no Prédio do DEMOM e no Anfiteatro, no Prédio da
Administração, foi constatada a ausência de câmeras de segurança nos locais de guarda e exposição
das peças pertencentes ao Acervo da CMB. O fato foi evidenciado por registros fotográficos,
mostrando que o local não tem câmeras instaladas e que nesses locais são guardados itens de valor
históricos para CMB, demonstrando a vulnerabilidade na segurança. Ressalta-se que foram feitas
duas solicitações pela Gerente de Acervos com encaminhamento de memorandos ao DESEC,
solicitando providências para sanar a fragilidade, mas não identificamos providências desse
Departamento para atender ao solicitado.
 Responsável
Raimundo Eudes Batista de Castro – DVOS/DESEC – a contar de 16/07/2010.
 Corresponsável
Pedro Gonçalves de Matos – DESEC - a contar de 01/07/2010.
 Recomendação
Apresentar as razões para a morosidade constatada para a instalação das câmeras de monitoramento
das áreas do Setor de Acervos e do Anfiteatro, bem como informar o cronograma para a referida
instalação, a fim de proporcionar a mitigação do risco constatado.
Competência: DESEC

 Risco:
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

Analisando o teor das respostas da DVPS/DESEC, sobre as razões da morosidade verificada pela
AUDIT, constatou-se pertinência nas justificativas relatadas pelo DVPS e pelo DESEC, uma vez que
a área apresentou um Plano de Ação para atendimento ao recomendado pela AUDIT. Contudo,
caberá a AUDIT no prazo citado no Plano de Ação apresentado pelo DESEC (maio/2014), efetuar
visita “in loco” para verificar a instalação das câmeras no Setor de Acervos e Anfiteatro, fazendo
com que a recomendação da auditoria seja plenamente atendida.
6- AUSÊNCIA DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROCEDIMENTOS DA
DIVISÃO DE ACERVOS E EVENTOS - DVAE
 Constatação
Em pesquisa realizada na intranet foi constatada a ausência de Normas de Administração e de
Procedimentos, que contemple as rotinas de trabalhos referentes às atividades pertinentes ao Acervo
da CMB. Identificou-se ainda, que a Norma de Organização nº 0120-NO.06.01 encontra-se em fase
de atualização.
Cabe ressaltar, que a responsável pelo Setor de Acervos, apresentou uma relação descritiva, que
remete a uma minuta improvisada das atribuições atuais do Setor de Acervos, onde a letra L, versa:
“Inventariar o acervo a cada três anos”, sabendo-se que esse não é o prazo ideal, foi feita uma
recomendação de auditoria, no sentido de se promover o inventário físico dos itens do Setor de
Acervos, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano.
 Responsáveis
Marcela Tapajós e Silva – GABIN – a contar de 21/11/2012.
Fernando Simões Paes – GABIN – de 28/05/2012 a 29/10/2012.
Carlos Henrique Silva Boiteux – GABIN – de 10/11/2008 a 28/05/2012.
Adelaide Cristina Dias de A. Barros – DVAE/GABIN – a contar de 01/07/2010.
Silvia Letícia de P. T. Mendes – Acervos/DVAE/GABIN – a contar de 01/07/2010.
 Recomendações
Ao GABIN
Promover a Normatização das atividades administrativas, organizacionais e de procedimentos de
trabalho, relativas às rotinas de guarda, movimentação e inventário de itens sob a responsabilidade
do Setor de Acervos da CMB.
À DVAE/Acervos
Promover o inventário físico dos itens do Acervo, no mínimo 01(uma) vez ao ano, ao invés de a
cada 03 (três) anos, como consta nas atribuições do Setor de Acervos, mantendo os registros dos
bens patrimoniais em arquivo e no Sistema ERP – Módulo do Ativo Fixo.
Competência: GABIN/DVAE/Acervos
 Risco:
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Analisando o teor das manifestações das áreas auditadas, verificou-se que se encontram em
andamento algumas ações que estão sendo promovidas pela área auditada, que dependem de prazo
para implementação, a fim de atender ao recomendado pela AUDIT.
Desta forma, o ponto foi mantido como constatação neste Relatório Final.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
________________________________________

Departamento de Serviços Corporativos – DECOR
______________________________________________________________
ASSUNTO: Auditoria Especial no Estoque de Alpaca e Cuproníquel

1. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA Nº
15/2013
2. PROCESSO Nº 18750.000146/2014-41
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Desempenho – DVAD
 Seção de Auditoria de Desempenho/Área de
Negócios – SEAO
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 4.4.3 –
Atendimento às Solicitações de Exames Especiais
pela Presidência e/ou Diretoria Executiva da CMB,
Área de Negócio 4.4 – Conselhos e Dirigentes,
Eixo de Atuação 4 – Auditorias Especiais, relativo
ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
– PAINT, Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Proceder à avaliação do estoque dos itens de alpaca
e cuproníquel em atendimento à solicitação da
Presidência/Ouvidoria, de 02/07/2013, a esta
Unidade de Auditoria Interna.
6. ESCOPO
Acompanhar levantamento físico de estoque dos
itens alparca e cuproníquel; verificar a efetividade
dos procedimentos e cumprimento da Norma
Interna no controle de estoque dos itens
relacionados no PA nº 319/13; bem como verificar
o andamento das Sindicâncias instauradas para
apuração das faltas no estoque desses itens.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
Não foi possível realizar o levantamento físico dos
itens alpaca e cuproníquel em virtude da ausência
de infraestrutura necessária para execução do
trabalho de pesagem. Tendo sido realizado
encaminhamento para realização de pesagem geral
(100%) dos itens, por meio de leilão dos referidos
itens quando a pesagem ocorre por conta do
arrematante, face o custo e ao risco inerente que
envolve a operação.
8. ENCAMINHAMENTO
8.1 Relatório Preliminar


DECOR – 19/11/2013

9. PRAZO DE ATENDIMENTO
10(dez) dias úteis, contados da data de recebimento
do processo pela Diretoria.

RESUMO DOS FATOS APURADOS
1 – INFORMAÇÃO REFERENTE À ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA PARA
REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO DOS ESTOQUES DE ALPACA E
CUPRONÍQUEL
Visando avaliar o estoque de Alpaca e Cuproníquel, que se encontra sob a responsabilidade
SEES/DVCL/DECOR. Na reunião de abertura da auditoria, realizada 08/08/2013, esta AUDIT
informou a área auditada para estabelecer o agendamento para realização de inventário geral
nos estoque dos referidos itens, a ser executado com o acompanhamento da equipe da AUDIT.
O gerente do DECOR, mencionou que para execução de inventário nos referidos itens seria
necessária um levantamento das condições apropriadas de infraestrutura. Desta forma, solicitou
prazo atender a esta OSI e após o levantamento apresentou a AUDIT, para manifestação.
Analisando o PA-PRESI nº 383/20, encaminhado pela DIRAD com o resultado do
levantamento do DECOR, foi evidenciado a existência de diversas fragilidades de
infraestrutura. A área auditada registrou ainda, os custos estimados inerentes a operação de
armazenamento e movimentação de materiais, de R$178.744,79 para realização de inventário
dos referidos itens. Além disso, propôs a transferência de toda operação para o promitente
arrematante, como de praxe nos casos de leilão ou a realização de inventário por amostragem,
até que o mesmo ocorra integralmente no leilão, sendo esta proposição encaminhada à esta
AUDIT, em 14.10.2013, pelo Diretor Vice-Presidente de Administração e Finanças, às fls.27,
para posicionamento a cerca da referida proposição do DECOR.
Em 08.01.2014 o superintendente do DECOR, após reunião de busca de soluções conjunto do
Relatório Preliminar nº15/2013, informou que foi elaborada Nota Técnica nº16/2013 –
DECOR/DIRAD, 05.12.2013, que nos foi encaminhada no mesmo dia.
Em 10.01.2014, a AUDIT elaborou Informação/Despacho, considerando o teor do PA
383/2013 e da referida Nota Técnica, com o seguinte posicionamento ao final do Despacho, no
item 8:
“Em face do exposto e considerando o teor do PA-PRESI/383/2013, do Ofício 2013/02732 –
Mecir/Gabin e da Nota Técnica nº 016/2013 – DECOR/DIRAD, opinamos pela proposição da
aferição da pesagem integral dos itens alpaca e cuproníquel no momento do leilão,
objetivando assim evitar os custos e riscos inerentes à operação. Nesse caso, quando da
venda, o material deve ser carregado e pesado no ato da entrega em balança rodoviária da
CMB, com o acompanhamento integral da AUDIT e dos técnicos do MECIR/GABIN, já que
todo processo operacional é por conta do arrematante.”
Neste sentido, esta AUDIT encaminhou ao Departamento do Meio Circulante –
MECIR/GABIN/BACEN o OF.AUDIT/004/2014, de 10.01.2014, em complemento ao
OF.PRESI/317/2013, de 17/12/2013, encaminhado ao Departamento do Meio Circulante –
MECIR/BACEN, que trata de prestação de informações sobre as ações adotadas por esta
empresa pública com relação às diferenças constatadas no inventário de alguns itens de
propriedade do Banco Central do Brasil, custodiados no parque industrial da Casa da Moeda do
Brasil – CMB, consignada na Nota Técnica nº016/2013 – DECOR/DIRAD, de 05.12.2013.
A fim de evitar possíveis divergências de posicionamento entre a CMB e o BACEN, esta
AUDIT consultou o Departamento de Meio Circulante – MECIR/GABIN, por meio do Ofício
AUDIT/004/2014, a proposição constante do item 8 da Informação/Despacho/AUDIT, de
10.01.2014, mencionado acima.
Em resposta ao referido OF.AUDIT, o Departamento do Meio Circulante – MECIR/BACEN,
encaminhou a esta Unidade de Auditoria Interna o Ofício 699/2014-BCB/MECIR, datado de
15.01.2014, informando no item 2 o seguinte:
“A próposito, informamos que não vemos óbice para a proposição constante na
Informação/Despacho/AUDIT, que avaliou a viabilidade técnica e propõe que o processo
operacional de aferição e pesagem dos itens alpaca e cuproníquel possa ser atribuído, com
segurança, á responsabilidade do arrematante, com acompanhamento integral da CMB.”
Informou também, no item 3 do mesmo Ofício, que:

10. DATA DE RETORNO À AUDIT
08/01/2014 - Conforme registro na Ata/AUDIT
nº01/2014.
11. DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO
FINAL

17/01/2014

“O acompanhamento integral da operação por parte de técnicos do Banco Central dependerá
do tempo necessário e da disponibilidade de servidores em quantidade suficiente para sua
realização.”
O referido Ofício do BCB/MECIR, foi recebido por esta Unidade de Auditoria Interna, em
16.01.14, e está sendo incluído no PA-PRESI nº 383/2013, para as providências cabíveis no
sentido de dar andamento ao leilão do material.

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT



Recomendação – Fato 1
Atendida



Recomendação – Fato 2
Não Atendida



Recomendação – Fato 3
Não Atendida

Analisado o teor do PA-PRESI Nº 383/2013, remetido a AUDIT pelo Diretor Vice-Presidente
de Administração e Finanças, com a solicitação de analisar e emitir opinião sobre a
manifestação do DECOR, sobre a pesagem do cuproníquel/alpaca no ato do leilão ou realizar
inventário
deste
material,
por
amostragem,
a
AUDIT
elaborou
a
Informação/Despacho/AUDIT, de 10.01.2014, opinando pela proposição da aferição da
pesagem integral dos itens alpaca e cuproníquel no momento do leilão, objetivando assim
evitar os custos e riscos inerentes à operação. Observou ainda, que quando da venda, o material
deve ser carregado e pesado no ato da entrega em balança rodoviária da CMB, com o
acompanhamento integral da AUDIT e dos técnicos do MECIR/GABIN, já que todo processo
operacional é por conta do arrematante. Concomitantemente, esta AUDIT encaminhou ao
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil o Ofício.AUDIT/004/2014,
datado de 10.01.2014 com a referida proposição consignada na referida
Informação/Despacho/AUDIT.



Recomendação – Fato 4
Não Atendida

Em resposta ao referido Ofício.AUDIT, o BACEN informou que concordava com a
proposição encaminhada pela AUDIT, conforme registrado no Ofício 699/2014-BCB/MECIR,
encaminhado a esta Unidade de Auditoria Interna, em 15.01.2014.

CASA
DA
MOEDA
DO
BRASIL
- CMB
CASA
DA
MOEDA
DO
BRASIL
- CMB
_______________________________________
_______________________________________
12.MONITORAMENTO

Por esse motivo, a constatação apresentada no Relatório Preliminar referente ao ponto 1, foi
mitigada, resultando somente em uma Informação no Relatório Final, motivo pelo qual não foi
consignada recomendação para este ponto.
2 – AUSÊNCIA DE CONTAGEM FÍSICA DE ITENS DE ESTOQUE COM PESAGEM
Constatação:
Avaliando as ocorrências de faltas identificadas na armazenagem dos itens de estoque alpaca e
cuproníquel, registradas no Memorando/DVPE nº 047/2010 de 22/02/2010, às fls. 031 do PAPRESI nº 319/13 de 14/06/13, analisou-se a realização de inventário geral de itens, a fim de se
avaliar o controle pertinente à guarda e armazenagem dos mesmos, em face dos desvios
mencionados no referido documento.
Com base nas informações sobre a realização de inventário geral dos itens de alpaca e
cuproníquel, desde a entrada dos itens sob a guarda da SEES até os dias atuais, foram prestados
esclarecimentos pelo Gerente da DVLC em 19/11/2013. Foi evidenciada somente a contagem
cíclica, que se restringe a uma amostragem selecionada pelo Sistema ERP, tendo sido
constatado a ausência de contagem física de itens de estoque com pesagem.
 Responsável:
Ciro Cesar da Costa – DVLC/DECOR
 Corresponsável:
Alexandre José Valadares Jordão - DECOR
 Recomendação:
Promover estudo do processo de inventário de estoque, a fim de viabilizar o inventário físico
periódico com pesagem de itens específicos, quando couber;
Competência: DIRAD
 Risco:
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Analisado o teor da manifestação da área auditada, verificou-se que a mesma realiza a
contagem cíclica de acordo com a Norma em referência, e no caso dos itens de alpaca e
cuproníquel a aferição ocorre de forma visual. Entretanto, não se encontra estabelecido na
Norma à previsão de inventário geral para itens específicos.
Por esse motivo, a constatação apresentada no Relatório Preliminar referente ao ponto 2, foi
mantida, declinando de risco alto para baixo, não constando mais o nexo causal e responsáveis,
assim como a recomendação foi alterada, conforme registros efetuados na mencionada
Ata/AUDIT nº 01/2014.

3 – AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO
GERAL DE ITENS DE ESTOQUE
Constatação:
Visando avaliar a adequação das atividades de inventário realizadas pela gestão de estoque de
itens de alpaca e cuproníquel que se encontram sob a responsabilidade do Departamento de
Serviços Corporativos – DECOR, com a Norma de Administração nº 4120-NA-2-01.03 –
Contagem Cíclica.

Com base nas informações encaminhadas pela DVLC, e na referida Norma evidenciou-se a
ausência de realização de inventário geral nos itens de alpaca e cuproníquel, assim como se
constatou a ausência de previsão de Norma de Administração que contemple a realização de
inventário geral para itens de estoques, em casos específicos.
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

 Responsável:
Ciro Cesar da Costa – DVLC/DECOR

_______________________________________

LEGENDA DOS RISCOS
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.

 Corresponsável:
Alexandre José Valadares Jordão – DECOR
 Recomendação:
Aprimorar a Norma Interna de inventário de itens de estoque, a fim de contemplar os
procedimentos de previsão de inventário geral de itens de estoques com pesagem, quando
couber.

Risco Moderado: Necessidade de adequação
dos procedimentos e normativos internos
aos dispositivos legais e às melhores
práticas de Governança Corporativa.

Competência: DIRAD

Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
procedimentos internos.

Analisado o teor da manifestação da área auditada, verificou-se que foi efetuada a contagem
cíclica de acordo com o disposto na Norma nº 4120-NA-2-01-03, de forma visual nos itens a
alpaca e cuproníquel. Entretanto, a referida Norma não prevê o inventário geral para itens que
necessitam de pesagem, como os itens de alpaca e cuproníquel.

 Risco:
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT

Por esse motivo, a constatação apresentada no Relatório Preliminar referente ao ponto 3 foi
mantida, permanecendo a recomendação para este assunto no Relatório Final.
4 – PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DE USO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA
DOS ITENS ALPACA E CUPRONÍQUEL
Constatação:
Com o intuito de verificar as condições do armazenamento dos itens de alpaca e cuproníquel
estocados no local denominado “pátio coréa”, armazém 32 e no galpão “lonado 2”. A equipe
de auditoria realizou visita “in loco” ao referido local, em 16/07/2013, acompanhado pelo
chefe da Divisão de Logística Corporativa - DVLC e o Gerente da Seção de Gestão de Estoque
– SEES e constatou a ausência de atendimento das alíneas “c” e “e” do subitem 331 do item 33
da Norma de Organização n° 0120-NO-30.01, que dispõe o seguinte:
“c) manter em condições adequadas de uso, conservação e segurança os materiais estocados;
e) administrar a distribuição e estocagem dentro dos armazéns, conforme especificações
técnicas dos materiais recebidos; ”
 Responsável:
Ciro Cesar da Costa – DVLC/DECOR
 Corresponsável:
Alexandre José Valadares Jordão - DECOR
 Recomendação:
Elaborar um plano de ação para assegurar as condições adequadas de uso, conservação e
segurança os materiais estocados, em adequação com a Norma de Organização n° 120-NO30.01
Competência: DIRAD
 Risco:
AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT
Na Reunião de Busca e Soluções Conjuntas conforme registro na Ata/AUDIT nº 01/2014, de
08/01/2014, foram discutidas as alterações do presente ponto, que convergiram para um
entendimento comum entre a AUDIT e a área audita, resultando na adequação do título do
assunto. Houve o aceite e a ratificação, por todos, quanto à convergência final dada ao ponto.
Por esse motivo, a constatação apresentada no Relatório Preliminar referente ao ponto 4 foi
mantida, permanecendo recomendação para este assunto no Relatório Final.
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 17/2013
2. PROCESSO Nº 18750.004069/2013-18
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Desempenho – DVAD
 Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia
da Informação e Ambiental – SEAT
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 3.1.3 – Processo
de Atendimento à Legislação – Transparência
Pública, Área de Negócio 3.1 – Tecnologia e
Segurança da Informação, Eixo de Atuação 3 –
Auditoria de Desempenho, relativo ao Plano Anual
de Atividades de Auditoria Interna – PAINT,
Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Avaliar a eficiência e eficácia dos controles da
CMB na divulgação e atualização de seus dados e
informações, garantindo a transparência, ampliando
o acesso do cidadão às informações públicas e
possibilitando uma maior publicidade dos atos, em
atendimento às determinações e política de
transparência, em estrita observância aos Princípios
de Auditoria geralmente aceitos.
6. ESCOPO
O escopo do trabalho abrangeu a análise a gestão
da Transparência Pública da Casa da Moeda do
Brasil regulamentada pelo Decreto nº 5.482/2005,
Portaria da Controladoria Geral da União nº 262, de
30.08.2005 e Portaria Interministerial nº 140, de
16.5.2006 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e Ministério de Estado do
Controle e da Transparência, bem como avaliar os
serviços de TI relacionados com a Lei n°
12.527/2011, a Lei de Acesso a Informação,
disponíveis no sítio da CMB, por meio da rede
mundial de computadores – internet, além de
monitorar o atendimento às Determinações do
Tribunal de Contas da União - TCU deliberadas
através do processo TC - 015.574/2011-3 do
Acórdão 2296/2012 – Plenário.

ASSUNTO: Auditoria na Transparência Pública
RESUMO DAS INFORMAÇÕES APURADAS
1 – INFORMAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA ÁREA DA TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA DA INTERNET DA CMB
A partir de dezembro de 2012, esta equipe de Auditoria Interna passou a recomendar ao
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DETIC, por meio de
correios eletrônicos e Solicitações de Auditoria, alterações de melhorias de
informações no sítio da CMB disponibilizado na internet, na área denominada de
“Transparência Pública”, com o objetivo de ampliar e concentrar a divulgação regular
das ações realizadas pela Casa da Moeda do Brasil, estimulando à transparência pública
e possibilitando ao cidadão a procurar por informações detalhadas, ajudando ao
fortalecimento da democracia e a boa gestão pública.
Diante do exposto, foi solicitada à Seção de Gestão de Conteúdo e Conhecimento,
SEGE da Divisão de Modelos e Governança em TI – DVGO/DETIC por meio de
reunião, com a presença da OUVID, Ata de n° 006 do dia 19.12.2012, alterações na
estrutura do sítio da CMB, visando melhorar a forma de consulta às informações
fornecidas pela CMB. A solicitação consistia da reestruturação de uma área no referido
sítio denominado “Transparência Pública”, contendo informações ao cidadão,
detalhadas a seguir:
o

Acesso a Informação: Área que direciona o usuário para ter acesso às
informações públicas disponibilizadas no próprio sítio da Casa da
Moeda do Brasil - CMB em cumprimento à Lei 12.527, a Lei de
acesso à informação;

o

Página da Transparência Publica: Área que direciona o usuário para
uma página no sítio da Controladoria Geral da União - CGU
contendo informações da CMB, a respeito de despesas realizadas,
informando sobre execução orçamentária, licitações, contratações,
convênios, diárias e passagens, em conformidade ao artigo nº 2 do
Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; e

o

Portal da Transparência: Área que direciona o usuário para um único
sítio na CGU, cujo objetivo é apresentar ao cidadão, informações
sobre a aplicação de recursos públicos federais, a partir da
consolidação de dados oriundos de diversos órgãos do Governo
Federal relativos a Programas e Ações de Governo, conforme seu
artigo nº 1 Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005.

E ainda, em 04.03.2013, em complemento ao solicitado foram informados por correio
eletrônico os textos descritivos para cada título da área da “Transparência Pública” a
serem inseridos na nova estrutura.

19.12.2013

Após o aceite do ambiente disponibilizado pela SEGE/DVGO/DETIC para validação
ao recomendado, esta AUDIT solicitou ainda a inserção do Título “Prestação de
Contas Anuais”, no Título “Acesso a Informação”, alterando as recomendações
inicialmente feitas conforme, para atendimento a Lei de acesso à Informação e evitar
redundâncias de informações. O que foi prontamente atendido juntamente com as
demais solicitações.

9. PRAZO DE ATENDIMENTO

Diante do exposto, esta AUDIT considera atendidas todas as suas recomendações.

7. PERCENTUAL EXAMINADO
100 % do atendimento a legislação.
8. ENCAMINHAMENTO

08.01.2014
10. DATA DE RETORNO À AUDIT
Dentro do Prazo
11. DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO
Dentro do Prazo

12. MONITORAMENTO
-

2 – INFORMAÇÃO REFERENTE À DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA NA
PÁGINA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA CMB E ATENDIMENTO AS
DETERMINAÇÕES DO TCU
As Páginas de Transparência Pública apresentam os dados referentes às despesas
realizadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Governo Federal, com informações sobre os módulos: Execução Orçamentária,
Licitações, Contratações, Convênios, Diárias e Passagens, conforme Decreto nº 5.482
de 30 de junho de 2005 e Portaria Interministerial nº 140 de 16 de março de 2006.

2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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Em acesso realizado na Página da Transparência da CMB em 21.11.2013, não
foram constatadas informações para os anos de 2012 e 2013 no módulo Execução
Orçamentária, após consultas por filtro de Programa de Governo e por Natureza de
Despesa, sendo que a última atualização de registro no módulo foi datada em
31.12.2011.
Cabe ressaltar, que analisando o parágrafo único do art. 9 da Portaria
Interministerial, Execução Orçamentária e Financeira, reproduzido a seguir do texto
da Portaria, “as informações de que trata este artigo serão extraídas do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.”, motivo que
levou esta equipe de auditoria a realizar “in loco” diligência ao Departamento de
Gestão Contábil, orçamentária e Financeira – DECOF, em 03.10.2013, para
verificar se as informações estão sendo atualizadas no SIAFI pela CMB, além do
exercício de 2011.
Na ocasião, foi solicitado a Divisão de Controle Orçamentário – DVOR/DECOF,
documentação para evidenciar a atualização do SIAFI, visto que, consta conforme a
norma nº 0120-NO-26.04, inserir no SIAFI, as dotações orçamentárias estimadas e
fixadas para o exercício corrente, segundo normas estabelecidas pela Secretaria do
Tesouro Nacional – STN. Oportunamente, fizemos a mesma solicitação a Divisão
de Administração Financeira- DVAF/DECOF responsável pela inclusão de
informações financeiras no SIAFI.
Após, evidenciado nos documentos recebidos e nas telas analisadas ao acessar o
SIAFI junto ao DVOR e DVAF, informa-se que ao que compete a CMB para
atendimento ao art. 9 da Portaria, vem sendo realizada prontamente a inclusão das
informações necessárias no SIAFI.
2.2. CONVÊNIOS e PATROCÍNIO
Em acesso realizado à Página da Transparência da CMB em 21.11.2013, não foram
constatadas informações armazenadas a respeitos de convênios após consulta no
módulo “Convênios”, conforme descrito no texto explicativo da página da
transparência da CMB, a saber: “No momento, este ente ainda não divulga as
informações de convênios”.
Contudo, após consulta ao sistema de Contratos da CMB filtro Convênio, ao que
compete para atendimento ao art. 13 da Portaria 140, informa-se que a CMB
atualizou seus 2 convênios em 2010, além disso, a CMB disponibiliza informações
sobre convênios em seu sitio externo, na área de “Acesso à Informação”, Título
“Convênios”. Cabe ressaltar que conforme parágrafo 1º do Decreto nº 5.482, a
competência pela gestão do Portal da Transparência, incluindo a coleta das
informações no SICONV é da Controladoria-Geral da União.
Embora a CMB não tenha Convênios após o ano de 2010, cabe ressaltar que com
relação aos Patrocínios, a CMB disponibiliza informações em seu sítio externo, na
área de “Acesso à Informação”, Título “Patrocínios” e a concessão ocorrer
exclusivamente por meio de processo concorrencial, divulgado por Edital Público, o
que atende 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.
2.3. LICITAÇÕES
Em acesso realizado na Página da Transparência da CMB, foram verificadas as
informações no módulo Licitações, a partir de consultas pelos filtros disponíveis
(Por Modalidade, Por Ano e Por Situação), contudo, foi verificado que só existiam
informações referentes ao mês de outubro, de acordo com consulta em 21.11.2013.
Diante do exposto, foi solicitada à DVGO/DETIC por correio eletrônico no dia
06.11.2013, uma justificativa referente ao período de atualização na Portaria e os
logs de envio dos correios eletrônicos das informações à CGU, visto que conforme
determinação do art. 22 da Portaria nº 140, a CMB deve encaminhar à
Controladoria-Geral da União, semanalmente as informações de Licitações, em
meio eletrônico, por não ter esses dados registrados no Sistema Integrado de

Administração de Serviços Gerais – SIASG e a página estar com desatualização
superior a (15) quinze dias.
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Após evidenciado nos documentos recebidos em resposta ao correio eletrônico de
solicitação, informa-se que ao que compete a CMB para atendimento ao art. 10 e art.
22 da Portaria Interministerial, vem atualizando as informações solicitadas e
encaminhado a CGU, além disso, a CMB disponibiliza em seu sitio externo, na área de
“Acesso à Informação”, Título “Licitações”, informações a respeito desse título
atualizadas. Cabe ressaltar que, conforme parágrafo 1º do Decreto nº 5.482, a
competência pela gestão do Portal da Transparência é da Controladoria-Geral da
União.

2.4. CONTRATOS
Em acesso realizado à Página da Transparência da CMB em 21.11.2013, registramos a
existência de informações no módulo Contratos, após consultas pelos filtros
disponíveis (Por Modalidade, Por Ano, Por Situação, Por Contratado), contudo, foi
verificado que só existiam informações referentes ao ano de 2012, pois ao consultar o
filtro do ano de 2013, não constavam contratos, embora a última data de atualização
registada na página esteja como o dia 25.10.2013.
Diante do exposto, solicitamos à Divisão de Modelos e Governança em TI –
DVGO/DETIC, por correio eletrônico no dia 06.11.2013, justificativa referente ao
período de atualização na Portaria e os logs de envio dos correios eletrônico à CGU,
visto que, conforme determinação do art. 22 da Portaria nº 140, a CMB deve
encaminhar à Controladoria-Geral da União, semanalmente as informações de
Contratações, em meio eletrônico, por não ter esses dados registrados no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.
Logo, diante do exposto e após analise documental, ao que compete para atendimento
ao art. 11 e art. 22 da Portaria Interministerial, informamos que a CMB vem enviando
a CGU as informações por correio eletrônico semanalmente.

2.5. ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DO ITEM 9.1.8 DO ACÓRDÃO
2296/2013
Em monitoramento a Determinação do Tribunal de Contas da União - TCU deliberadas
através do processo TC - 015.574/2011-3 do Acórdão 2296/2012 – Plenário, segundo
texto extraído, “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, § 3º;” e
para atender o art. 11 da Portaria Interministerial 140, foi solicitado a Divisão de Editais
e Contratos – DVTT/DEGCS, no dia 22/11/2013 cópias da tela do SIASG que
comprovem a inclusão dos contratos realizados pela CMB no ano de 2013.
Diante do exposto, e após analise documental, ao que compete para atendimento ao art.
11 da Portaria Interministerial e à Determinação do TCU, Acórdão nº 2296/2013, vem
atualizando e registrando os contratos realizados pela CMB no SIASG.
2.6. ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DO ITEM 9.1.9 DO ACÓRDÃO
2296/2013 – SANÇÃO IMPEDITIVA DE LICITAR E CONTRATAR
Em monitoramento a Determinação do Tribunal de Contas da União - TCU deliberadas
através do processo TC - 015.574/2011-3 do Acórdão 2296/2012 – Plenário, segundo
texto extraído, “9.1.9. conforme disposto no Decreto nº 3.722/2001, 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.”, e para atender o art.
12 da Portaria Interministerial 140, foi solicitado no dia 22.11.2013 à Divisão de Editais
e Contratos – DVTT/DEGCS, os ofício enviados ao MPOG para registro da penalidade
no SICAF.
Diante do exposto, e após análise documental recebida, ao que compete para
atendimento ao art. 12 da Portaria Interministerial e à Determinação do TCU, Acórdão

nº 2296/2013, informamos que a CMB vem enviando as informações das empresas
impeditivas de licitar e contratar por meio de ofícios para o MPOG.
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

2.7. DIÁRIAS E PASSAGENS

_______________________________________

Em acesso realizado à Página da Transparência da CMB em 21.11.2013,
registramos a existência de informações no módulo Diárias e Passagens, após
consultas pelos filtros disponíveis (Por Data e Por Servidor), contudo foi verificado
que só existiam informações referentes ao mês de agosto de 2013, pois ao consultar
o filtro do ano em 21.11.2013.
Diante do exposto, foi solicitada à DVGO/DETIC por correio eletrônico no dia
06.11.2013, uma justificativa referente ao período de atualização na Portaria e os
logs de envio dos correios eletrônicos das informações à CGU, visto que conforme
determinação do art. 22 da Portaria nº 140, a CMB deve encaminhar à
Controladoria-Geral da União, quinzenalmente as informações de Diárias e
Passagens, em meio eletrônico, por não ter esse dado registrado no do Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens – SCDP e a página estar com desatualização
superior a (60) sessenta dias.
Logo, diante do exposto, e após analise documental recebida, ao que compete para
atendimento ao art. 22 da Portaria Interministerial, informa-se que a CMB
continuamente encaminha a CGU as informações, além disso, a CMB disponibiliza
em seu sitio externo, na área de “Acesso à Informação”, Título “Diárias e
Passagens”, informações a respeito desse título atualizadas. Cabe ressaltar que,
conforme parágrafo 1º do Decreto nº 5.482, a competência pela gestão do Portal da
Transparência é da Controladoria-Geral da União.
3 – INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO A PORTARIA CGU Nº 262, DE
30.08.2005
Durante o exame realizado por esta equipe de auditoria em cumprimento à Portaria
CGU nº 262, de 30.08.2005, que estabelece a forma de divulgação dos relatórios de
gestão, dos relatórios e dos certificados de auditoria, com pareceres do órgão de
controle interno, e dos pronunciamentos dos Ministros, foi recomendada, a Seção
de Gestão de Conteúdo e Conhecimento, SEGE da Divisão de Modelos e
Governança em TI -DVGO, algumas ações, a saber:
3.1- Processo de Contas de Anuais dos Exercícios 2010 e 2011
Conforme encaminhamento por correio eletrônico no dia 19 de dezembro de 2012,
foi solicitada a inclusão da atividade “Relatório de Gestão”, dentro do item
“Auditorias”, titulado conforme Portaria supramencionada de “Processo de Contas
Anuais”, um link direcionado para o Tribunal de Contas da União – TCU, contendo
informação a respeito da prestação de contas da CMB para os exercícios de 2010 e
2011.
3.2 - Processo de Contas de Anuais dos Exercícios 2006 e 2007 – Atalho para o
sítio da CGU.
Em 27.05.2013, a AUDIT informou por meio de correio eletrônico a Alta Direção
da Casa da Moeda do Brasil - CMB, a respeito da ausência de informações
complementares no Processo de Contas Anuais dos exercícios dos anos de 2006 e
2007, em atendimento a Portaria Supramencionada.
Cabe ressaltar que para esse atendimento, a AUDIT entrou em contato com a
Controladoria Geral da União - CGU, solicitando os caminhos dentro do sítio da
internet da CGU, para inclusão da informação na página de acesso à informação da
CMB, que prontamente respondeu ao solicitado.

3.3 - Processo de Contas de Anuais dos Exercícios 2006 e 2007 –
Pronunciamento Ministerial
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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Dando continuidade, ao atendimento a Portaria CGU nº 262, foi solicitado à
SEGE/DVGO a inclusão do Pronunciamento Ministerial dos Exercícios de 2006
e 2007. Na ocasião, foram disponibilizados pela AUDIT, os arquivos
digitalizados contendo os Pronunciamentos, os documentos foram incluídos na
área dos respectivos exercícios pela SEGE.
3.4 - Processos de Contas de Anuais do Exercício 2009
Foi constatada a ausência de informações complementares ao acessar o Relatório
de Gestão do exercício 2009. Para atender aos aspectos de disponibilidade e
transparência da informação a serem acessadas, foi solicitada a
SEGE/DVGO/DETIC, a inclusão dos anexos de I a IX, na ocasião esses
documentos foram disponibilizados pelo Departamento de Desenvolvimento
Empresarial – DESEM, conforme correio eletrônico do dia 18.10.2013, no
documento referenciado no link “Relatório de Gestão” do exercício de 2009,
disponível na base de dados da CMB.
3.5 - Conformidade com o art. 2º da Portaria CGU nº 262 – Processo de
Contas Anuais
No dia 16.10.2013, conforme correio eletrônico enviado a SEGE/DVGO/DETIC,
foi recomendada a substituição da nomenclatura utilizada dentro do item
Auditorias, titulada “Prestação de Contas Anuais” para “Processo de Contas
Anuais”, em atendimento ao art. 2º da Portaria CGU nº 262.
Cabe ressaltar que essa ação foi prontamente atendida, no dia subsequente ao
recomendado.
3.6 - Conformidade com o art. 3º da Portaria CGU nº 262 – Processo de
Contas Anuais
Considerando o art. 3º da Portaria CGU nº 262, onde a documentação a que se
refere esta Portaria deverá ser também, impressa e posta à disposição dos
interessados, para consulta, em local de fácil acesso ao público.
No dia 16.10.2013, foi recomendada a SEGE/DVGO/DETIC, a substituição do
texto explicativo existente no Item “Auditorias” titulada de “Processo de Contas
Anuais”, a saber:[...] Para esclarecimentos a cerca de requerimento de
informações, em atendimento ao art. 3º da Portaria CGU nº 262, acessar o item
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.”[...]

Cabe ressaltar que essas ações foram prontamente atendidas pela área e esta
AUDIT entende como atendidas todas as suas recomendações.
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 20/2013
2. PROCESSO Nº 18750.000101/2014-77

• Divisão de Auditoria de Desempenho
DVAD
• Seção de Auditoria de Sistemas e
Tecnologia da Informação e Ambiental SEAT
PARA

REALIZAÇÃO

Meio

ASSUNTO: Gestão Ambiental
RESUMO DOS FATOS APURADOS

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT

4. RAZÕES
AÇÃO

Departamento de Segurança de Trabalho,
Ambiente e Saúde Ocupacional - DESMS

DA

Atendimento a Ação de Auditoria 3.2.1 Processo de Gestão Ambiental, Área de Negócio
3.2 - Responsabilidade Ambiental, Eixo de
Atuação 3 - Auditoria de Desempenho, relativo
ao Plano Anual de Atividades de Auditoria
lntema - PAINT, Exercício de 2013.
5. OBJETIVO DO TRABALHO
Avaliar os controles necessários para mitigar
riscos ambientais em aderência à legislação
ambiental vigente, atestando os aspectos sobre
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
em consonância ao Decreto nº 5.940, de
25/10/2006, à Instrução Normativa nº 1, de
19/01/2010 e a Portaria nº 2, de 16/03/2010 da
Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento SLTI / Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, e ao Programa de Gestão Ambiental PGA, bem como proceder à elaboração da
fluxogramação das rotinas e procedimentos.
6.ESCOPO
Avaliar a aderência da CMB aos critérios de
sustentabilidade, incluindo aquisição de bens,
materiais de tecnologia da Informação e na
contratação de serviços ou obras, bem como
sobre informações relacionadas à separação de
resíduos recicláveis descartados. Gestão do uso
dos recursos renováveis e sustentabilidade
ambiental.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
Verificar 20% dos itens do PGA nas áreas da
CMB.

8. ENCAMINHAMENTO

8.1. Relatório Preliminar
• DITEC - 05/12/2013
MEMO nº 518/2013

8.2. Relatório Final
• DITEC - 22/01/2014
MEMO nº 029/2014

9. PRAZO DE ATENDIMENTO
1O dias úteis, contados da data de
recebimento do processo pela Diretoria.

1 - INFORMAÇÃO REFERENTE ÀS INFRACÕES, CONSTATAÇÕES E
NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PELO INEA

Verificou-se que as Notificações podem ser resposta a solicitações, aprovações ou
exigências realizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, não sendo
obrigatoriamente uma irregularidade encontrada. No entanto, a emissão da Constatação
ou Infração é vinculada a uma visita técnica prévia, onde fica relatada a irregularidade.
1.1. Infrações emitidas pelo INEA para a CMB
Manifestação do auditado:
A Divisão de Planejamento e Controle Ambiental - DVPA (atual Divisão de Engenharia
Ambiental - DVEA) respondeu por meio da Informação/Despacho, datada de
28/01/2013 , que o INEA apresentou, no dia 03/ 10/2012, simultaneamente 3 Autos de
Infração:
nº
COFISSEAl/00137703,
nº
COFISSEAI/00137704
e
nº
COFISSEAI/00137702. O valor destes Autos somados é de R$ 867 mil. A causa para os
3 Autos foi por lançamento de resíduos líquidos em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis e regulamentos. A solução encontrada pelo DESMS foi a
contratação da empresa HAZTEC - Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A.
Estes 3 Autos encontram-se em processo recursai, visto que:
•
Hipótese de força maior, consistente no transbordamento do conteúdo de alguns
recipientes de banhos galvânicos em função do incêndio no DEMOM, o que resultou
na imposição da sanção de multa simples;
•
Inexistência de nexo causal entre a conduta do empreendedor e a interrupção do
processo de regularização ambiental;
•
Pedido subsidiário de redução do valor da multa devido a desproporcionalidade da
multa aplicada.
Avaliação Final da AUDIT:
Esta AUDIT verificou que a causa das multas foi solucionado através da contratação da
empresa HAZTEC - Tecnologia e Planejamento Ambiental S/ A.
1.2. Informação sobre as Notificações e Constatações emitidas pelo INEA para a
CMB
Ao realizar uma pesquisa no site do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, esta
AUDIT verificou que constavam 15 Autos emitidos para a CMB, dentre eles foram 13
notificações e 2 constatações, no período de janeiro a outubro de 2013.
Cinco Autos emitidos pelo INEA não foram localizados pelo DESMS, o departamento
informou que os Autos não foram enviados à sua área.
Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação da área auditada com as evidências documentais de
atendimento ao recomendado, constatou-se que as falhas apontadas foram mitigadas, no
decorrer do Relatório Preliminar, sendo transformado o ponto em Informação neste
Relatório Final, motivo pelo qual não são mais aplicáveis as recomendações formuladas
para este assunto.

2 - INFORMAÇÃO REFERENTE AO DECRETO nº 5.940/2006
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
1.

DATA DE RETORNO À AUDIT

10.1. Relatório Preliminar
• DITEC - 11/12/2013

1. DATA DE CONCLUSÃO DO
ELATÓRIO
S/01/2014
2. MONITORAMENTO
Recomendação - Fato 1
Atendida
Recomendações - Fato 2
Atendida
, Recomendação - Fato 3
Atendida
• Recomendações - Fato 4
Atendida
• Recomendação - Fato 5
Atendida
• Recomendações - Fato 6
Atendida
• Recomendação - Fato 7
Não Atendida

O Decreto nº 5.940, de 25/10/2006, institui a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta,
na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis, e dá outras providências.

Manifestação do auditado:
O Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA (atual DESMS) respondeu por Nota
Técnica DITEC nº 004, no dia 22/02/2013, que em dezembro de 2011 , tendo como
objetivo de separar os resíduos recicláveis descartados e encaminhá-los às associações e
cooperativas de catadores, a CMB firmou o 1° termo de compromisso com a Associação
de Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho - ACAMJG.
Ressalta-se, que o DESMS respondeu por meio da Informação/Despacho, no dia
18/09/2013 , que a CMB possui um Termo de Compromisso, de 19/03/2013, para doação
de papel de escritório as cooperativas e associações de catadores.
No entanto, de forma a promover um atendimento mais eficiente ao referido Decreto, o
Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional DESMS tem como meta a reestruturação do seu Programa de Coleta Seletiva, onde está
prevista a ampliação dos tipos de resíduos a serem encaminhados às associações de
catadores. Esta reestruturação vem sendo acompanhada pelo Departamento de
Desenvolvimento Empresarial - DESEM, por meio do processo de acompanhamento nº
1.648/2013 e será concluída em 2014.

Avaliação Final da AUDIT:
Esta AUDIT verificou que a CMB vem cumprindo o disposto no Decreto 5.940/2006,
bem como o Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional - DESMS vem buscando melhorias continuas.

3 - INFORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 1/2010
A Instrução Normativa nº 1 da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação SLTIIMP, datada de 19/01/2010, dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental
na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

Manifestação do auditado:
O DESMS respondeu pela Informação/Despacho, no dia 18/09/2013 , que a CMB vem
inserindo critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificações para aquisições
de bens, contratação de serviços e obras. Bem como, o DESMS comunicou que até maio
de 2014 um Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a CMB deverá estar concluído.
O DESMS citou como exemplo os seguintes projetos que reduzem os impactos
ambientais: a contratação do projeto executivo para construção da nova creche da CMB
contemplou conceitos de construção sustentável (Processo 0491/2011) visando uma
futura obtenção da Certificação LEED - Leadership in Energy and Enviromental Design
(é uma certificação para construções sustentáveis, concebida e concedida pela
Organização não governamental-ONG americana U.S. Green Building Council USGBC, de acordo com os critérios de racionalização de recursos - energia, água, etc.atendidos por um ediflcio ); reconstrução da fábrica de eletrorrevestimento de disco e da
estação de tratamento de efluentes galvânicos do DEMOM e instalação da estação de
tratamento de efluentes que será capaz de fornecer água de reuso para sanitário, rega e
outras finalidades menos restritivas.

Avaliação Final da AUDIT:
Esta AUDIT verificou que os critérios de sustentabilidade ambiental mencionados pela
lN nº 1/2010 vêm sendo implementados na CMB, tais como: "Reaproveitamento de
água em processo gráfico" (Sistema Aquasave), que permite a ampliação do processo
produtivo de cédulas; reaproveitamento de 90% da água utilizada e a doação de,
aproximadamente, 14 toneladas de resíduos de papel de escritório às associações de
catadores.
Ressalta-se que no projeto da nova creche já contempla os conceitos de construção
sustentável, como teto verde, válvulas automáticas para lavatórios e mictórios, utilização
de luminárias de alta eficiência, energia solar para aquecimento de água dos vestuários e
cozinha, utilização de luz natural, conforme especificação constante no processo
nº 0491 /2011.
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lados, inserção de papel reciclado no cadastro de materiais da empresa, compra de
coletores específicos para o armazenamento de papéis que foram utilizados em apenas
um dos lados, alguns processos internos passaram a ser realizados de maneira
eletrônica, quantidade de consumo de papel reduziu mesmo com o aumento do número
de funcionários.
Quadro 2: Evolução histórica em valores quantitativos e monetários do consumo
de papel de escritório

ANO

Quantidade de
resmas

Valores
monetários

Quantidade de
funcionários

Consumo por
funcionário

2008

9.535

87.771

2.109

4,52

2009

10.101

94.612

2.298

4,4

2010

10.184

96.678

2.426

4,2

2011

10.996

99.488

2.754

3,98

2012

10.484

91.228

2.819

3,72

Fonte: PA-PRESI nº 78/2013

Devido a falta de papel branco durante o ano de 2013 , observa-se um aumento
significativo de consumo de papel reciclado de 3,3% em 2012 para 16,8% em 2013,
contudo não existe diretriziorientação formal que instrua os responsáveis pelas
aquisições da CMB em relação à compra de produtos produzidos com menor consumo
de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. Para promover a adoção
deste critério de forma mais abrangente na empresa, o DESMS está elaborando um Guia
de Compras Públicas Sustentáveis.
5.2 Consumo de Água
Informou-se que em meados de 2007/2008, foi observado que a maior parcela de perda
de água na CMB era devido a vazamentos subterrâneos, dificilmente detectados. Tais
ocorrências eram frequentes, dadas às condições instáveis do solo onde a unidade
fabril está instalada. Estas observações evidenciaram a necessidade de adoção de
medidas que evitassem o desperdício e estipulassem o uso mais racional dos recursos
naturais.
No que diz respeito às ações tomadas, foram adotadas as seguintes providências:
•
•
•

Substituição das tubulações que apresentaram vazamentos;
Distribuição de hidrômetros pelo parque fabril ;
Mapeamento do consumo de água da empresa.

Em fevereiro de 2012, foi interrompida a captação de água subterrânea para
abastecimento da torre de resfriamento, o que impactou em aproximadamente 38.000
m3/ano no consumo de água da concessionária. Desconsiderando o acréscimo devido à
torre, pode ser observada uma tendência de redução no consumo de água na CMB.
Quadro 3: Evolução histórica em valores quantitativos e monetários do consumo
de água
ANO

Evolução quantitativa (m 3)

Valores monetários (RS)

2008

274.716

4.579.264,60

2009

267.800

4.849.366,62

2010

241.469

4.605.670, 11

2011

227.184

3.996.536,11

2012

260.570

2. 778.097 ,24

Fonte: PA-PRESI nº 78/201

Observa-se uma redução no consumo de água da crescente na CMB . Acredita-se que o
sinistro ocorrido na DVED/DEMOM, em dezembro de 2011 , impactou nesta redução
de consumo, bem como a implementação do Sistema AQUASA VE.
Na Solicitação da Auditoria SA nº 2013/020-1 , de 21/08/2013 , acostado ao PA-PRESI
nº 485/2013, o DESMS exemplificou os processos de aquisição de bens/produtos para
promoção de menor consumo de água, processos n~ : 3409/2008 (Sistema
AQUASAVE), 0224/2012 e 3821/2011 (aquisição do novo sistema de tratamento de

4 - INFORMAÇÃO DA PORTARIA nº 2/2010
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A Portaria nº 2 Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação - SLTI/MP,
datada de 16/03/2010, dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da
Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e dá outras providências. A supracitada Portaria menciona contemplar
preferencialmente as especificações de bens com configurações aderentes aos
computadores sustentáveis, também chamados de TI verde, utilizando assim materiais
que reduzam o impacto ambiental.
Manifestação do auditado:

O DESMS respondeu pela Informação/Despacho, no dia 18/09/2013 , que o processo
administrativo nº 0445/2012, referente à aquisição de equipamentos de Tecnologia da
Informação, se destaca por relacionar os seguintes critérios ambientais:
•

•

•

•
•

Equipamentos em conformidade com a diretiva RoHS - Restriction of Hazardous
Substances, construídos com materiais que não agridem o meio ambiente e o uso de
PVC nas peças plásticas não podem exceder 25 gramas;
Certificação comprovando que o modelo do equipamento está em conformidade
com a norma lEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes elétricos e
combustão dos materiais elétricos;
Registro no EPEAT - Eletronic Product Environmental Assessment Tool, através
de impresso do site www.epeat.net comprovando que o equipamento atinge as
exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação ;
Conformidade com o padrão Energy Star 5.0 para eficiência de consumo elétrico;
Conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo a ISO 7779, quanto à
emissão de ruídos.

Comunicou-se que não foram identificadas aquisições de bens e produtos de Tecnologia
de Informação, tendo em vista a Portaria nº 2/201 O da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento (SLTl/MP).
No entanto, está sendo elaborada pelo Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação - DETIC uma norma administrativa para Planejamento e Contratação de
Soluções em TI. Para elaboração desta norma, foi discutida com o DESMS a inclusão
de critérios constantes na portaria mencionada acima. Segundo informações do
DETIC, a previsão para conclusão desta norma é janeiro de 2014.
Avaliação Final da AUDIT:

Esta AUDIT verificou que os critérios de sustentabilidade ambientais foi observado no
teor do processo nº 0445/2012 que trata sobre a aquisição de equipamentos de
Tecnologia da Informação. Foi verificado também que está em fase de elaboração uma
Norma Administrativa para Planejamento e Contratação de Soluções em TI.
5 - INFORMAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (A3P)

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa que visa
implantar a responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas e
operacionais da administração pública. O principal desafio da A3P é promover a
Responsabilidade Socioambiental como política governamental, auxiliando na
integração da agenda de crescimento econômico concomitantemente ao
desenvolvimento sustentável.
Manifestação do auditado:

O Departamento de Gestão Ambiental - DEPGA (atual DESMS) respondeu por Nota
Técnica DITEC nº 004/2013, no dia 22/02/2013 , que a CMB firmou em 01/10/2010 o
termo de adesão para implantação da Agenda Ambiental da Administração Pública Rede A3P, com o objetivo de incorporar critérios socioambientais na gestão das
atividades da empresa, desenvolvendo ações que promovam o manejo adequado dos
resíduos e o uso racional dos recursos naturais e bens públicos.
5.1 Consumo de Papel

Informou-se que com o objetivo de evitar o desperdício e o gasto desnecessário de
materiais a CMB optou por adotar ações de redução em relação ao consumo de papel,
utilizando assim os recursos de forma sustentável, para isso foram adotadas as seguintes
providências: publicação da OSG.PRESI nº005/2008 determinando impressão frente e
verso, confecção de blocos de anotação com papéis que foram utilizados apenas um dos

Adicionalmente, foram contratados sistemas para viabilizar o reuso de água de origem
sanitária e industrial.
Avaliação Final da AUDIT:
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Analisado o teor da documentação apresentada pela área auditada, bem como as ações
que realizam o manejo adequado dos resíduos e o uso racional dos recursos naturais e
bens públicos, constatou-se que a CMB está comprometida a mitigar desperdícios,
ficando evidenciado por meio da significante redução de consumo de papel, contudo
necessita aumentar o consumo do papel reciclado; assim como: Projeto de
Implementação do Guia de Compras Públicas Sustentáveis; Comissão Interna de
Conservação de Engenharia - CICE; e o Sistema AQUASA VE.

6 - INFORMAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Licença de Operação autoriza a CMB a realizar a atividade de fabricação de cédulas e
moedas nacionais, selos postais e fiscais , passaportes, certificados, cédulas de identidade
civil, bilhetes magnetizados, carteiras de trabalho, cartões telefônicos e outros.
Manifestação do auditado:
A Divisão de Engenharia Ambiental - DVEA respondeu pela Informação / Despacho, no
dia 13/11/2013, que em 8 de novembro de 2011 a validade da Licença de Operação - LO
nº FEO 11931 , emitida em 8 de novembro de 2006 pela Comissão Estadual de Controle
Ambiental - CECA e pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente FEEMA concedido à CMB, prescreveu.
Contudo a LO continua tendo validade, pois a CMB cumpriu o condicionante nº 04 de
licenciamento de operação que cita "Requerer a renovação desta Licença de Operação no
mínimo de 120 dias antes do vencimento do seu prazo de validade" . A CMB obedeceu ao
vencimento, sendo recebida pelo Instituto Estadual de Ambiente - INEA na data de
16/11/2011 o pedido de renovação, com 145 dias de antecedência.
A renovação não ocorreu devido às exigências do INEA para atualização das
informações dos processos produtivos e controles ambientais da CMB.
Avaliação Final da AUDIT:
Esta AUDIT verificou que a CMB possui Licença de Operação vigente.

7 - SISTEMA AQUASA VE
A aquisição do Sistema AQUASA VE possibilitou a reutilização da solução de limpeza
do processo de impressão calcográfica do Departamento de Cédulas - DECED em
circuito fechado por meio de um processo físico-químico . O sistema entrou em operação
em abril de 2013 , com uma redução de cerca 90% do consumo de água proveniente da
rede pública de abastecimento, atingindo um reaproveitamento de 26.000 m3/ano, o que
equivale atualmente a uma economia de R$600.000,00 anuais.
Com o case "Reaproveitamento de água em processo gráfico" (Sistema Aquasave), a
Casa da Moeda garantiu a 17ª posição, entre 85 instituições inscritas no 11 º
prêmio Bencbmarking Brasil, um programa de incentivo à sustentabilidade, que
reconhece as empresas com as melhores práticas socioambientais do país.
7.1 Precariedade da Tubulação
Constatação:
Ao realizar uma análise dos motivos para que ocorressem paralizações do Sistema
AQUASAVE, verificou-se que das 6 paralizações 4 foram causadas por danificações nas
tubulações.
A empresa Koenig & Bauer AG - KBA S.A realizou toda implantação da tubulação na
CMB, todavia, devido à inserção do Cartão Telebrás/DEGER dentro do Departamento de
Cédulas - DECED, foi necessária a realização de trechos de desvios da tubulação para que
fosse viável a instalações de portas. O Departamento de Projetos, Obras e Fiscalização DVPO/DECOR contratou a empresa Emida Instalações Ltda para realizar os trechos de
desvios da tubulação.
Analisando as razões das paralisações, observa-se que os problemas nas tubulações foram
causados em trechos onde ocorreram esses desvios.

efluentes sanitários que contempla o reuso de água tratada em banheiros, regas de
jardins e outros fins menos restritivos).
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5.3 Consumo de energia
Informou-se que a CMB vem executando medidas para economizar energia elétrica de
forma a evitar o desperdício e o uso mais racional dos recursos naturais, tais como:
•
•

•

•

Programa de Eficiência Energética em prédios públicos - PROCEL EPP;
Em 2011 , foi constituída uma Comissão Interna de Conservação de Engenharia
(CICE), para elaborar e implantar um programa corporativo de redução do
consumo de energia, com o objetivo de promover o uso eficiente da energia
elétrica e combater o desperdício. A implantação deste programa deve
estabelecer objetivos claros, bem como metas a serem atingidas em períodos
determinados e os respectivos indicadores de desempenho associados;
Realização de estudos durante o programa de produção mais limpa, através de
uma parceria com a FIRJAN, onde foram identificadas algumas oportunidades
de melhoria para redução de consumo energético;
Realização de estudos para troca de luminárias existentes nas fábricas e no
parque fabril, por luminárias que apresentam melhor eficiência energética. Tal
estudo visa apresentar benefícios ambientais e financeiros através da redução
do consumo energético.

Quadro 4: Evolução histórica em valores quantitativos e monetários do consumo
de ener21a
· elétnca
·
Valores monetários (RS)
ANO
Evolução quantitativa (KWb)
12.868.151,27
2008
42.612.082
13.461.089,24
2009
44.741.760
2010
43.903.443
13.999.333,92
2011
2012

47.967.212
45.385.162

15.442.473,00
15.211.990,23

Fonte: PA-PRESI nº 78/2013

Conforme histórico, nos últimos cinco anos a CMB vem apresentando uma tendência
de aumento do consumo de energia, que está relacionado ao crescimento da empresa e
aumento de produção. Observa-se uma redução no consumo de energia da CMB no ano
de 2012. Acredita-se que o sinistro ocorrido na DVED/DEMOM, em dezembro de
2011 , impactou nesta redução de consumo, pois a partir daquela data as atividades
daquele processo foram interrompidas.
A Comissão Interna de Conservação de Engenharia (CICE) está em fase de
reestruturação e a partir deste programa serão originados parâmetros para aquisições de
bens/produtos com menor consumo de energia. A comissão está sendo acompanhada
por meio do processo nº 3044/2013 aberto em 11/09/2013. Para nortear as ações da
CICE, será utilizado o Relatório do Diagnóstico Energético 2011/2012, elaborado pela
comissão designada anteriormente.
5.4 Gestão de resíduos
Em atendimento ao Decreto 5.940/2006, a CMB possui um programa de Coleta
Seletiva Solidária, que encaminha os resíduos recicláveis (papel de escritório) gerados
pela empresa para associações e cooperativas de catadores.
Além disso, a CMB possui contrato com a empresa terceirizada para prestação de
serviço de gerenciamento total de resíduos, garantindo assim, o concreto tratamento e
destinação final de todo os resíduos gerados pelos processos da CMB, incluindo os
resíduos perigosos e recicláveis.
5.5 Licitações sustentáveis
Critérios de sustentabilidade vêm sendo considerados nas licitações da CMB, o que
pode ser constatado em ações como: utilização de impressão frente e verso dos
documentos e a utilização de papéis reciclados.
5.6 Construções e reformas sustentáveis
A CMB tem buscado inserir em suas contratações de obras públicas o conceito de
sustentabilidade, adotando critérios específicos nos projetos das novas edificações,
garantindo que as futuras obras levem em consideração itens que contemplem o
conceito de construção sustentável.

Cabe ressaltar que na paralização do dia 6 de novembro, o rompimento causou um
vazamento que passou pela laje do DECED, alagando a área das máquinas de produção
de cartão do Departamento de Gráfica Geral - DEGER, causando um risco as máquinas
do DECED assim como aos seus empregados.
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Manifestação do auditado:
Em 17/12/2013 , foi encaminhada a manifestação da Divisão de Engenharia Ambiental DVEA, conforme Informação Despacho acostada às fls. 33 e 81 do SGDoc/CMB nº
0022915, em resposta ao MEMO/ AUDIT nº 518/2013 , de 05/12/2013, informando que
o DESMS comunicou que ocorreram 3 ações de correção junto a contratada Emida
Instalações Ltda, bem como ocorreram ações preventivas junto ao DEMAN e DECOR,
pois o gestor do contrato durante o período vigente da garantia era o DECOR e,
atualmente, com o fim da garantia, o gestor do contrato passou a ser o DEMAN. As
ações preventivas foram: a sugestão de troca do material das tubulações por metal, a
vistoria de cada conexão e ações para evitar o golpe de aríete.
Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação da área auditada, constatou-se que o Departamento
deve manter um comprometimento em monitorar as ações do DEMAN. Ressalta-se que
face às evidências para atendimento ao recomendado, o ponto está sendo tratado como
falha formal, motivo pelo qual deixam de existir o nexo causal e os responsáveis
apresentados no Relatório Preliminar.
Recomendação:
Monitorar a atuação do Departamento de Manutenção - DEMAN nas ações corretivas e,
principalmente, nas ações preventivas para evitar o aumento de pressão interna das
tubulações, principalmente na conclusão da substituição das tubulações de CPVC por
metálicas.
Competência: DESMS
Risco:

e

7.2 Insuficiência de Normativos que Atribuem Competências ao DESMS
Constatação:
Durante o exame realizado por esta AUDIT, ficou constatado que o o Departamento de
Cédulas - DECED é o gestor do contrato com a contratada Koenig & Bauer AG - KBA
S.A, empresa fornecedora do Sistema AQUASA VE e dos equipamentos para fabricação
de cédulas. Contudo, o Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e
Saúde Ocupacional - DESMS é o responsável pela parte do Sistema AQUASAVE.
O processo decorreu da compra das máquinas da KBA, conforme processo nº 3409/2008,
não é destinado exclusivamente para o Sistema AQUASAVE. O objeto do contrato é
AQUISIÇÃO DE LINHA DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE
CÉDULAS, no 1° Termo Aditivo ocorre a inclusão do AquaSave II WSR 6000 e no 2°
Termo Aditivo ocorre a inclusão do AquaSave II WSR 4000.
Esta AUDIT entende que a gestão do contrato deve ser compartilhada entre os dois
departamentos, dando suas competências específicas para cada parte do contrato.
Manifestação do auditado:
Na reunião de busca de soluções conjuntas, realizada no dia 12/12/2013 , com a presença
do Diretor da Diretoria de Tecnologia - DITEC e Superintendente do Departamento de
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional - DESMS e sua equipe
gerencial da Divisão de Engenharia Ambiental - DVEA e Seção de Planejamento
Ambiental - SEPL, informaram que na Norma de Organização o departamento possui
responsabilidade pelo Estação de Tratamento de Efluentes Galvânico - ETEG
Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação da área auditada, constatou-se que o Departamento
deve ser o gestor do contrato em conjunto com o DECED.
Recomendação:
a) Formalizar a gestão operacional do contrato no que diz respeito aos equipamentos
que compõem o Sistema AQUASA VE;
b) Comunicar ao contratado os novos gestores operacionais do DESMS.

e

Competência: DESMS
•Risco:
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7.3 Falta de Utilidade do Evaporador
Constatação:
Durante o processo de fluxogramação do Sistema AQUASAVE, realizado em visita in
loco na Estação de Tratamento de Efluentes Galvânico - ETEG do Sistema
AQUASAVE, ficou registrado a não utilização do equipamento Evaporador. Ao
questionar o DESMS, o Gerente Executivo DVEA respondeu: "O Evaporador apresentou
baixa eficiência percebida por meio do aumento do volume de resíduos enviados à
empresa terceirizada para gerenciamento dos mesmos. A empresa Koenig & Bauer AG KBA S.A já foi comunicada diversas vezes do problema, e orientou ações que até o
presente momento não apresentaram resultado efetivo. Seu último posicionamento data
de 08 de novembro e se encontra sob avaliação da engenharia."
O Gerente da Seção Tratamentos de Efluentes Industriais e Sanitários - SETR notificou
que o Evaporador deveria ter uma eficiência de 90%, contudo sua porcentagem não chega
a 56. Conforme demonstrado no fluxograma, a CMB está utilizando de métodos
alterativos para contornar o problema e assim continuar utilizando o Sistema
AQUASAVE.
Após reunião de busca de soluções conjuntas realizada no dia 12/12/2013, com a
presença do Diretor da DITEC e Superintendente do Departamento de Segurança do
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional - DESMS e sua equipe gerencial da
DVEA e SEPL, o Superintendente do DESMS informou que, após estudo de viabilidade
econômica, é mais viável para a CMB a utilização das máquinas utilizadas atualmente ao
Evaporador.
Manifestação do auditado:
Na reunião de busca de soluções conjuntas, realizada no dia 12/ 12/2013, com a presença
do Diretor da Diretoria de Tecnologia - DITEC e Superintendente do Departamento de
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional - DESMS e sua equipe
gerencial da Divisão de Engenharia Ambiental - DVEA e Seção de Planejamento
Ambiental - SEPL, informaram que após estudo de viabilidade econômica, é mais viável
para a CMB a utilização das máquinas utilizadas atualmente ao Evaporador.
Em 17/12/2013, foi encaminhada a manifestação da Divisão de Engenharia Ambiental DVEA, conforme Informação Despacho acostada às fls. 33 e 81 do SGDoc/CMB nº
0022915, em resposta ao MEMO/ AUDIT nº 518/2013, de 05/12/2013 , informando que o
Evaporador foi colocado em marcha normal de funcionamento em abril/2013 e desde
junho ocorreu interação junto à empresa KBA para ajustes de seu processo pois é um
sistema complexo, único no Brasil, e que precisa do justo amadurecimento da operação
até que alcançasse plena utilização, pois qualquer efeito de alteração de parâmetros
somente é percebida decorrido certo espaço de tempo. O entendimento da área era o de
que qualquer penalidade haveria de ser dada, caso a empresa não se mostrasse disposta a
responder as nossas solicitações de esclarecimento ou intervenção (previstas em
contrato). Contudo, tendo em vista que o DESMS considera exauridos todos os meios de
comunicação junto a contratada para a solução do problema, e que se evidenciou
ineficiente o seu atendimento em atenção ao contrato, decidiu-se encaminhar o assunto à
área competente para as devidas providências a partir da presente data.
Avaliação Final da AUDIT:
Analisado o teor da manifestação da área auditada e seus anexos, bem como as
ponderações da área durante a reunião de busca de soluções conjuntas, decidiu-se
reformular o ponto e suas recomendações com o intuito de esclarecer a real utilidade do
equipamento Evaporador. Ressalta-se que face às evidências para atendimento ao
recomendado, o ponto está sendo tratado como falha formal, motivo pelo qual deixam de
existir o nexo causal e os responsáveis apresentados no Relatório Preliminar.
Recomendação:
Elaborar estudos de custo e beneficio do uso do Evaporador, para buscar soluções
alternativas para seu uso ou não.
Competência: DESMS
Risco:

e

7.4 Descumprimento da Norma Regulamentadora NR 15 - Atividades e Operações
Insalubres
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Constatação:
Considerando que a Casa da Moeda do Brasil é Certificada na ISO 9001 :2008 - Sistema
de Gestão da Qualidade, e a mesma cita no item 6.4: "Ambiente de trabalho - A
organização deve determinar e gerenciar as condições de ambiente de trabalho necessárias
para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.";
Considerando a Norma Regulamentadora - NR 15 Atividades e Operações Insalubres da
Portaria nº 3.214/1978, em seu anexo nº 3, que estipula os limites de tolerância para
exposição de calor, como segue abaixo:
Quadro 5: Limites de tolerância para exposição ao calor
Regime de trabalho intermitente
Tino de Atividade
com descanso no próprio local de
Leve
Moderada
Pesada
trabalho (por hora)
Trabalho Contínuo
Até 30,0
Até 26,7
Até 25,0
45 minutos de trabalho
25,1 a 25,9
30,1 a 30,6 26,8 a28,0
15 minutos de descanso
30 minutos de trabalho
30,7 a 31 ,4 28,1 a 29,4
26,0 a 27,9
30 minutos de descanso
15 minutos de trabalho
31 ,5 a 32,2 29,5 a 31 ,1
28,0 a30,0
45 minutos de descanso
Não é permitido o trabalho, sem a
Acima de
Acima de
adoção de medidas adequadas de
Acima de 30,0
32,0
31, 1
controle.
Fonte: Norma Regulamentadora NR 15 Atividades e Operações Insalubres - Anexo
nº 3 - Quadro nº 1
Considerando o Relatório de Inspeção de Segurança nº 0011/2012, de 24/01/2012,
realizado pela antiga Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SEMT
(atual Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - DVET), que cita o
registro de indices acima de 31 ºC de Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo IBUTG (índice calculado pela média ponderada de três tipos de termômetros ambientais).
Observa-se a necessidade de adequação do ambiente de trabalho, a fim de proporcionar
temperaturas dentro dos parâmetros legais de conforto e manutenção de saúde e
integridade física dos empregados da CMB.
Manifestação do auditado:

LEGENDA DOS RISCOS

e
Q

~

Em 17/12/2013, foi encaminhada a manifestação da Divisão de Engenharia Ambiental DVEA, conforme Informação Despacho acostada às fls . 33 e 81 do SGDoc/CMB nº
0022915, em resposta ao MEMO/ AUDIT nº 518/2013, de 05/12/2013, informando que
para promover a melhoria desta área foi solicitada à Divisão de Projetos, Obras e
Fiscalização - DVPO/DECOR por meio do MEMO/DVEA nº 054/2013 , de 09/08/2013 , a
elaboração de projeto para realizar as alterações necessárias e para a realização desta obra,
encontra-se previsto no projeto de investimentos do Departamento de Segurança de
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Operacional - DESMS (MAN.4101.25.01.2012.08).
registrado junto ao Departamento de Desenvolvimento Empresarial - DESEM, e
investimento de R$3 .100.000,00 para o ano de 2014. Paralelamente, como forma df
atenuar de maneira imediata a sensação térmica, instalou-se dois exaustores na área de
filtro prensa daquele departamento.
Avaliação Final da AUDIT:

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.

Analisado o teor da manifestação da área auditada e seus anexos, esta AUDIT decidiu-s,
reformular a recomendação, a fim de confirmar se a instalação de ventiladores fo
suficiente para mitigar este ponto. Ressalta-se que face às evidências para atendimento a,
recomendado, o ponto está sendo tratado como falha formal, motivo pelo qual deixam d,
existir o nexo causal e os responsáveis apresentados no Relatório Preliminar.
Recomendação:

Risco Moderado: Necessidade de adequação
dos procedimentos e normativos internos
aos dispositivos legais e às melhores
práticas de Governança Corporativa.

Risco Baixo: Necessidade de melhoria em
~ procedimentos internos.

a)

Realizar nova inspeção de segurança na Estação de Tratamento de Efluente
Galvânico - ETEG para aferir o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo
IBUTG;
b) Elaborar Relatório de Inspeção de Segurança com informações atualizadas.

Competência: DESMS
Risco:

e
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1.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 22/2013
2. PROCESSO Nº 18750.000158/2014-76
3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT
 Divisão de Auditoria de Desempenho – DVAD
 Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia
da Informação e Ambiental – SEAT
4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Atendimento a Ação de Auditoria 3.1.3 – Processo
de Governança em Tecnologia da Informação, Área
de Negócio 3.1 – Tecnologia e Segurança da
Informação, Eixo de Atuação 3 – Auditoria de
Desempenho, relativo ao Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT,
Exercício de 2013.

ASSUNTO: AUDITORIA DE GOVERNANÇA DE TI
RESUMO DOS FATOS APURADOS
1 – INFORMAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DE TI
Com objetivo de verificar se o processo de Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação está estabelecido segundo boas práticas foram analisados: o Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2013/2014, e o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação – PDTI 2013/2014, disponibilizado na Intranet da CMB.
No dia 14/10/2013, com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria em complemento a
analise dos Planos referenciados, foi solicitado por correio eletrônico ao Departamento
de Tecnologia da Informação e Comunicação – DETIC, os seguintes itens, a saber:

1. Documento que comprove que o Plano Estratégico de Tecnologia da

5. OBJETIVO DO TRABALHO

2.

Avaliar o gerenciamento de Governança em TI,
bem como a eficiência e eficácia dos controles:
responsabilidades, planejamento estratégico e
atingimento dos objetivos estratégicos, estratégias
de aquisições de Bens e Serviços em Tecnologia da
Informação e capacitação da área de TI.
6. ESCOPO
O escopo do trabalho abrangeu a adequação dos
controles internos em respostas aos riscos
relacionados
à
Governança
Corporativa:
aquisições de Bens e Serviços em TI, controles de
Gestão sobre o Planejamento Estratégico da CMB,
Planejamento Estratégico de TI, Plano Diretor de
TI – PDTI, análise dos processos decisórios de
priorização das ações e gastos de TI, atuação dos
Comitês de Tecnologia da Informação - COTIN e
Comitê de Segurança da Informação e
Comunicação - COSIC; Além do Plano de
capacitação de TI e verificação dos Processos de
Gestão de Serviços de TI, além de monitorar o
atendimento às Determinações e Recomendações
do Tribunal de Contas da União - TCU deliberadas
por meio dos Acórdãos nº 2296/2012, nº
2523/2012, nº 511/2013 e 3154/2013.
7. PERCENTUAL EXAMINADO
Verificar 100% do atendimento as Determinações e
Recomendações do TCU e boas práticas de
Governanças de TI.
8. ENCAMINHAMENTO
21.01.2014 – Memorando 26/2014
9. PRAZO DE ATENDIMENTO
01.03.2014
10. DATA DE RETORNO À AUDIT
Dentro do Prazo
11. DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

3.
4.

Informação - PETI foi formalmente estabelecido e submetido à aprovação
por parte da alta administração;
Documento que comprove que o PETI foi devidamente publicado para
conhecimentos de todos empregados da CMB;
Documento que comprove que no processo de elaboração do PETI foi
realizado análise de riscos; e
Documento que comprovem a participação de representantes de diversas
áreas da CMB na elaboração do PETI.

AVALIAÇÃO DA AUDIT:


Boas Práticas

Em análise a resposta do auditado e aos Planos elaborados referenciados acima, foi
evidenciada que a Casa da Moeda do Brasil – CMB executa a função de Planejamento
Estratégico de TI segundo as boas práticas, havendo em vigor para o ano de 2013/2014
os planos denominados Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI
2013/2014, e Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI devidamente
formalizado e publicado.


Comprometimento da Alta Administração e participação de representantes de
diversos setores da CMB

Outro ponto relevante é o comprometimento da Alta Administração e o apoio dado à
equipe Gerencial da área de TI para a elaboração dos Planos supramencionados, com
participação de representantes de diversos setores da CMB, e do Comitê de Tecnologia
da Informação e Comunicação – COTIN, constituído por meio da OSG.PRESI
004/2013.


Capacitação de TI

Cabe registrar que CMB mantem em seu quadro técnico empregados treinados para
atividades que se encaixam na esfera das ações de planejamento, supervisão,
coordenação e controle, sendo capaz de confeccionar os documentos de Planejamento
de TI, a exemplo do PETI e PDTI elaborado para o exercício de 2013/2014, por ser
atividade cotidiana da entidade e, principalmente, por estar relacionada com decisões
fundamentais para o cumprimento da missão institucional da empresa, em
conformidade disposto no Decreto-Lei nº 200/67, art. 10, §§ 2º e 4º;


Objetivos de TI alinhados às Estratégias de Negócio Institucional da CMB

Dentro do Prazo

12. MONITORAMENTO

Analisando os documentos formalmente estabelecidos, PETI e PDTI de 2013/2014,
frutos do Planejamento Estratégico TI, foram evidenciados os objetivos de TI alinhados
às estratégias de negócio referente ao Plano Estratégico Institucional 2013, com

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

indicadores e metas definidos, em termos de benefícios para o negócio da CMB a
curto, médio e longo prazo. Além disso, a existência de um documento denominado
Relatório de “Acompanhamento Gerencial” periodicamente disponibilizado na
Intranet, registra o acompanhamento das ações decorrentes do planejamento de
tecnologia da informação pelas áreas responsáveis.

_______________________________________

Siglas:

2 – INFORMAÇÃO DA ATUAÇÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

TI - Tecnologia da Informação;
TIC - Tecnologia da Informação e
Comunicação;
PETI - Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação;
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da
Informação;
COTIN - Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação
DETIC - Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação
DVGO – Divisão de Modelos e Governança
de TI
SEPR - Seção de Padronização e Processos
Administrativos
POSIC - Política de Segurança da Informação
e Comunicações

Com o intuito de verificar se existe um processo decisório de priorização das ações e
gastos de TI, de competência do Comitê de TI, conforme a OSG.PRESI nº 004/2013
de 05/03/2013, que constituiu o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
– COTIN, com composição multidisciplinar, foi solicitado por correio eletrônico no
dia 28/10/2013, as Atas de Reunião do COTIN para verificar a sua atuação no
exercício de 2013.
AVALIAÇÃO DA AUDIT:
Após análise das Atas disponibilizadas pelo DETIC em resposta ao solicitado,
verificou-se que os assuntos referentes a priorização dos gastos relacionados a
equipamentos de TI, Política de renovação do parque de TI e Contratos de TI,
estavam registrados nas Atas de números 001, 002 e 003, o que evidencia que o
COTIN vem contribuído para definir as prioridades de investimentos e alocação de
recursos nos diversos projetos e ações de TI.
3 – INFORMAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE
BENS E SERVIÇOS DE TI

Instruções Normativas
IN 04/2010 - Instrução Normativa nº 4 de
2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação – SLTI, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG;
e
IN nº 01/2010 - Instrução Normativa nº 1 de
19 de janeiro de 2010 - Política de Aquisição e
Substituição de Equipamentos no PDTI.

Normas Administrativas
Norma 2014-NA-1-01 - Planejamento das
Contratações de Soluções em Tecnologia da
Informação e Comunicação;
Norma 2014-NA-1-02 - Diretrizes para
Substituição e Descarte dos Ativos de TIC;
PA.PRESI/GABIN nº 192/2012 de
22/11/2012 – Referência: Memo PRESI nº
91/2012 de 21/11/2013 – Assunto: Acórdão nº
2523/2012 TCU-Plenário;
PA-PRESI/GABIN nº 294/2013 de
04/06/2013 – Referência: Memo AUDIT nº
174/13 – Assunto: Acórdão no 2296/2012TCU-Plenário; e

Em complemento à análise feita ao documento denominado Plano Diretor de
Tecnologia da Informação - 2013/2014 por essa AUDIT, foi solicitado por correio
eletrônico nos dias 14/10/2013 e 28/11/2013 ao Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação – DETIC, com vistas a subsidiar os trabalhos de
auditoria, os documentos para os seguintes questionamentos, a saber:
1. Documentos que comprovem que as contratação e gestão de bens e serviços
de TI são executados em consonâncias com o PDTI e a IN 04/2010; e
2. Minuta da Norma de Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI;
AVALIAÇÃO DA AUDIT:
Em análise a resposta do auditado, foi evidenciada no Termo de Referência –
Processo Formal de Planejamento e Contratações de Solução de TI, a existência de
alinhamento entre metas proveniente do PDTI 2013/2014 e os motivos de sua
contratação, além dos benefícios esperados com as aquisições informadas. Tais
aspectos encontram-se em conformidade com a Instrução Normativa 04/2010.
Embora o auditado disponibilize em sua resposta a Minuta da Norma de Contratação
e Gestão de Bens e Serviços de TI, durante a análise documental, foi evidenciada a
aprovação na 49º Reunião de Diretoria realizada em 29/11/2013, da Norma 2014-NA1-01 referente ao Planejamento das Contratações de Soluções em Tecnologia da
Informação e Comunicação.
4 – PROCESSO DE AQUISIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E DESCARTES DE
EQUIPAMENTOS DE TI
Fato
Com intuito de avaliar a aplicabilidade do uso da Tecnologia da Informação, na
eficiência das aquisições e substituição de equipamentos mais verdes, com o objetivo
de reduzir o impacto ambiental com o uso da TI, em atendimento à legislação e as
boas práticas ambientais, foram analisados e solicitado ao DETIC alguns aspectos a
respeito do tema.
MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO:

PA-PRESI nº 158/2013 de 27/03/2012 Referência: Memo AUDIT nº 114/13 Assunto: Acórdão nº 51/2013 TCU-Plenário.

No dia 28/10/2013, em resposta ao solicitado por correio eletrônico, o auditado em
sua manifestação relata: “Considerando que o Comitê de Tecnologia da Informação
prevê a aprovação e publicação da Política de Aquisição e Substituição de

Equipamentos, em conformidade ao paragrafo 2º do art. 7º da IN nº 01 de 19 de
janeiro de 2010 da SLTI/MP em Outubro de 2013, há necessidade de atualização
conforme processo de revisão do PDTI em função da aprovação da Política.”
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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No dia 29/11/2013, em resposta ao solicitado por correio eletrônico, o auditado em
sua manifestação disponibilizada, a Norma 2014-NA-1-02, Diretrizes para
Substituição e Descarte dos Ativos de TIC.

Acórdão

AVALIAÇÃO DA AUDIT:

Acórdão no 2523/2012 -TCU-Plenário Trata do Relatório consolidado que avaliou o
tratamento dado aos riscos e às práticas de
governança adotadas pelas empresas estatais
Eletronorte, Eletrobras, Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, Petrobras e Casa da
Moeda do Brasil - CMB, na gestão e uso de
sistemas integrados de gestão (ERP Enterprise Resource Planning).
Acórdão 3154/2013-TCU-Plenário - Trata de
monitoramento das deliberações contidas no
Acórdão no 2523/2012-TCU-Plenário
Acórdão no 2296/2012-TCU-Plenário - Trata
do Relatório Operacional apresentando o
resultado da avaliação da gestão e do uso do
sistema integrado de gestão do tipo Enterprise
Resource Planning (ERP) utilizado na Casa da
Moeda do Brasil (CMB) realizado em 2011.

Em análise a resposta do auditado, ficou evidenciada a importância ao tema
referenciado, com o objetivo de tornar o Processo de Aquisições e Substituição de
Equipamentos mais verdes. Contudo, se faz necessário, a inclusão de objetivos e
metas específicas para o processo referenciado no PDTI, em alinhamentos com os
objetivos estratégicos de CMB.
RECOMENDAÇÃO:
Elaborar um plano de ação com cronograma, contemplando data prevista para
implementação e conclusões das ações de seu atendimento para que na revisão do
PDTI 2013/2014, incluir sessão específica referenciada sobre a Substituição e
Descarte dos Ativos de TI, em conformidade ao paragrafo 2º do art. 7º da Instrução
Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da SLTI/MP.
Competência: DETIC
Risco:
5 - INFORMALIZAÇÃO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE.

Fato
Com intuito de verificar a existência de um processo de software elaborado
segundo as boas práticas, documentado e devidamente aprovado, foi
solicitado por correio eletrônico no dia 14/10/2013 ao Departamento de
Tecnologia da Informação e Comunicação – DETIC, com vistas a subsidiar
os trabalhos de auditoria, os documentos que comprovem a existência de
metodologia de desenvolvimento de sistemas para desenvolver ou produzir
sistemas.
MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO
Em resposta ao solicitado por esta AUDIT, foi encaminhado por correio eletrônico
no dia 28/10/2013, documento denominado de Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas.
AVALIAÇÃO DA AUDIT:
Verificou-se no documento a existência de aspectos que direcionam ao fluxo de
Desenvolvimento de Software, contudo trata de um documento informal.
RECOMENDAÇÃO:
Elaborar um plano de ação com cronograma, contemplando data prevista para
implementação e conclusões das ações de seu atendimento ao Processo de
Desenvolvimento de Software com a Normatização da Metodologia.
Competência: DVGO/DETIC
Risco:

6- INFORMAÇÃO DO ACORDÃO No 2523/2012 E No 3154/2013
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Quadros referenciados no Item 7.
Quadro A – Determinações.

No decorrer dos exercícios de 2012 e 2013, a Auditoria Interna promoveu ações
com objetivo de avaliar e monitorar o atendimento ao Acórdão no 2523/2012 do
Tribunal de Contas da União, que trata do Relatório consolidado que avaliou o
tratamento dado aos riscos e às práticas de governança adotadas pelas empresas
estatais Eletronorte, Eletrobras, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
Petrobras e Casa da Moeda do Brasil - CMB, na gestão e uso de sistemas
integrados de gestão (ERP - Enterprise Resource Planning).

Acórdão 2296
Analisadas
Rel. 22/2013
ITENS

DETERMINAÇÃO
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11

Governança
e Gestão de
TI

Situação
Atendida

X
X
X
X
X
X
X

Não
Atendida

Em complemento as resposta do PA.PRESI/GABIN nº 192/2012 foram analisadas
as respostas dada pelo Gestor do Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação – DETIC, no Relatório de Gestão da CMB de 2012 em cotejamento as
solicitações de Auditoria Interna.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Quadro B – Recomendações.
ITENS

Analisadas
Situação
Rel. 22/2013
Governança
Não
e Gestão de Atendida
Atendida
TI

9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Em 23/10/2014, após notificação do Ofício 0809/2013- TCU/Sefti, de 4/12/2013,
referente ao Acórdão 3154/2013-TCU-Plenário, que trata de monitoramento das
deliberações contidas no Acórdão no 2523/2012-TCU-Plenário, a Auditoria Interna
entrou em contato com o Tribunal de Contas da União, para esclarecimentos, onde
foi constatado o arquivamento dos autos do processo que deu origem ao Acórdão no
2523/2012, em virtude do cumprimento das Determinações e Recomendações e
justificativas para a não implantação das recomendações não cumpridas.
Diante do exposto, essa constatação será transformada em Informação, e o
acompanhamento das Determinações e Recomendações se dará no Acórdão no
2296/2012, por tratar de recomendação específica à Casa da Moeda do Brasil.
7 - ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO No 2296/2012
Fato

RECOMENDAÇÃO
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10

Por meio do PA.PRESI/GABIN nº 192/2012 de 22/11/2012, foi solicitado por
despachos, fls.22-23 e 28-29, as evidências documentais do atendimento ao Acórdão
2523, e também a elaboração de forma clara do plano de ação adotado, com data
prevista para implementação e conclusão das ações para seu atendimento.

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Com objetivo de avaliar o atendimento aos Acórdão no 2296/2012-TCU-Plenário
foram analisadas as resposta disponíveis no Relatório de Gestão da CMB de 2012,
no PAPRESI/GABIN nº 192/2012 de 22/11/2012 e no PA-PRESI nº 294/2013 de
04/06/2013, em resposta do DETIC, em cotejamento as solicitações de Auditoria
Interna.
Dentre as 11 Determinações e 24 Recomendações direcionada à CMB pelo
Acórdão, após analise desta AUDIT verificou-se o atendimento de 10
Determinações e 10 Recomendações, estando os demais Itens em andamento,
necessitando da atualização de um plano de ação com cronograma, contemplando
data prevista para implementação e conclusões das ações de seu atendimento.
Cabe ressaltar que após a reunião de busca de soluções conjuntas realizada no dia
22/01/2014, para um melhor tratamento dos fatos apontados, foi definido que os
assuntos desse Acórdão relacionados à Segurança da Informação já analisados nesse
Relatório terão seus fatos abordados especificamente no Relatório nº 23/2013, a
saber: Determinações 9.1.10 e 9.1.11 e as Recomendações 9.2.4, 9.2.13, 9.2.14,
9.2.15, 9.2.16, 9.2.18 e 9.2.20.
Os quadros A e B retratam o cenário das Determinações e Recomendações por
Situação em 21/01/2014. (Síntese dos Quadros do Relatório 22/2013).
Para melhor entendimento separamos os Itens do Acordão por grupos :
ATENDIDAS e NÃO ATENDIDAS.

7.1.

ATENDIDAS

Item 9.1.1. nos futuros contratos do sistema integrado de gestão, especifique os
níveis de serviço aceitáveis, conforme jurisprudência deste Tribunal nos Acórdãos
1.163/2008 (item 9.4), 1.603/2008 (itens 9.1.5 e 9.4.4) e 265/2010 (itens 9.1.2 e
9.1.6), todos do Plenário;

 AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls. 40 a 47, referente a Segundo Termo Aditivo do Processo nº
0449/09, onde foi constatado no item 2.1.3 do anexo I, alguns critérios de
aceitabilidade, em especial o informado no subitem VI. Esta AUDIT
evidenciou também as fls. 58 a 82 do referido PA.PRESI, fluxo de
aceitabilidade dos serviços prestados.
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Item 9.1.2. nos futuros contratos do sistema integrado de gestão, estime e defina
quantitativos e valores individuais de cada um dos serviços, conforme disposto na
Lei nº 8.666/93, art. 40, § 2º, inciso II, c/c art. 15, § 7º, inciso II;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Embora não esteja evidenciado na
prorrogação de contrato referenciado pelo auditado a inclusão de métricas
para avaliação dos usos das licenças, tais ações já demandas pelo auditado
a exemplo de avaliação e monitoramentos das licenças de uso do ERP,
esta AUDIT entende que o resultado dessas ações proporcionaram
subsídios para que nos futuros contratos possam ser usados essas

métricas de avaliação.
Item 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. 3º, §
1º, e à jurisprudência deste Tribunal nos Acórdãos 2.471/2008 (item 9.1.4),
1.558/2003 (item 9.3.7), 786/2006 (item 9.4.3), 1.330/2008 (item 9.4.9) e 265/2010
(item 9.1.7), todos do Plenário;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls. 40 a 47, referente a Segundo Termo Aditivo do Processo nº
0449/09, onde foi constatado em suas alíneas “a” e “b”, alteradas do
contrato original, um modelo de pagamento por atividades demandadas.

Item 9.1.4. no processo de acompanhamento técnico do contrato do sistema
integrado de gestão, realize a devida numeração das folhas em ordem cronológica
da documentação acostada, conforme disposto na Lei nº 8.666/93, art. 38, caput,
c/c Lei nº 9.784/99, art. 22, § 4º;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Evidenciado a realização das devidas
numerações das folhas do processo de acompanhamento técnico do
contrato;

Item 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, § 2º, inciso III, e na
jurisprudência deste Tribunal nos Acórdãos 1.330/2008 (item 9.4.16) e 1.647/2010
(itens 9.1.1 e 9.1.2), ambos do Plenário;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls. 83 a 132, e PA.PRESI nº 294/2013, fls. 19 a 46, algumas
Ordens de Serviços, as quais a avaliação da qualidade dos serviços
prestados são efetuadas pelo gestores e/ou usuários no Termo de
Encerramento;

Item 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. 6º, inciso IX, alínea “f”, c/c art. 67, caput;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls. 133 a 167, o monitoramento periodicamente das licenças
contratadas de acordo com o processo de acompanhamento do contrato,
por meio da análise dos Relatórios Gerencial de Maio -2012 e Junho 2012.
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Item 9.1.7. em futuras contratações de bens ou serviços por inexigibilidade de
licitação, realize pesquisa para aferir a compatibilidade dos preços a serem
contratados com aqueles praticados nos mercados público e privado, conforme
disposto na Lei nº 8.666/93, arts. 26, parágrafo único, inciso III, 40, § 2º, inciso II,
e 43, inciso IV, e na jurisprudência deste Tribunal nos Acórdãos 1.330/2008 (item
9.4.13) e 17/2010 (item 9.2.2), ambos do Plenário;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI nº 294/2013,
fls. 50 a 51, pesquisa para aferir os preços a serem contratados;

Item 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, § 3º;


Manifestação do Auditado: Como cediço, as leis orçamentárias, assim a
lei 12465/2011, possuem caráter temporário, não vigendo para além das
balizas anuais a que se predispõem a reger. Ainda assim, e mesmo sendo
rechaçada pela corte de contas a inaplicabilidade do dispositivo em tela às
empresas estatais não dependentes, convém assinalar que a CMB vem,
paulatinamente e dentro de suas possibilidades operacionais, cadastrando
seus contratos que refujam à estrita dicção do artigo 165, §5º,II da Carta
da República.



AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado que vem sendo registrados
os contratos realizados pela CMB, e que conforme correio eletrônico de
solicitação da Auditoria, do dia 22/11/2013, foi encaminhado cópia da tela
do SIASG para comprovar que as inclusões dos contratos estão sendo
realizados pela CMB. Além disso, conforme Declaração de Atualização
de Dados no SIASG e SICONV extraída do Relatório de Gestão 2012, a
responsável pela inclusão das informações, Gerente da DVTT/DEGCS,
declara que as informações referentes a contratos e convênios estão
atualizadas até o exercício de 2012, nesses sistemas em atendimento ao
disposto na Lei nº 12.465/2011, art. 19, § 3º.

Item 9.1.9.conforme disposto no Decreto nº 3.722/2001, 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.


Manifestação do Auditado: Conforme já manifestado, em resposta a
Determinação 9.1.9 do Acordão relatada no Relatório de Gestão de 2012,
conforme texto extraído do Relatório de Gestão de 2012, para
entendimento, “Considerando o artigo 38, parágrafos primeiro e segundo
da IN SICAF 002/2010, enviamos ofício ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - MPOG para registro da penalidade no SICAF
como rotina”, a DVTT/DEGCS informou que vem enviando as
informações das empresas impeditivas de licitar e contratar por meio de
ofícios para o MPOG e que conforme atendimento ao correio eletrônico
de solicitação da Auditoria no dia 22/11/2013, foi encaminhado cópia do
ofício do dia 15.08.2013 encaminhado ao MPOG.



AVALIAÇÃO DA AUDIT: Logo, diante do exposto, e após análise
documental recebida em correio eletrônico enviado pela DVTT/DEGCS,
ao que compete para atendimento à Determinação do TCU, informamos
que a CMB vem enviando as informações das empresas impeditivas de
licitar e contratar por meio de Ofícios para o MPOG.

Item 9.1.10. elabore e aprove formalmente política de segurança da informação,
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/IN01/DSIC/GSIPR, as práticas dos itens 5.1.1 e 5.1.2
da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das orientações do objetivo de
controle DS5.2 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciada a aprovação pelo Conselho
Administrativo na RS/017/2013 de 28/06/2013 da Norma 2011-NA-1-01 –
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Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC e a mesma
encontra-se disponível a todos os colaboradores na intranet da CMB. Esse assunto
será abordado no Relatório nº 23/2013.
Item 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. 10, §§ 2º e 4º;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Analisando o teor do PDTI 2013/2014 nas
fls. 79 a 81, verificou-se o Plano de Capacitação elaborado para
atendimento as Metas estabelecidas, incluindo atividades de planejamento
e gerenciais.

Item 9.2.2. aperfeiçoe seu processo de planejamento estratégico de tecnologia da
informação, à semelhança das orientações dos objetivos de controle PO1.2 e
PO1.6 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado analisando o teor do PDTI
2013/2014, o alinhamento e a integração de negócios e TI por meio de seus
objetivos estratégicos e metas em conformidade com os Objetivos de
Controle do Cobit 4.1.

Item 9.2.3.aperfeiçoe o acompanhamento das ações decorrentes do planejamento
de tecnologia da informação, à semelhança das orientações do objetivo de controle
PO1.5 do Cobit 4.1.


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Analisando o teor do PDTI 2013/2014 nas
fls. 6, 38 a 39, 42 a 43 e 46 a 47, e o portal de gestão de atividades e
projetos, verificou-se coordenação de ações por meio da identificação,
definição, avaliação, início e término com atribuição de responsabilidades.

Item 9.2.5. elabore processo formal de avaliação da relação de custo versus
benefício do investimento para a contratação de novos serviços e produtos
relacionados ao sistema integrado de gestão, à semelhança das orientações do
objetivo de controle PO5.5 do Cobit 4.1.


Manifestação do Auditado: Em 2013 foram aplicadas as referências da
Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação/Ministério do Planejamento – SLTI/MP nº 04/ na contratação
de novos produtos e serviço. Considerando a recomendação do Acórdão
2296/2012 e a meta 16 do Plano Diretor de TI, foi demando pelo Comitê
de Tecnologia da Informação a elaboração de um normativo à semelhança
da IN 04/2010 para o planejamento de contratação de soluções de TI na
Casa da Moeda do Brasil. A Norma 2014-NA-1-01 foi aprovada na 49º
reunião de Diretoria em 29/11/2013. O processo de Análise da Viabilidade
da Demanda contém a avaliação de custo-benefício.



AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando que embora a Norma 2014NA-1-01 não fale exclusivamente do Sistema Integrado de Gestão,
entende-se que o fluxo do processo de Análise da Viabilidade está bem
definido para análise relacionada ao custo e beneficio para qualquer
aquisição ou serviços de TI.

Item 9.2.10. 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 DS8.1 a DS8.3, do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO
acompanhamento
demandaram o
acompanhamento
ERP.

DA AUDIT: Foi evidenciado por meio do
no processo da central de serviços, ações que
seu aperfeiçoamento no atendimento, controle e
de solicitações dos usuários voltados para o sistema
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Item 9.2.12. atualize o normativo referente a licitações e contratos, prevendo a
verificação, durante a fase de habilitação das empresas, da existência de registros
impeditivos da contratação no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (Sicaf); no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 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 1.793/2011, do Plenário (item 9.5.1.5);


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado na circular CIR.DEGCS
002/2012, o atendimento a recomendação por meio das orientações do
Superintendente do Departamento de Gestão de Contratações e
Suprimentos – DEGCS, para nas licitações de todos os tipos,
procedimentos de dispensa (com exceção do art. 24 e I e II), prorrogações
de instrumentos contratuais e cadastro de fornecedores, devem ser
verificados na fase de habilitação e/ou antes da efetivação de contratos a
existência de registros impeditivos quanto a empresa, no CEIS (Cadastro
Nacional de Empresa Inidôneas e Suspensas) / CGU.

Item 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;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foram evidenciados a implementação e
aprimoramentos de controles de segurança, tais como: senha fortes,
desconexão por inatividade, bloqueio de login, perfil de acesso, controle
de acesso e monitoramento de perfis.

Item 9.2.19. ative, em seu sistema integrado de gestão, a funcionalidade de
armazenamento de registros de autenticação e de transações (logs);


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado após a aquisições da nova
versão do SQLSERVER, Banco de dados do Sistema ERP, a habilitação
da funcionalidade de segurança, AuditTrail, trilhas de auditorias, além
disso com a aquisição de nova infraestrutura, a exemplo dos Storage, foi
possível garantir o crescimento da base de dados do ERP.

Item 9.2.21. 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.


Manifestação do Auditado: Em Dez/2012 foram realizadas reuniões
com todas as áreas da empresa informando a necessidade da revisão de
todos os acessos dos usuários ao sistema ERP. Foram enviados para as
áreas os mapas contendo informações dos perfis de cada empregado. Os
mapas foram devolvidos para a Seção de Operação da Segurança da
Informação Corporativa - SEOC que efetuou a atualização de todos os
perfis. Está programada para Jan/2014 uma nova revisão dos perfis de
usuário de acordo com a atividade 489 do portal de gestão de atividades e
projetos que passaram a ser revisados semestralmente.



AVALIAÇÃO DA AUDIT: Diante do exposto pelo auditado e por meio
do acompanhamento da segunda fase do processo de validações dos
acessos e perfis, encaminhados a todas as áreas gestora do ERP,
considera-se atendida a recomendação supramencionada.

Item 9.2.23. elabore processo de avaliação periódica do grau de satisfação dos
usuários em relação ao uso do sistema integrado de gestão, à semelhança das
orientações do objetivo de controle ME1.1 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls.269 a 272 uma pesquisa realizada em abril de 2013
relacionados com os aspectos de Funcionalidade, confiabilidade,
usabilidade, eficiência, e portabilidade.

7.1 NÃO ATENDIDAS
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Item 9.1.11. elabore, aprove formalmente e dê ampla divulgação a uma política
de controle de acesso, em obediência à Norma 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;


Manifestação do Auditado: Em seu parecer encaminhado no Relatório
de Gestão 2012 o Auditado se manifesta da seguinte forma:
“Considerando que até a presente data não existe uma Política de
Segurança da Informação em conformidade à Instrução Normativa nº
1/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República; Considerando que independente da Política de Segurança
da Informação aprovada foi constituído um grupo de trabalho através
da PRT.DITEC nº 003/2013 para elaboração e atualização das normas
de segurança da CMB observando as diretrizes das Normas
Complementares contidas no sítio do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República. A conclusão se dará ao
longo de 2013.”



AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando a aprovação da Política de
Segurança da Informação em meados do ano de 2013, e as ações já
demandadas para o atendimento da recomendação como evidenciado na
instituição do Comitê de Segurança e grupos relacionados para
elaboração das Normas, faz-se necessário elaborar um plano de ação
com cronograma, contemplando dar continuidade as ações iniciadas.
Esse assunto será abordado no Relatório nº 23/2013.

Item 9.2.4.implante formalmente processo de gestão de riscos de tecnologia da
informação, em atendimento à Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR,
observando os princípios e as diretrizes da NBR ISO/IEC 31000:2009 e à
semelhança das orientações dos objetivos de controle PO4.8 e PO9.1 a PO9.6
do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando a aprovação da Política de
Segurança da Informação em meados do ano de 2013, e as ações já
demandadas para o atendimento da recomendação como evidenciado na
instituição do Comitê de Segurança e grupos relacionados para
elaboração das Normas, faz-se necessário elaborar um plano de ação
com cronograma, contemplando dar continuidade as ações iniciadas.
Esse assunto será abordado no Relatório nº 23/2013.

Item 9.2.6. defina processo formal de gerenciamento de requisitos, à
semelhança das orientações dos objetivos de controle AI1.1, AI1.2 e AI1.4 do
Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Embora evidenciado no PA.PRESI
294/2013, fls. 86, um fluxo de processo com etapas definidas
referenciando o gerenciamento de requisito, faz-se necessário elaborar
um plano de ação com cronograma, contemplando dar continuidade as
ações iniciadas, formalizando o processo de gerenciamento de requisito.

Item 9.2.7. defina formalmente processo de gestão de mudanças, à semelhança
das orientações do item 12.5.1 da Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 e dos
objetivos de controle AI6.1 a AI6.5 do Cobit 4.1;


Manifestação do Auditado: Em resposta a SA 004/2013 encaminhada
por correio eletrônico no dia 12/12/2013, para que fosse reavaliado o
posicionamento da resposta emitida no do Indicador representativo da
DITEC, índice do GovTI2012 o auditado se manifesta da seguinte
forma: “Considerando que o mapeamento do processo de mudanças foi
definido em Março de 2013 incorporando os objetivos de controle do

Cobit 4.1 comumente recomendados pelo TCU. As especificações do
processo estão sendo padronizadas de acordo com os normativos
internos de Administração NA1 e NA2 pela Seção de Padronização e
Processos Administrativos – SEPR do Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação - DETIC para aprovação da Diretoria
Executiva. A implantação efetiva do processo está prevista para até
Abril de 2014. Seguindo o modelo de maturidade do COBIT, a
maturidade de um processo é medido numa escala de 0 (zero) a 5
(cinco) onde, quanto mais próximo de 5 (cinco) mais avançado é a
maturidade da organização.
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Atualmente se enquadra no nível de maturidade (2) dois.
Após a implantação efetiva do processo até Abril de 2014 passará para (4)
quatro, onde:
0- Inexistente;
1- Inicial/ Ad hoc;
2- Repetível, porém Intuitivo;
3- Processo Definido;
4- Gerenciado e Mensurável e
5- Otimizado”


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Diante do exposto pelo Auditado, faz-se
necessário a sua Normatização, por esse motivo, faz-se necessário
elaborar um plano de ação com cronograma, contemplando dar
continuidade as ações iniciadas.

Item 9.2.8. defina formalmente processo de testes das funcionalidades a serem
implementadas no sistema integrado de gestão, à semelhança das orientações
dos objetivos de controle AI7.2, AI7.4, AI7.6, AI7.7 e DS9.1 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Embora evidenciado no PA-PRESI
294/2013, fls. 91, um fluxo de processo com etapas definidas
referenciando o teste de funcionalidade. Faz-se necessário elaborar um
plano de ação com cronograma, contemplando dar continuidade as ações
iniciadas, Normatizando o processo de teste.

Item 9.2.9. defina processo de gerenciamento de configuração dos artefatos do
sistema integrado de gestão, à semelhança das orientações dos objetivos de
controle DS9.1 a DS9.3 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Embora evidenciado no PA-PRESI
294/2013, fls. 92, um fluxo de processo com etapas definidas
referenciando o gerenciamento de configuração, faz-se necessário
elaborar um plano de ação com cronograma, contemplando dar
continuidade as ações iniciadas, formalizando o processo de
Configurações.

Item 9.2.11. aperfeiçoe o processo de auditoria interna, à semelhança das
orientações do objetivo de controle ME2.1 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Em consulta ao Relatório de Gestão 2012 a
Auditoria Interna informa que a implementação da recomendação está
em curso. No exercício de 2012 foi aprovada a estrutura de uma equipe
de TI na AUDIT, tendo sido criada a Seção de Auditoria de Sistemas e
Tecnologia da Informação - SEAT, conforme Ata da 33ª RD, de
24/08/2012 e, a aprovação de 2 vagas, conforme Nota Técnica AUDIT
nº 002 de 17/01/2013, ainda não preenchidas aguardando, edital para o
Concurso Público.

Item 9.2.13. elabore, aprove formalmente e dê ampla divulgação 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.
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AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando a aprovação da Política
de Segurança da Informação em meados do ano de 2013, e as ações já
demandadas para o atendimento da recomendação como evidenciado
na instituição do Comitê de Segurança e grupos relacionados para
elaboração das Normas, faz-se necessário elaborar um plano de ação
com cronograma, contemplando dar continuidade as ações iniciadas.
Esse assunto será abordado no Relatório nº 23/2013.

Item 9.2.14. elabore e aprove normativo 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 27002:2005, e à
semelhança das orientações do objetivo de controle DS5.7 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando a aprovação da Política
de Segurança da Informação em meados do ano de 2013, e as ações já
demandadas para o atendimento da recomendação como evidenciado
na instituição do Comitê de Segurança e grupos relacionados para
elaboração das Normas, faz-se necessário elaborar um plano de ação
com cronograma, contemplando dar continuidade as ações iniciadas.
Esse assunto será abordado no Relatório nº 23/2013.

Item 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 NBR ISO/IEC 27002:2005;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando a aprovação da Política
de Segurança da Informação em meados do ano de 2013, e as ações já
demandadas para o atendimento da recomendação como evidenciado
na instituição do Comitê de Segurança e grupos relacionados para
elaboração das Normas, faz-se necessário elaborar um plano de ação
com cronograma, contemplando dar continuidade as ações iniciadas.
Esse assunto será abordado no Relatório nº 23/2013.

Item 9.2.16. elabore e aprove normativo 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 DS11.4 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando a aprovação da Política
de Segurança da Informação em meados do ano de 2013, e as ações já
demandadas para o atendimento da recomendação como evidenciado
na instituição do Comitê de Segurança e grupos relacionados para
elaboração das Normas, faz-se necessário elaborar um plano de ação
com cronograma, contemplando dar continuidade as ações iniciadas.
Esse assunto será abordado no Relatório nº 23/2013.

Item 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 diretrizes 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;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando a aprovação da Política
de Segurança da Informação em meados do ano de 2013, e as ações já
demandadas para o atendimento da recomendação como evidenciado
na instituição do Comitê de Segurança e grupos relacionados para
elaboração das Normas, faz-se necessário elaborar um plano de ação
com cronograma, contemplando dar continuidade as ações iniciadas.
Esse assunto será abordado no Relatório nº 23/2013.

Item 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 NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança das orientações do
objetivo de controle DS11.5 do Cobit 4.1;



CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
_______________________________________

AVALIAÇÃO DA AUDIT: Considerando a aprovação da Política
de Segurança da Informação em meados do ano de 2013, e as ações já
demandadas para o atendimento da recomendação como evidenciado
na instituição do Comitê de Segurança e grupos relacionados para
elaboração das Normas, faz-se necessário elaborar um plano de ação
com cronograma, contemplando dar continuidade as ações iniciadas.
Esse assunto será abordado no Relatório nº 23/2013.

Item 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 PO2.1 e PO2.4, e dos requisitos do negócio para a
Tecnologia da Informação do processo PO3 do Cobit 4.1;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls.266 a 268, ações iniciadas de identificação junto a
Divisão da DVGO, contudo faz-se necessário elaborar um plano de
ação com cronograma, contemplando dar continuidade as ações
iniciadas.

Item 9.2.24. aperfeiçoe os manuais de uso de seu sistema integrado de gestão,
à semelhança das orientações dos objetivos de controle AI4.2 a AI4.4 do
Cobit 4.1.


Manifestação do Auditado: Em 2013 foram aperfeiçoados em torno
de 25% dos manuais do sistema integrado de gestão (Compras,
Faturamento, Estoque e Custos, Financeiro e PCP). O plano de
trabalho continua em execução com previsão de término ao longo de
2014, onde serão aperfeiçoados também os manuais de Ativo Fixo,
Contas a Pagar e a Receber, Livros Fiscais, Importação, Metrologia,
Controle de Documentos, Controle de Não conformidades, Controle
de Auditoria, Inspeção de Processos, Inspeção de entrada, gestão
ambiental, gestão de pessoal, cargos e salários, Treinamento,
Medicina e Segurança do Trabalho seguindo as orientações para
transferência de conhecimento do processo de desenvolvimento de
software com base nos objetivos de controle AI4.2 a AI4.4 do Cobit
4.1.



AVALIAÇÃO DA AUDIT: Diante do exposto pelo Auditado, faz-se
necessário elaborar um plano de ação com cronograma,
contemplando dar continuidade as ações iniciadas.

RECOMENDAÇÃO:
Elaborar um plano de ação com cronograma, contemplando data prevista para
implementação e conclusões das ações já iniciadas no exercício de 2013 para
cada uma das Recomendações relacionadas à Governança e Gestão de TI,
referenciadas nos Itens 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.22 e 9.2.24 do Acórdão nº
2296/2012.
Competência: DETIC
Risco:

8

– INFORMAÇÃO DO ACORDÃO No 511/2013-TCU-PLENÁRIO –
PEDIDO DE REEXAME DA CMB

Durante o exercício de 2013, a Auditoria Interna promoveu ações com
objetivo de avaliar e monitorar o atendimento ao Acórdão no 511/2013 do
Tribunal de Contas da União, Plenário, referente ao Processo TC
015.574/2011-3 – Pedido de Reexame da Casa da Moeda do Brasil em face

das Determinações dos itens 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão
2.296/2012 TCU-Plenário.
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Por meio do PA-PRESI nº 158/2013 de 27/03/2012, encaminhamos a Diretoria
de Tecnologia – DITEC, para conhecimento e manifestação, o Ofício nº
0051/2013-TCU/Sefti, de 15/03/2013, que trata de Notificação do Tribunal de
Contas da União - TCU, acompanhada de cópia do Acórdão nº 511/2013 –
TCU - Plenário, além do Relatório e Voto que o fundamentaram, referentes ao
Processo TC 015.574/2011-3, que julgou o relatório de auditoria operacional
realizado para avaliar o uso e as práticas administrativas sustentadoras do
sistema integrado de gestão – ERP da CMB.
Pelo fato, dos itens 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6 do Acórdão 2.296/2012 estarem
diretamente relacionados com a superintendência da Diretoria de TecnologiaDITEC, e já acusarmos o recebimento das respostas desses itens no
PA.PRESI/GABIN nº 192/2012 de 22/11/2012 e PA-PRESI nº 294/2013 de
04/06/2013, em complemento as respostas, foram solicitados por meio de
despachos, fls.01 e 69, do PA-PRESI/GABIN nº 158/2013 de 27/03/2013, as
evidências documentais do atendimento ao Acórdão, o que resultou na
manifestação do Auditor, a saber:
Item 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. 3º, § 1º, e à jurisprudência deste Tribunal nos Acórdãos
2.471/2008 (item 9.1.4), 1.558/2003 (item 9.3.7), 786/2006 (item 9.4.3),
1.330/2008 (item 9.4.9) e 265/2010 (item 9.1.7), todos do Plenário;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls. 40 a 47, referente a Segundo Termo Aditivo do
Processo nº 0449/09, onde foi constatado em suas alíneas “a” e “b”,
alteradas do contrato original, um modelo de pagamento por
atividades demandadas.

Item 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, § 2º, inciso
III, e na jurisprudência deste Tribunal nos Acórdãos 1.330/2008 (item 9.4.16)
e 1.647/2010 (itens 9.1.1 e 9.1.2), ambos do Plenário;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls. 83 a 132, e PA.PRESI nº 294/2013, fls. 19 a 46, 3
Ordens de Serviços, as quais a avaliação da qualidade dos serviços
prestados são efetuadas pelo gestores e/ou usuários no Termo de
Encerramento;

Item 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. 6º, inciso IX, alínea “f”, c/c art. 67, caput;


AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI/GABIN
192/2012, fls. 133 a 167, o monitoramento periodicamente das
licenças contratadas de acordo com o processo de acompanhamento
do contrato, por meio da análise dos Relatórios Gerencial de Maio 2012 e Junho -2012.

Com relação aos itens 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão nº 2296/2012, por estarem
diretamente relacionados com a superintendência da Diretoria de
Administração e Finanças – DIRAD e já acusarmos o recebimento das
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
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respostas desses itens no MEMO AUDIT nº 165/2013, assunto: Informações
sobre atendimento de Acórdão para o Relatório de Gestão 2012, no qual o
posicionamento se deu pelo Departamento de Gestão de Contratações e
Suprimentos – DEGCS, o que resultou na manifestação do Auditor, a saber:
Item 9.1.7. em futuras contratações de bens ou serviços por inexigibilidade
de licitação, realize pesquisa para aferir a compatibilidade dos preços a
serem contratados com aqueles praticados nos mercados público e privado,
conforme disposto na Lei nº 8.666/93, arts. 26, parágrafo único, inciso III,
40, § 2º, inciso II, e 43, inciso IV, e na jurisprudência deste Tribunal nos
Acórdãos 1.330/2008 (item 9.4.13) e 17/2010 (item 9.2.2), ambos do
Plenário;


Manifestação do Auditado: Em consonância com os preceitos
normativos e parâmetros jurisprudenciais estabelecidos são
providenciadas nas contratações de bens e serviços por
inexigibilidade, realizamos as pesquisas para verificar à
compatibilidade de preços a serem contratados com aqueles
praticados no mercado público e privado.



AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado no PA.PRESI nº
294/2013, fls. 50 a 51, pesquisa para aferir os preços a serem
contratados relacionados com a prorrogação de contrato do Sistema
de Gestão do ERP;

Item 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,
§ 3º;


Manifestação do Auditado: Como cediço, as leis orçamentárias,
assim a lei 12465/2011, possuem caráter temporário, não vigendo
para além das balizas anuais a que se predispõem a reger. Ainda
assim, e mesmo sendo rechaçada pela corte de contas a
inaplicabilidade do dispositivo em tela às empresas estatais não
dependentes, convém assinalar que a CMB vem, paulatinamente e
dentro de suas possibilidades operacionais, cadastrando seus
contratos que refujam à estrita dicção do artigo 165, §5º,II da Carta
da República.



AVALIAÇÃO DA AUDIT: Foi evidenciado o registrado dos
contratos realizados pela CMB no SIASG, e que conforme correio
eletrônico de solicitação da Auditoria, do dia 22/11/2013, foi
encaminhado cópia da tela do para comprovar que as inclusões dos
contratos estão sendo realizados pela CMB. Além disso, conforme
Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV extraída
do Relatório de Gestão 2012, a responsável pela inclusão das
informações, Gerente da DVTT/DEGCS, declara que as informações
referentes a contratos e convênios estão atualizadas até o exercício
de 2012, nesses sistemas em atendimento ao disposto na Lei nº
12.465/2011, art. 19, § 3º.

Diante do exposto, informamos o cumprimento das Determinações do
Acórdão 511/2013 e subsequentemente dos itens 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
9.1.8 do Acórdão 2.296/2012 – TCU – Plenário.
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Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, com base nos Relatórios de Auditoria Interna de 2013.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS
TREINAMENTOS
INTERNO E EXTERNO

INSTITUIÇÃO

ANEXO III
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E Prestação de Contas Anuais CGU/Regional/RJ

José Antônio Meyer Pires Jr.
Luzia Mara A. M. da Motta
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5527-1

26/02/2013

4

8
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Congresso Latino Americano
Federação Brasileira de Bancos de Auditoria Interna e
E
FEBRABAN e Federação Latino Avaliação de Riscos - CLAIN
Americana de Bancos - FELABAN
2013

Luzia Mara A. M. da Motta
Valentim Ferreira
Alexandre de Castro Duarte
Lilian Marback D'Oliveira

5527-1
4099-1
7915-4
8290-2

16 e
17/05/2013

16

64

PANAMÁ

3ª Conferência Brasileira de Instituto dos Auditores
E Contabilidade e Auditoria
Independentes do Brasil Independente
IBRACON

José Antônio Meyer Pires Jr.
Cristiani Mello dos Santos
Flávia de Carvalho B. Astério

8901-0
7666-0
7234-6

10 e
11/06/2013

16

48

São Paulo - SP

WJ Informática

Adriana de F. C. Rodrigues
Aline Alves Torres
Alexandre de C. Duarte
Cristiani Mello dos Santos
Flávia de Carvalho B. Astério
Heloise Vidal da Silva
Lilian Marback D'Oliveira
Marcelo Otávio F. de Matos
Valentim Ferreira

7416-1
7204-4
7915-4
7666-0
7234-6
8543-0
8290-2
8970-2
4099-1

19/06/2013,
20/06/2013 e
03/07/2013

12

108

CMB

Instituto de Auditoria Interna IIA

José Antônio Meyer Pires Jr.
Aline Alves Torres
Heloise Vidal da Silva

8901-0
7204-4
8543-0

14 a
17/07/2013

32

96

Orlando, Flórida
Estados Unidos da
América

José Antônio Meyer Pires Jr.
Cristiani Mello dos Santos
Ivan Siqueira dos Santos
Flávia de Carvalho B. Astério
Vicente Ribeiro Mendes

8901-0
7666-0
9203-5
7234-6
8997-4

22 a
25/09/2013

32

160

Fortaleza - CE

I

AAF - Audit Autmotation
Facilities

Conferência Internacional
E do Instituto de Auditoria
Interna - IIA/2013

E

34º Congresso Brasileiro de Instituto dos Auditores
Auditoria Interna - CONBRAI Independentes - IIA

Auditor Líder de Meio
E Ambiente - ISO 14001 IRCA/2017 SEM

Bureau Veritas

Lilian Marback D'Oliveira
Flávia de Carvalho B. Astério

8290-2
7234-6

02 a
06/09/2013

42

84

Campinas/SP

Seminário "Diálogo Público
E para a melhoria da
governança pública"

TCU/TCE-RJ/TCM-RJ

José Antônio Meyer Pires Jr.

8901-0

17/09/2013

8

8

Rio de Janeiro - RJ

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

e-Social (Sistema de
Escrituração Fiscal Digital
E das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e
Trabalhistas)
10ª Semana de
Administração
E Orçamentária de
Contratações Públicas AOFCP

CARGA
HORÁRIA
TOTAL
(em horas)

LOCAL DO
EVENTO

MATR.

PERÍODO

CARGA
HORÁRIA
(em horas)

TCU

Valentim Ferreira
Vicente Ribeiro Mendes
Ivan Siqueira dos Santos
Marcelo Otávio F. de Matos

4099-1
8997-4
9203-5
8970-2

28/10/2013 a
01/11/2013

42

168

Rio de Janeiro - RJ

IOB

Aline Alves Torres,
Cristiani Mello dos Santos,
Vanessa Cândido da Costa

7204-4
7666-0
8996-6

29/10/2013

8

24

Rio de Janeiro - RJ

ESAF/DF

Heloise Vidal da Silva
Josilene C. de O. M. da Silva
Vanessa Cândido da Costa

8543-0
8968-1
8996-6

25 a
29/11/2013

40

120

Brasília - DF

TREINAMENTOS
INTERNO E EXTERNO
Auditor Líder da Qualidade
ISO 9001 IRCA/2245/QMS
Auditoria

ANEXO III

INSTITUIÇÃO

NOME

TOTAL

888 HORAS

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades - 2013
FUNDAMENTAÇÃO
Processo Nº

0434/2010
Dispensa

1746/2011
Dispensa

4022/2011
Dispensa

4355/2011
Dispensa

4554/2011
Dispensa

4919/2011
Dispensa

Objeto
ACOMPANHAMENTO DO
CONTRATO 3148/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, SECRETÁRIA
EXECUTIVA E AUXILIAR
ADMINISTRATIVA.

Valor (R$)

R$ 471.499,25

Base Legal

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso V

ANEXO IV

Responsável
(nome e CPF)

Contratado
(nome e CNPJ/CPF)
Empresas consultadas
(casos de DISPENSA)

Luiz Felipe Denucci
Martins
CPF 044.955.787-15

HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA - 02.853.446/0001-94

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE FRETE MARÍTIMO DE
CONTAINER

R$ 232.171,68

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso V

Sérgio Farias
CPF 530.226.887-68

TPL PROVIDER ASSESSORIA EM
COMERCIO EXTERIOR LTDA. –
12.236.207/0001-49
ALL SEAS (Importação)
LEXCO LOGISTICA E COMERCIO
EXTERIOR LTDA. – 01.853.805/0001-40

AQUISIÇÃO DE RESINA DE
CLORETO DE POLIVINILA

R$ 46.170,00

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso V

Cláudio Eliseu da Costa
Lagoeiro
CPF 305.852.287-87

HUDSON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –
02.569.632/0001-04

AQUISIÇÃO DE
CARTUCHO CARTÃO
DUPLEX

R$ 48.100,00

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso V

Fabio Bollmann
CPF 013.002.327-22

AQUISIÇÃO DE PAPELÃO
MOEDA

R$ 240.350,00

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

Sérgio Farias
CPF 530.226.887-68

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE TOALHAS
INDUSTRIAIS

R$ 185.000,00

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso V

Lara Caraccioli Amorelli
CPF 973.066.737-34

MAV’S EMBALAGENS LTDA. 04.372.037/0001-00
LUSOART EDITORA GRÁFICA LTDA. –
03.376.684/00001-19
PICK PACK EMBALAGENS IND. E COM.
DE EMBALAGENS LTDA. –
01.682.438/0001-60
INPA – INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
SANTANA S/A – 23.524.952/0001-00
ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO
DE TÊXTEIS S.A. – 00.886.257/0007-88
SUELLEN ANDREZZA CLEMENTE - ME –
10.959.256/0001-84
BATEL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. 05.476.282/0001-11

Avaliação
sobre
regularidade

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades - 2013
FUNDAMENTAÇÃO
Processo Nº
0633/2012
Dispensa

2055/2012
Dispensa

2057/2012
Dispensa
4311/2012
Dispensa
4312/2012
Dispensa

4841/2012
Dispensa

0703/2013
Dispensa

Objeto

AQUISIÇÃO DE TINTA
MAGNÉTICA

Valor (R$)

R$ 268.443,07

Base Legal

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

ANEXO IV

Responsável
(nome e CPF)

Contratado
(nome e CNPJ/CPF)
Empresas consultadas
(casos de DISPENSA)

Cláudio Eliseu da Costa
Lagoeiro
CPF 305.852.287-87

PYRAL S.A.S (Importação)

Lara Caraccioli Amorelli
CPF 973.066.737-34

GLOBAL CARGAS TRANSPORTES
NACIONAIS E INTERNAC. LTDA. ME –
05.878.120/0001-00
TPL PROVIDER ASSESSORIA EM
COMERCIO EXTERIOR LTDA –
12.236.207/0001-49
LEMON LOGISTICS LTDA –
09.568.878/0001-00
SKYNET WORLDWIDE EXPRESS SERVIÇOS
DE COURIER LTDA – 03.797.601/0001-65

Avaliação
sobre
regularidade
Regular

CONTRATAÇÃO DE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL
MULTIMODAL – AÉREO E
RODOVIÁRIO

R$ 1.589.996,56

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

AQUISIÇÃO DE ENVELOPE
DE SEGURANÇA

R$ 376.083,68

INEXIGIBILIADE
ARTIGO 25 - Inciso I

Lara Caraccioli Amorelli
CPF 973.066.737-34

ELC PRODUTO DE SEGURANÇA IND. E
COM. LTDA – 73.323.404/0001-90

Regular

AQUISIÇÃO DE SOLVENTE
DE LIMPEZA

R$ 181.700,00

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

Marcone da Silva Leal
CPF 073.527.027-92

DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA. 02.310.481/0001-67

Regular

AQUISIÇÃO DE
ANTIESPUMANTE

R$ 70.097,48

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

Marcone da Silva Leal
CPF 073.527.027-92

P-GRAPHIA E.K (Importação)

AQUISIÇÃO DE VALE
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DE FILME
ESTICÁVEL POLIETILENO

R$ 1.000.000,00

INEXIGIBILIADE
ARTIGO 25 - Caput

R$ 24.000,00

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

Daniel Augusto Borges da
Costa
CPF 884.753.604-91
Fabio Bollmann
CPF 013.002.327-22

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
FETRANSPOR – 33.747.288/0001-11
LICITAR COMÉRCIO DE MATERIAIS E
SERVIÇOS – 10.735.318/0001-74

Regular

Regular

Regular

Regular

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades - 2013
FUNDAMENTAÇÃO
Processo Nº
0621/2013
Dispensa

0646/2013
Dispensa

1235/2013
Dispensa

Objeto
PALESTRA MOTIVACIONAL:
SUPERAÇÃO - VIVER É
COMO VELEJAR, VALE
VENCER

AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DE DISCOS
ELETRORREVESTIDOS E
DISCOS DE AÇO INOX

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE
GASOLINA E DIESEL

Valor (R$)

R$ 27.000,00

ANEXO IV

Base Legal

Responsável
(nome e CPF)

Contratado
(nome e CNPJ/CPF)
Empresas consultadas
(casos de DISPENSA)

INEXIGIBILIADE
ARTIGO 25 - Inciso II
combinado com
ARTIGO 13 – Inciso VI

Daniel Augusto Borges da
Costa
CPF: 884.753.604-91

LARS GRAEL MARKETING ESPORTIVO
LTDA-EPP – 06.350.968/0001-24

R$ 30.058.311,00 –
TRÊS-S
R$ 31.601.222,00 –
EBF

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

Fabio Bollmann
CPF 013.002.327-22

R$ 47.308,50

DISPENSA
ARTIGO 24 - Inciso IV

Daniel Augusto Borges da
Costa
CPF 884.753.604-91

TRÊS-S FERRAMENTAS DE PRECISÃO
LTDA – 62.439.294/0001-00
EBF VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
– 00.159.451/0001-76
ROYAL CANADIAN MINT – RCM
(Importação)
AMERA INTERNACIONAL AG
(Importação)
COMÉRCIO E TRANSPORTADORA
DERIVADOS DE PETRÓLEO CHEFIA LTDA.
– 02.621.160/0001-83
AUTO POSTO LUAR DA RIO SANTOS II
LTDA. – 11.217.808/0001-41
BRASIL 2000 COMBUSTÍVEIS LTDA. –
03.546.620/0001-19

Avaliação
sobre
regularidade

Regular

Regular

Regular

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades – 2013

ANEXO IV

Modalidade

Processo
Nº

Objeto

Valor (R$)

Fornecedores Habilitados

CNPJ

Avaliação
sobre a
Regularidade

Concorrência
Internacional

3409/2008

Aquisição de Linha de
Equipamento para
fabricação de cédulas

246.875.068,82

KBA GIORIO S/A

(Importação)

Em execução
OSI 018/2013

Pregão
Eletrônico

0640/2012

Prestação de serviços de
viagens executados por
meio de ferramenta on-line
de autoagendamento (selfbooking) para atender às
necessidades da CMB

3.000.000,00

FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA. - EPP

31.563.034/0001-18

Em execução
OSI 018/2013

Registro de
Preços por
Pregão
Presencial
Internacional

1118/2012

Aquisição de papel
fiduciário para impressão
de cédulas brasileiras

284.880.210,00

45.943.370/0001-09

Em execução
OSI 018/2013

Registro de
Preços por
Pregão
Presencial
Internacional

2794/2012

Aquisição de tintas
Fiduciárias

149.863.231,01

42.596.973/0001-85

Em execução
OSI 018/2013

Pregão
Eletrônico

3205/2012

Prestação de Serviços de
Inventário dos Bens Móveis
e Imóveis da CMB

620.000,00

3456/2012

Prestação de Serviços de
Preparo e Distribuição de
refeições em balcões
térmicos, no sistema de
autosserviço, nas
instalações da CMB.

36.795.235,20

Pregão
Eletrônico

ARJO WIGGINS LTDA

SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS
LTDA

UNISIS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL E
INFORMATICA LTDA.

COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA.

96.614.672/0001-66

42.454.330/0001-05

Em execução
OSI 018/2013

Em execução
OSI 018/2013

Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades – 2013
Modalidade

Pregão
Internacional

Processo
Nº

3651/2012

Objeto

Aquisição de Discos
Eletrorrevestidos e de
Discos de Aço inoxidável

Valor (R$)

125.698.825,10

Pregão
Eletrônico

0622/2013

Prestação de Serviços
Médicos e Hospitalares

31.399.999,80

Registro de
Preços por
Pregão
Eletrônico

1445/2013

Aquisição de discos
eletrorrevestidos e discos
de aço inoxidável

236.480.991,60

ANEXO IV

Fornecedores Habilitados

CNPJ

Avaliação
sobre a
Regularidade

AMERA INTERNATIONAL AG

(Importação)

Em execução
OSI 018/2013

AMERA CHILE S.A.

(Importação)

Em execução
OSI 018/2013

EBF VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

00.159.451/0001-76

Em execução
OSI 018/2013

ROYAL CANADIAN MINT

(Importação)

Em execução
OSI 018/2013

TRES S FERRAMENTAS DE PRECISÃO LTDA

62.439.294/0001-00

Em execução
OSI 018/2013

AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A

29.309.127/0001-79

Em execução
OSI 018/2013

EBF VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

00.159.451/0001-76

TRES S FERRAMENTAS DE PRECISÃO LTDA

62.439.294/0001-00

Em execução
OSI 018/2013

ANEXO V
Recomendações do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
Órgão
Recomendador

CONSAD

CONSAD

Origem da
Recomendação

196ª Reunião
Abril/2013

196ª Reunião
Abril/2013

CONSAD

196ª Reunião
Abril/2013

CONSAD

196ª Reunião
Abril/2013

CONSAD

196ª Reunião
Abril/2013

CONSAD

196ª Reunião

Recomendação

Atendimento

Estudo sobre nível de segurança de estoque
O Conselho solicitou a elaboração de estudo
pela Diretoria de Produção – DIPRO, sobre o
Nível de Segurança de Estoque, no qual
deverão ser levados em consideração
métodos utilizados por outras fabricantes de
valores.

Demanda
encaminhada
à
Diretoria.
Na 198ª Reunião o Diretor
Vice-Presidente da DIPRO, Sr.
Fábio Bollmann, informou ao
Conselho que emitiu ofícios a
outros fabricantes de valores,
consultando cada organização a
respeito dos métodos utilizados
para controle de estoques, ainda
sem resposta. Considerando que
o estudo encontra-se em
andamento, o Conselho decidiu
que o tópico será mantido em
pauta até a apresentação da
conclusão do trabalho.
Será realizada apresentação na
205ª Reunião do CONSAD,
31/01/2014.

Proposta de norma de desistência de recorrer
em ações
Proposta de norma de desistência de recorrer
em ações com clara jurisprudência/resultados
de julgamentos contrária à tese da CMB,
consultando outros órgãos públicos, para
apresentar ao Conselho.
Planejamento Estratégico da CMB
Após a apresentação do Planejamento
Estratégico da CMB pela equipe DESEM, o
Conselho decidiu que o assunto deverá
compor a pauta das reuniões ordinárias para
acompanhamento trimestral, na forma de
Relatório de Desempenho Empresarial. Neste
sentido, o gráfico que trata sobre
“Investimentos Realizados x Investimentos
Orçados” deverá trazer um comparativo entre
o período analisado e seu correspondente no
exercício anterior.
Relatório
Mensal
de
Desempenho
Empresarial
O Conselho solicitou que sejam inseridas
notas explicativas no relatório, para um
maior detalhamento dos casos de variação
superior a 30%, em valores que ultrapassem
R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
Validação
das
Operações
de
Crédito/Empréstimos
O Presidente do Conselho solicitou que o
Parecer Jurídico, bem como o Relatório e a
Nota
Técnica
do
DECOF
sejam
reencaminhados
ao
CONSAD
para
deliberação na próxima reunião ordinária,
com a presença do Superintendente do
Departamento Jurídico - DEJUR e a presença
do Superintendente do DECOF.
Normativo para cobrança de clientes em

Foi
encaminhado,
em
11/11/2013, e-mail ao DEJUR,
solicitando uma posição da área
a respeito do assunto.
Aguardando resposta da área.

Demanda
encaminhada
ao
Departamento.
Pendente
deliberação
pela
Diretoria Executiva (informação
recebida do DESEM, dada pelo
Gerente Executivo da Divisão
de Planejamento - Flávio Luís).
A demanda foi atendida
mediante
201ª
Reunião
CONSAD.

Demanda
encaminhada
ao
Departamento.
Solicitação classificada como
encerrada na 198ª Reunião.

Demanda encaminhada aos
Departamentos.
Solicitação classificada como
encerrada na 197ª Reunião.

Demanda

encaminhada

ao

Órgão
Recomendador

CONSAD

CONSAD

Origem da
Recomendação
Abril/2013

196ª Reunião
Abril/2013

196ª Reunião
Abril/2013

CONSAD

196ª Reunião
Abril/2013

CONSAD

196ª Reunião
Abril/2013

CONSAD

196ª Reunião
Abril/2013

CONSAD

196ª Reunião
Abril/2013

Recomendação

Atendimento

atraso junto à CMB
Foi apresentada ao Conselho, cópia da norma
4240-NA-1-01 – Cobrança e recuperação de
créditos inadimplidos, aprovada na 7ª
Reunião de Diretoria, que foi inserida no
PA.PRESI/029/2013. O item 5.6 desta norma
foi atualizado pela Diretoria Executiva e o
Conselho solicitou que seja elaborado
parecer pelo DEJUR, embasando os
serviços/produtos que podem ou possam vir a
serem classificados como Serviço Público,
inclusive relacionando quais são eles.
Relatório de Contas a Receber
O Conselho solicitou à Diretoria de Relações
com o Mercado – DIREM, que seja
apresentado na próxima reunião ordinária o
detalhamento das pendências de pagamento
identificadas neste relatório, bem como quais
providências estão sendo tomadas pela CMB
para sua Resolução.
Adicional de Periculosidade para Agentes
Especiais de Segurança
O Conselho solicitou a inclusão deste tema
na agenda da próxima reunião ordinária para
a ciência do CONSAD, na oportunidade em
que deverá ser apresentada Nota Técnica,
elaborada pelo Departamento de Gestão de
Pessoas - DEGEP, e Parecer Jurídico,
emitido pelo Departamento jurídico DEJUR.
Atribuição Temporária de Atividades de
Classe Superior à do Empregado Ocupante
de Classe Inferior da Carreira de Operador
Industrial
O Conselho solicitou a inclusão deste tema
na agenda da próxima reunião ordinária para
a ciência do CONSAD, na oportunidade em
que deverá ser apresentada Nota Técnica,
elaborada pelo Departamento de Gestão de
Pessoas - DEGEP, e Parecer Jurídico,
emitido pelo Departamento jurídico DEJUR.
Relatório de Contas a Receber
Os Conselheiros solicitaram a inclusão de
nota no Relatório “Contas a Receber”, que
relacione os inscritos e retirados pela CMB
no Cadastro Informativo de créditos não
quitados do setor público federal – Cadin,
considerando o período em análise.
Conciliação com a Receita Federal
O Conselho solicitou que o Departamento
Jurídico apresente na próxima reunião
informações acerca do processo de
conciliação com a Receita Federal.
Proposta de Pagamento de Dividendos
2012/2013
O Conselho solicitou a elaboração de Nota
Técnica pelo Departamento de Gestão
Contábil, Orçamentária e Financeira, que
explique a planilha apresentada e que seja
inserida a conclusão do estudo para
conhecimento.

Departamento.
Solicitação classificada como
encerrada na 197ª Reunião.

Demanda
encaminhada
à
Diretoria.
Solicitação classificada como
encerrada na 197ª Reunião.

Demanda encaminhada aos
Departamentos.
Cópias de Nota Técnica e
Parecer entregues. Solicitação
classificada como encerrada na
197ª Reunião.

Demanda encaminhada aos
Departamentos.
Cópias de Nota Técnica e
Parecer entregues. Solicitação
classificada como encerrada na
197ª Reunião.

Demanda
encaminhada
ao
Departamento.
Solicitação classificada como
encerrada na 197ª Reunião.

Demanda
encaminhada
ao
Departamento.
Solicitação classificada como
encerrada na 197ª Reunião.
Demanda
encaminhada
ao
Departamento.
Após conhecer as explicações
prestadas na Nota Técnica
DECOF
nº
010/2013, o
Conselho
classificou
a
solicitação como atendida,
sendo o assunto retirado de

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

CONSAD

197ª Reunião
Maio/2013

CONSAD

197ª Reunião
Maio/2013

CONSAD

198ª Reunião
Junho/2013

CONSAD

198ª Reunião
Junho/2013

CONSAD

198ª Reunião
Junho/2013

Recomendação

Atendimento

pauta na 198ª Reunião.
Elaborados: Voto, Resolução e
Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros Ofício
CONSAD-Voto
Planilha de remuneração dos Dirigentes e aprovado na 197ª. Ofício
Conselheiros da CMB.
encaminhado ao MF em
24/06/13.
Orçamento Empresarial CMB – 2013
O Conselho solicitou que o assunto seja
pauta
na
199ª
Reunião
Ordinária
(julho/2013), devendo o Superintendente do
Demanda
encaminhada
ao
DECOF trazer explicações para variações
Departamento.
acima de 50%. Além disso, solicitou também
Solicitação classificada como
que sejam apresentados os seguintes
atendida na 198ª Reunião.
comparativos:
a) Orçado 2012 x Realizado 2012;
b) Orçado 2012 x Orçado 2013;
c) Orçado 2013 x Realizado até maio/2013.
Pagamento de tributos - Municipal, Estadual
e Federal
Após apresentação realizada por José Maria
na 198ª Reunião, o Conselho solicitou: a) Ao
DEPAM – apresentar novamente o trabalho
realizado, analisando outros produtos listados
na decisão do Supremo Tribunal Federal –
STF, bem como inserindo análise para o ISS;
b) Aos DEJUR, DEPAM e DECOF – Demanda encaminhada aos
elaboração de estudo conjunto, que explique Departamentos.
a isenção de tributos na cadeia de insumos,
em relação ao crédito tributário gerado. O
trabalho deverá também avaliar o impacto
econômico da suspensão da retenção de
tributos, considerando efeitos retroativos e
futuros. Os estudos deverão ser apresentados
ao Conselho de Administração na reunião
ordinária a ser realizada em setembro de
2013 (201ª).
Solicitado
às
áreas
a
classificação prévia dos temas e
Divulgação dos assuntos e deliberações do documentação
que
serão
CONSAD
submetidos ao conhecimento do
O Conselho solicitou ao Chefe da Auditoria Conselho. Para efetuar esta
Interna, Sr. José Meyer, que elabore um classificação, os responsáveis
modelo de nota informativa para publicação pela documentação contam com
direcionada aos empregados da CMB. Este a
orientação
do
modelo deverá ser submetido à apreciação Assessor/Ouvidor
Jorge
pelo Conselho, na próxima 200ª reunião Eduardo.
ordinária.
Pendente a apresentação de
minuta pelo Chefe da Auditoria
Interna, José Meyer.
Relatório do Plano de Benefício Definido CIFRÃO (FEV/2013)
A respeito do Relatório do Plano de
Benefício
Definido
CIFRÃO,
Demanda encaminhada para
correspondente ao mês de fevereiro/2013, o
área.
Conselho
solicitou
ao
DiretorResposta da Fundação Cifrão
Superintendente da Fundação Previdenciária,
registrada na Ata da 2ª Reunião
bem como ao Conselho Deliberativo que
Extraordinária
Conjunta
informem se o ajuste na taxa de juros de 6%
CONSAD/CONFIS.
para 5% foi aprovado pela patrocinadora e se
seguiu o trâmite regulamentar estipulado pela
Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC).

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

CONSAD

198ª Reunião
Junho/2013

CONSAD

199ª Reunião
Julho/2013

CONSAD

199ª Reunião
Julho/2013

CONSAD

199ª Reunião
Julho/2013

CONSAD

199ª Reunião
Julho/2013

CONSAD

200ª Reunião
Agosto/2013

CONSAD

202ª Reunião
Outubro/2013

Recomendação

Atendimento

Demanda encaminhada para
atendimento.
Processos tramitados no STF
O acompanhamento é realizado
O Conselho solicitou ao DEJUR acompanhar
pela equipe do DEJUR e
junto ao Supremo Tribunal Federal as ações
atualizações periódicas dos
judiciais tramitadas de interesse da CMB.
assuntos
são
feitas
ao
CONSAD.
Relatório Demonstrativo de Contas a
Receber
O Conselho solicitou que sejam revisados os Atendida,
conforme
valores informados, considerando as documentação apresentada na
inconsistências
observadas
quando 200ª Reunião do CONSAD.
comparados os dados nas páginas do
relatório, quanto sua totalidade e seu
detalhamento.
Relatório de Auditorias - 1º semestre
Em relação ao escopo "Hora Extra", o
Foi
encaminhado,
em
Conselho solicitou ao DEJUR elaborar Nota
11/11/2013, e-mail ao DEJUR,
Técnica que evidencie o limite de horas
solicitando uma posição da área
extras legais que deve ser respeitado. Este
a respeito do assunto.
estudo servirá como parâmetro pela Diretoria
Aguardando resposta da área.
Executiva, limitando a partir de qual
momento a hora extra se torna prática
indevida.
Relatório sobre Comissões de Sindicância,
Foi encaminhado ao Sr.
Inquérito e Outras Ações de Correição
Guilherme
Bohrer,
em
O Conselho solicitou à Corregedoria da
25/11/2013, através do MEMO
CMB acrescentar ao relatório um maior
CONSAD
026/2013,
a
detalhamento no resumo dos fatos sob
solicitação feita pelo CONSAD
apuração. Solicitou também, que sejam
na 199ª Reunião.
destacadas no relatório as informações que
Esta solicitação foi atendida,
sofreram atualizações durante o mês
mediante material apresentado a
corrente, garantindo maior evidência às
partir da 204ª Reunião do
alterações no andamento dos processos que
CONSAD.
são acompanhados.
Relatório Fluxo de Caixa
O Conselho solicitou ao DECOF ampliar o Atendida, conforme material
enunciado sobre Investimentos realizados. encaminhado pela área na 200ª
Pediu também que sejam revistas as Reunião
Ordinária
do
nomenclaturas utilizadas no relatório, CONSAD.
considerando as alterações realizadas na
estrutura organizacional da CMB.
Regimento Interno da CMB
O Conselho apreciou o conteúdo do Voto
Demanda
encaminhada
ao
CONSAD nº 025/2013 – Atualização do
Departamento
para
Regimento Interno da CMB, bem como as
manifestação.
informações prestadas na Nota Técnica
O
Parecer
Jurídico
foi
DEPAC nº 003/2013, de 27.06.2013.
apresentado pelo DEJUR na
Considerando as informações técnicas
201a Reunião Ordinária do
prestadas, o Conselho solicitou que o assunto
CONSAD. Esta solicitação foi
retorne a pauta na 201ª Reunião Ordinária,
classificada como atendida. O
trazendo parecer jurídico que esclareça se a
Voto CONSAD no 025/2013 foi
Portaria Ministerial expressa a possibilidade
aprovado
mediante
de delegação de competência, por parte do
RS/029/2013 na 202ª Reunião
Ministro da Fazenda para o Conselho de
do CONSAD.
Administração, a respeito de alterações na
estrutura básica da CMB.
Foi encaminhado ao Sr. Jorge
Aprovação das Atribuições OUVID
Eduardo,
em
08/11/2013,
As atribuições inerentes à Ouvidoria da CMB
MEMO CONSAD nº 021,
deverão ser aprovadas em Reunião de
solicitando uma resposta à
Diretoria.
respectiva
demanda.
Foi

Órgão
Recomendador

CONSAD

Origem da
Recomendação

202ª Reunião
Outubro/2013

CONSAD

202ª Reunião
Outubro/2013

CONSAD

203ª Reunião
Novembro/2013

CONSAD

203ª Reunião
Novembro/2013

CONSAD

203ª Reunião
Novembro/2013

Recomendação

Atendimento

informado pela área, em
resposta à solicitação, que já
existe
uma
Norma
Organizacional que descreve as
atribuições da OUVID. O
assunto está sendo analisado
pela PRESI, conforme Prévia do
CONSAD,
realizada
em
15/11/2013.
Foi encaminhado ao Sr.
Guilherme
Bohrer,
em
08/11/2013, MEMO CONSAD
nº 022, solicitando uma resposta
a respectiva demanda. Foi
informado pela área, que a
minuta da Norma, contendo as
Aprovação das Atribuições CORREG
atribuições
da
CORREG,
As atribuições inerentes à Corregedoria da
encontra-se na PRESI, para
CMB deverão ser aprovadas em Reunião de
apreciação
e
posterior
Diretoria.
encaminhamento
para
aprovação.
O assunto está sendo analisado
pela PRESI, conforme Prévia do
CONSAD,
realizada
em
15/11/2013.
A
minuta
da
Resolução
contendo
as
atribuições
Aprovação das Atribuições AUDIT
encontra-se no DEJUR para
As atribuições inerentes à Auditoria Interna aprovação.
da CMB deverão ser aprovadas em Reunião As atribuições da AUDIT foram
do CONSAD.
aprovadas mediante emissão de
RS.037/2013, na 202ª Reunião
CONSAD.
Orçamento de Investimentos – OI 2013
Apresentar na 204ª Reunião do CONSAD, Foi encaminhado ao Sr. Álvaro
20/12/2013, justificativas quanto à execução de
Oliveira
Soares,
em
do orçamento durante o exercício e solicitar, 25/11/2013, MEMO CONSAD
também, que após a apresentação do nº 027, solicitando uma resposta
Relatório referente ao Orçamento de à respectiva demanda.
Investimentos, exercício
2013, nesta Foi feita apresentação pela área
Reunião, que o respectivo seja apresentado na 204ª Reunião do CONSAD.
trimestralmente nas reuniões do CONSAD.
Foi encaminhado a Sra. Priscila
Provisionamento Déficit CIFRÃO
Sabino, em 25/11/2013, MEMO
Retornar com o assunto CIFRÃO na Pauta da
CONSAD nº 028, solicitando
204a Reunião do CONSAD, como assunto
uma resposta a respectiva
para deliberação. E foi solicitado, também,
demanda.
que a Assistente Técnica de Diretoria
Aguardando resposta da área.
Executiva, Priscila Kelly Carvalho Sabino,
Foi assunto de deliberação na 1ª
apresente Nota Técnica que abranja o assunto
Reunião
Extraordinária
Provisionamento do déficit da CIFRÃO nas
Conjunta, aprovado mediante
Demonstrações da CMB.
Resolução RS.001/2014.
Foi encaminhado ao Sr.
Informações
sobre
Comissões
de
Guilherme
Bohrer,
em
Sindicância, Inquérito e Outras Ações de
25/11/2013, através do MEMO
Correição
CONSAD
026/2013,
a
Destacar no relatório que apresenta as
solicitação feita pelo CONSAD
informações
sobre
Comissões
de
na 203ª Reunião.
Sindicância, Inquérito e Outras Ações de
Demanda atendida mediante
Correição,
na
cor
vermelha,
as
apresentação de material na
atualizações/alterações.
204ª
Reunião,
conforme

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento
solicitado.

CONSAD

203ª Reunião
Novembro/2013

CONSAD

Demanda
solicitada por email

Orçamento de Investimentos – OI 2014
Elaboração de diagnóstico, tendo como base
o histórico dos Orçamentos de Investimentos
dos
exercícios
mais
recentes,
correlacionando a projeção realizada pelas
áreas, com sua real execução. Este trabalho
tem por objetivo detectar possíveis equívocos
na programação das Ações de Governo.
Carta emitida pela empresa Valid
O Presidente do Conselho solicitou a
elaboração de resposta à licitante, bem como
a inclusão do tema na pauta da 200ª Reunião
Ordinária (16.08.2013)
O Conselho solicitou o levantamento de
todas as comissões e inquéritos em aberto
com as devidas informações quanto ao seu
andamento e com indicação das datas de
movimentação.

Demanda
encaminhada
à
Diretoria-Resposta
elaborada
pela DIRAD, para apreciação na
201ª
Reunião
Ordinária.
Solicitação classificada como
atendida na 201ª Reunião
Ordinária.
Solicitação classificada como
atendida conforme material
apresentado na 203ª Reunião,
em 22/11/2013.
A AUDIT informa que foi
encaminhado à Coordenadoria
de Correição e Atividade
Disciplinar
COAD,
PA/PRESI/147/13
com
o
MEMO/AUDIT/105/13,
em
19.03.13.
A COAD em Despacho, de
21.03.13,
encaminhou
ao
CONFIS, no dia da reunião
(22.03.13) a planilha atualizada
relativa
a
todos
os
procedimentos correcionais em
curso, conforme registro na Ata
nº 475ª, de 22/03/2013.

CONFIS

474ª Reunião
Fevereiro/2013

Informa ainda na Ata que, pelo
motivo de ter recebido o
documento no dia da reunião, o
Colegiado examinará na reunião
de 26/04/2013.
No Item I.5 da 476a Ata de
Reunião, o Conselho solicitou
que a COAD envie a relação de
todos os processos disciplinares
e sua posição atual, assim como
a posição de todas as Comissões
de Sindicância e de Inquérito.
Foi elaborada planilha de
acompanhamento dos processos
disciplinares, em conformidade
com o solicitado pelo Conselho.
Informações sobre as perdas no processo de
produção de cédula e passaportes, apontadas
pela Auditoria Independente.

CONFIS

475ª Reunião
Março/2013

A AUDIT informa que foi
encaminhado à DIPRO, o
MEMO/AUDIT/133/13,
em
08.04.13.
As respostas do DECED e
DEGER
estão
sendo
encaminhadas para a reunião de
26.04.2013.
Foram
apresentadas
as
informações sobre as perdas no
processo de produção de cédula

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento
e passaportes, conforme Item
I.1, da 476a Reunião do
CONFIS, de 26.04.13, em
atendimento ao solicitado.

CONFIS

Providências tomadas quanto ao item 183.1
do Acórdão TCU nº 973/2010, e atualização
da planilha de Acompanhamento de assuntos
relevantes do CONFIS, se for o caso.

A AUDIT informa que será
encaminhada
Cópia
das
providências tomadas quanto ao
mencionado Acórdão.

(A CMB deverá providenciar laudo técnico
especializado atuarial).

Conforme registro na 476ª Ata
de
Reunião,
item
III,
compareceu o Chefe da AUDIT,
que informou sobre o início da
Auditoria na Cifrão, bem como
informou que a Atuas ainda não
finalizou o laudo atuarial sobre
a Cifrão.

475ª Reunião
Março/2013

Foi entregue o Ofício AUDIT
039/2013,
de
06/06/2013,
contendo Avaliação Atuarial da
Cifrão (Item I.2 da 478a Ata do
CONFIS)
A planilha de Acompanhamento
de assuntos relevantes do
CONFIS foi atualizada.
Quanto
ao
demonstrativo
“Acompanhamento do PDG”, foi observado
que a meta para o resultado primário de
2012 era um superávit de R$2.2 milhões e o
realizado foi um déficit de R$149 milhões.
Esclarecimentos da empresa a respeito do
resultado primário alcançado em 2012,
conforme registrado no item I.1 da Ata.
CONFIS

475ª Reunião
Março/2013

Que seja enviado o fluxo de caixa para todo
o exercício de 2013 e que sejam incluídas as
informações a respeito do fluxo realizado
mensalmente.

CONFIS

475ª Reunião
Março/2013

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DECOF o
MEMO/AUDIT/130/13,
em
08.04.13.
A resposta do DECOF/DVOR
foi encaminhada para a reunião
de 26.4.2013.
Conforme Item I.1 da 476a de
Reunião, foram apresentados os
esclarecimentos
quanto
ao
demonstrativo
“Acompanhamento do PDG”,
bem como compareceu o
Superintendente
do
Departamento
de
Gestão
Contábil
e
Financeira
–
DECOF, e o Contador da
empresa que prestaram os
esclarecimentos necessários.
A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DECOF o
MEMO/AUDIT/126/13,
em
08.04.13.
Foi apresentado, conforme Item
I.1 da 476a Ata de Reunião, o
fluxo de caixa para todo o
exercício de 2013, inclusive
comparativo
planejado
x
realizado. As informações do
fluxo realizado estão sendo
encaminhadas
mensalmente,

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento
conforme solicitado.

CONFIS

475ª Reunião
Março/2013

Reitera o pedido de cópia do Processo TCU
nº 046.160/2012-4, Acórdão nº 3.485/2012 –
TCU - Plenário e respectiva resposta da
CMB encaminhada àquele órgão em
13.12.2012.

AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEGCS o
PA/PRESI/163/13
com
o
MEMO/AUDIT/118/13,
em
01.04.13.



Conforme Item I.1 da 476a Ata
de Reunião, foi entregue cópia
do
Processo
TCU
nº
046.160/2012-4, Acórdão nº
3.485/2012 – TCU - Plenário e
respectiva resposta da CMB
encaminhada àquele órgão, em
13.12.2012.
A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEJUR o
MEMO/AUDIT/128/13,
em
08.04.13.

Cópia do parecer do Departamento Jurídico
sobre os procedimentos relativos à
autorização dos empréstimos bancários,
conforme registrado na Ata da 192ª reunião
do CONSAD, item VII, assunto que havia
sido levantado pelo Conselho Fiscal na 468º
reunião ordinária.
CONFIS

475ª Reunião
Março/2013

Conforme Item I.1 da 476a Ata
de Reunião, foi entregue cópia
do Parecer do Departamento
Jurídico conforme solicitado.
Compareceu o Superintendente
do Departamento Jurídico na
477ª Reunião do Conselho
prestando esclarecimentos sobre
os principais processos em
tramitação na justiça.

I – Análise dos Documentos Recebidos:
O CONFIS registra o recebimento de e-mail
da Conselheira Fabiana Vieira Lima em que
faz algumas sugestões para os trabalhos
desenvolvidos
pelo
CONFIS,
todas
consideradas relevantes, e por isso solicita
resposta e acompanhamento da AUDIT,
conforme escrito a seguir:
a)
O contador ficou de explicar como
foi contabilizado o incêndio ocorrido em
dezembro de 2011.

CONFIS

476ª Reunião
Abril/2013

b)
Quanto
às
melhorias
nas
Demonstrações Contábeis:
b.1) Inserir o CPC ou outra base legal em
cada Nota Explicativa. Assim é mais fácil
de entendermos o posicionamento de cada
item da CMB.
b.2) Ficou-se de avaliar a classificação do
Passivo Circulante para Passivo de Longo
Prazo referente à correspondência do
serviço não faturado.
b.3) Melhorar a memória de cálculo da
posição dos valores vencidos há mais de 180
dias.
c)
Quando ao Parecer da Auditoria
Independente, sugiro melhorar a descrição

Foi encaminhado o Memo
AUDIT no 168/2013, de
20/05/2013, ao Departamento
de
Gestão
Contábil,
Orçamentária e Financeira DECOF, para atendimento.
Em resposta, o DECOF
encaminhou
todos
os
esclarecimentos solicitados, por
meio da Informação/Despacho
da Divisão de Contabilidade,
datada de 07/06/2013.

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento

do escopo, amostra e testes realizados.
Informar, também, critérios de seleção da
amostra.
Sugiro também incluir a periodicidade
semestral ou trimestral da análise das
Demonstrações Contábeis da Empresa, de
forma que no final do Exercício já esteja
mais fácil de analisar.
O Conselho solicitou Cópia da avaliação
Atuarial da Fundação de Previdência da
CMB - CIFRÃO, efetuada pela LCB
serviços de Atuária, conforme registro
efetuado na 13ª Reunião de Diretoria da
CMB.

CONFIS

CONFIS

476ª Reunião
Abril/2013

476ª Reunião
Abril/2013

Foi entregue o Ofício AUDIT
039/2013,
de
06/06/2013,
contendo Avaliação Atuarial da
Cifrão (Item I.2 da 478a Ata do
CONFIS)

O Conselho solicitou o saldo a receber
referente aos funcionários cedidos e quais as
providências tomadas pela empresa para a
regularização das pendências, se houver:

O Conselho solicitou esclarecimentos sobre
a existência de câmaras suficientes na área
de descarte de produtos (página 4 do
relatório AUDIT nº 018/2012).

CONFIS

CONFIS

476ª Reunião
Abril/2013

477ª Reunião
Maio/2013

Foi entregue Carta Cifrão
CT.SUP.069/13, de 10.05.2013,
encaminhando cópia do Plano
de Benefícios Definido da
Cifrão
–
PBDC
de
dezembro/2013, elaborado pela
LCB Serviços de Atuária (Item
I.3 da 477a Ata de Reunião do
CONFIS).

Relatório de Reclamações Trabalhistas
O Conselho solicitou maior detalhamento
dos casos, devendo constar em seu texto os
seguintes campos: status do processo e
possibilidade de êxito.

Na 478ª Reunião do Conselho
compareceu o Chefe da
Auditoria,
que
prestou
esclarecimentos sobre questões
envolvendo a Cifrão.
Conforme Item I.4 da 477a Ata
do Conselho, foi apresentado
relatório
do
DECOF
Composição do saldo de
funcionários
cedidos,
manifestação do Departamento
de Gestão de Pessoas e
manifestação do Departamento
Jurídico – DEJUR.
Foi entregue o Ofício AUDIT no
036/2013, de 20/05/2013 e Nota
Explicativa DECED no 01
transmitindo informações sobre
o Relatório de Auditoria no
18/2012 mais detidamente da
necessidade de instalação de
mais
duas
câmeras
de
monitoramento no setor de
descaracterização
do
departamento de Cédulas –
DECED, conforme registro na
477ª Ata de Reunião, Item I.2.
Demanda
encaminhada
Departamento.

ao

Relatório foi atualizado de
acordo com as recomendações
do Conselho.

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação
Avaliação Atuarial da Cifrão

CONFIS

477ª Reunião
Maio/2013

O Conselho solicita conhecer quais as
medidas saneadoras tomadas pela CMB para
equacionar o déficit apontado no relatório
atuarial do Plano Cifrão, referente ao
exercício de 2012, e quais os procedimentos
tomados junto ao Ministério da Fazenda, se
for o caso. Solicita também esclarecimentos
sobre o andamento das providências
tomadas frente às determinações contidas no
Ofício nº 957/SPC/DEFIS/CGFD, de
27.05.2004.

CONFIS

479ª Reunião
Julho/2013

Relatório
Mensal
de
Desempenho
Empresarial – RMDE
O Conselho solicita o detalhamento do plano
de investimento da CMB e de seu
cronograma de execução, bem como que
sejam explicitadas as justificativas para o
nível de execução dos investimentos até o
mês de maio.

CONFIS

479ª Reunião
Julho/2013

Saldo Médio dos Depósitos à Vista
O Conselho solicita que os saldos em
depósitos à vista passem a ser informados
separadamente, por instituição bancária.

480ª Reunião
Agosto/2013

Nova Norma do DEGCS para contratações
O Conselho solicitou que, tão logo aprovada,
seja enviada, para conhecimento, a nova
norma do DEGCS acerca dos procedimentos
a serem adotados nos casos de contratações
da CMB.

480ª Reunião
Agosto/2013

Apresentação do Desempenho Empresarial
da CMB
Envio das informações prestadas pelo
Departamento
de
Desenvolvimento
Empresarial – DESEM, relativamente ao
plano de investimentos da CMB e respectivo
cronograma de execução, bem como a
presença do Superintendente da área, Sr.
Álvaro de Oliveira Soares.

CONFIS

CONFIS

CONFIS

CONFIS

480ª Reunião
Agosto/2013

480ª Reunião
Agosto/2013

Solicitações ao DECOF - Fluxo de Caixa e
Rol de Certidões
Fluxo de Caixa Projetado, com destaque das
principais primícias, e o previsto com o
realizado ambos mensalmente.
Solicitou ao DECOF, que seja encaminhado
mensalmente um rol de certidões (CADIN,
FGTS, CRP, CND, Trabalhista, Estadual e
Municipal, Tributos Federais) da Casa da
Moeda do Brasil, bem como fluxo de caixa
projetado até o final do ano comparado com
o realizado.
Relatório de Gestão
“A propósito do Relatório de Gestão 2012, o
CONFIS fez as seguintes sugestões para
aprimoramento do relatório: a) informar o
maior e menor salário da empresa. b) dividir

Atendimento
Demanda
Auditoria.

encaminhada

à

A AUDIT encaminhou Ofício,
nº 039/2013, de 06/06/2013, em
resposta ao CONFIS, que foi
apreciado pelo Conselho na
478ª Reunião (14/06/2013).
Na 478ª Reunião do Conselho
compareceu o Chefe da
Auditoria,
que
prestou
esclarecimentos sobre questões
envolvendo a Cifrão.
Demanda foi encaminhada ao
Departamento,
e
foram
apresentadas as informações na
forma solicitada pelo Conselho,
bem como compareceu o
Superintendente do DECOF
para prestar os esclarecimentos
necessários, conforme Ata da
480a Reunião do Conselho.
Demanda
encaminhada
ao
Departamento.
Foram efetuadas as alterações
solicitadas pelo Conselho.
Demanda
encaminhada
Departamento.

ao

Norma está em fase de ajustes
para aprovação.
Demanda
encaminhada
Departamento.

ao

Compareceu o Sr. Álvaro de
Oliveira Soares, que prestou
informações sobre o plano de
investimentos da CMB e
desempenho
empresarial,
conforme Ata da 481ª Reunião
do Conselho.

Demanda
encaminha
Departamento.

ao

Fluxo de Caixa e Rol de
Certidões foram elaborados
conforme
solicitação
do
CONFIS.

Demanda
encaminhada
Coordenador do Grupo
Trabalho.

ao
de

Relatório Gestão encontra-se em

Órgão
Recomendador

CONFIS

CONFIS

CONFIS

Origem da
Recomendação

482ª Reunião
Outubro/2013

482ª Reunião
Outubro/2013

482ª Reunião
Outubro/2013

Recomendação
o Relatório de Gestão em duas partes: uma
primeira referente aos Atos de Gestão, e
outra
relativa
aos
Atos
Orçamentários/Financeiros. c) explicitar os
critérios para definição das metas dos
indicadores, constantes do item 2.4. d)
incorporar
informações
qualitativas
(justificativas) a propósito do não
atingimento de metas, bem como nas
hipóteses em que os respectivos índices
experimentam anômalas em relação ao
restante do período.”
Consulta a Processos
Media Training
Processos: 3014/2012 e 4224/2012 –
referentes à contratação, com inexigibilidade
de licitação, de treinamento (Media
Training).

Desempenho Empresarial
Envio regular do Relatório elaborado pelo
DESEM, relativo ao panorama geral do
desempenho empresarial da CMB.

Correspondência enviada pela empresa EBF
VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
relacionado ao procedimento licitatório para
fornecimento de discos de aço inoxidável e
discos eletrorrevestidos.
Solicita informações ao DEJUR e à
COMPEL acerca das questões suscitadas
pela reclamante, bem como das providências
tomadas pela CMB.

CONFIS

CONFIS

482ª Reunião
Outubro/2013

459ª Reunião
Novembro/2011

Análise Comparativa Trimestral
Sugeriu que o DECOF inclua no relatório
uma seção contendo notas explicativas que
justifiquem as variações mais relevantes
destacadas na análise.
Analisados os Relatórios de Auditoria
Interna dos meses de julho a setembro, o
CONFIS recomenda aos órgãos da CMB:
Adoção das providências cabíveis ao
cumprimento do disposto na legislação
trabalhista, conforme apontamento da
AUDIT no Relatório nº 011/11 – Proc.

Atendimento
fase de elaboração.

Os Processos foram entregues e
analisados na 483ª Reunião do
Conselho, conforme solicitado,
sem mais considerações sobre o
assunto.
Demanda
encaminhada
ao
Departamento.
Foi apresentado o Relatório
relativo ao panorama geral do
Desempenho Empresarial da
CMB conforme solicitado.
Ficou acordado com o CONFIS
de
ser
mantido
o
envio/apresentação do material
trimestralmente.
Foi sugerido pelo Chefe da
AUDIT encaminhamento de
cópia da Documentação enviada
aos órgãos de Controle (CGU,
CADE) e à Reclamante. Foi
encaminhado
e-mail
ao
Presidente do CONFIS, Dr.
Manoel,
que
incluiu
a
documentação para pauta da
483ª Reunião CONFIS.
No item IV, 2 da 484ª Ata, os
Conselheiros
solicitam
à
Auditoria
Interna
que
o
Conselho Fiscal seja informado
quanto aos desdobramentos do
assunto.
Demanda
encaminhada
ao
Departamento.
Material sendo preparado para
entrega na Análise Comparativa
do 4° Trimestre.
A AUDIT informa que, no
tocante às providências adotadas
referentes ao assunto “Horas
Extras”, foram encaminhados os
seguintes Memorandos para as
áreas a seguir:
Memo 262/2012 – DIPRO –
21.12.12, c/c: PRESI, DEMAN.
Memo 002/2013 – DIRAD –

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento

nº 2709/11 – Item 1 do Relatório – Excesso
de Horas Extras contrariando disposições da
CLT.

01.01.13, c/c: PRESI, DEGEP.
Memo 003/2013 – DIRAD 02.01.13, c/c: PRESI, DECOR.
Memo 004/2013 – DIRAD 01.01.13, c/c: PRESI, DESEC.
Memo 017/2013 – DIRAD 08.01.13, c/c: PRESI, DECOF,
DEGCS e DEGEP.
Memo 018/2013 – DITEC,
08.01.13, c/c: PRESI, DIRAD,
DEMAT e DEPGQ,
e o Memo 019/2013 – DIPRO,
09.01.13 c/c: PRESI, DIRAD,
DECED e DEGER.

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.

CONFIS

463ª Reunião
Março/2012

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.
(Vide Registros nas Atas nºs 458, de
27/10/11 e 459, de 28/11/11).

As respostas das áreas, com
relação ao assunto, foram
encaminhadas e apreciadas pelo
Conselho, conforme Ata da 473ª
reunião do CONFIS, de
14/06/2013, Itens II.3; 4; 5; 6; 7;
11; 13 e 15.
A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEJUR, o
P.A.PRESI/018/13, de 08.01.13
anexado
o
MEMO/AUDIT/013/13,
em
08.01.13. (Registro na 473a Ata
do CONFIS)
O conteúdo da resposta do
DEJUR, referente a este item,
foi encaminhado para reunião
de 22/02/2013.
Conforme Ata da 464ª Reunião,
Item II.2, compareceu o
Superintendente
do
Departamento
Jurídico
prestando esclarecimentos sobre
o assunto, bem como fez
entrega
de
cópia
do
OF.DEJUR/001/2013 à CCAF
da AGU sobre conciliação.
O DEJUR apresentou as
informações solicitadas, bem
como
prestou
novos
esclarecimentos, conforme Item
III.a da 473a Ata (Na 467a
Reunião o DEJUR apresentou
cópia do OF.DEJUR/003/2012,
de 22/03/2012, sobre o assunto).

CONFIS

466ª Reunião
Junho/2012

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 assunto, que a

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEJUR, o
P.A.PRESI/018/13, de 08.01.13
anexado
o
MEMO/AUDIT/013/13,
em
08.01.13.

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento

regulamentação existente é pouco detalhada
e necessitaria de revisão, conforme
recomendação feita pelo CONFIS na Ata nº
435ª Reunião Ordinária, de 27/11/2009.

O conteúdo da resposta do
DEJUR, referente a este item,
foi encaminhado para reunião
de
22/02/2013,
conforme
registro na 473a Ata do
CONFIS, item II.2, sem mais
considerações.

Informação, pelo DEJUR, sobre as medidas
tomadas pela CMB para recuperação de
crédito contra o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, no valor de R$194.981,09, vencido
entre 360 e 720 dias, conforme o relatório
Demonstrativo Mensal do Contas a Receber.

Análise dos documentos recebidos:
Relatório nº 1, item 2, o CONFIS solicitou
providência
de
adequação
aos
Pronunciamentos Técnicos indicados pela
AUDIT de modo a assegurar a regularidade
do fechamento de contas de 2012.
Relatório nº 1, item 3, o CONFIS
recomendou que as áreas envolvidas
tomassem as providências necessárias para
que sejam atendidas as recomendações da
AUDIT quanto às previsões para passivo
contingente antes do fechamento das
demonstrações contábeis de 2012.

CONFIS

469ª Reunião
Outubro/2012

Relatório nº 9 – Diante da informação de
que até o momento não foram respondidos
os apontamentos dos relatórios de Auditoria
Interna 09/2012 e 09A/2012, relativamente
ao conteúdo do Relatório nº 2/2012, dos
Auditores Independentes, e diante da
proximidade do fechamento das contas de
2012, o CONFIS recomenda às áreas
envolvidas que ofereçam suas respostas com
a máxima urgência.

Respostas foram anteriormente
encaminhadas por meio do
Memo
AUDIT/DEJUR
200/2012, de 06/11/2012, ao
CONFIS, conforme registro na
471a Ata do CONFIS, Item
II.2.b (PA.PRESI/154/2012)

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DECOF, o
MEMO/AUDIT/020/13,
em
09.01.13 (PA.PRESI 025/2013)
A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DEJUR, o
P.A.PRESI/018/13, de 08.01.13
anexado
o
MEMO/AUDIT/013/13,
em
08.01.13.
O conteúdo da resposta do
DEJUR, referente a esses itens,
foi encaminhado para reunião
de 22/02/2013, sem mais
considerações (Registro na 473a
Ata do CONFIS, Item 9).

O conteúdo da resposta do
DEJUR, referente a esses itens,
foi encaminhado para reunião
de 22/02/2013, sem mais
considerações (Registro na 473a
Ata do CONFIS, Item 2).

Respostas foram anteriormente
encaminhadas por meio do
Memo
AUDIT/DEJUR
200/2012, de 06/11/2012, ao
CONFIS, conforme registro na
471a Ata do CONFIS, Item
II.2.e (PA.PRESI/154/2012)

CONFIS

471ª Reunião
Novembro/2012

ESCLARECIMENTOS:
O motivo do lucro líquido de 2012 ser maior
do que o de 2011, quando o faturamento esta
caindo e as despesas operacionais subindo,
deve-se ao aumento da participação da CMB
no SICOBE e à mudança da base de cálculo
do PASEP e CONFINS, pois o
entendimento passou a ser o de que, nas

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DECOF o
MEMO/AUDIT/020/13,
em
10.01.13. A resposta do DECOF
referente a este item será
encaminhada para a reunião em
22.02.2013.

Órgão
Recomendador

CONFIS

Origem da
Recomendação

471ª Reunião
Novembro/2012

Recomendação

Atendimento

vendas ao Banco Central, não haveria a
incidência desses tributos. O Colegiado
pediu maiores esclarecimentos quanto à
exclusão dos mesmos da matriz de preços do
Banco Central.

O Superintendente do DECOF
compareceu à 473a Reunião
prestando esclarecimentos.

SOLICITAÇÃO DO CONFIS
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.

AUDIT informa que a Planilha
de
Acompanhamento
será
encaminhada
na
forma
solicitada, para a reunião do
CONFIS, em 22.02.2013.
A recomendação foi atendida
pelo Departamento Jurídico da
CMB.

CONFIS

471ª Reunião
Novembro/2012

Mais informações quanto aos objetivos
relacionados à “perspectiva financeira”,
constante do item “Objetivos Indicadores e
Metas” do Planejamento Estratégico de
25/09/2012, notadamente saber se foram
adotadas as estratégias “aprimoramento da
administração de custos e precificação”, bem
como
“adequação
da
margem de
contribuição dos produtos/serviços”.
Reformulação
do
plano
estratégico
2013/2015, tão logo quanto possível,
incluindo a previsão de novos investimentos
para o período.
Apresentação da nova Estrutura da Auditoria
Interna – AUDIT.

CONFIS

472ª
Dezembro/2012

Solicitação de manifestação do DEJUR
relativamente à interpretação do art. 30 do
Estatuto da CMB em face de nomeação do
novo auditor interno.

A AUDIT informa que foi
encaminhado ao DESEM, o
MEMO/AUDIT/015/13,
em
08.01.13.

Respostas
encaminhadas
e
apreciadas
pelo
Conselho,
conforme Item II.8 da Ata da
473ª Reunião, de 11/01/2013.

A apresentação da nova
estrutura da AUDIT, foi adiada
para a próxima reunião do
CONFIS, no mês de Abril/2013.
A AUDIT informa que na
Reunião Ordinária do CONFIS,
de 11.01.2013, Ata nº 473, foi
debatida a questão da nomeação
do novo auditor interno e sua
compatibilidade com o estatuto
da CMB.

ANEXO VI
RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento

TCU

Processo
022.659/2010-2

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
em fase de recurso de reconsideração
contra o Acórdão nº 3.340/2011 - 1ª
Câmara.

16/09/2013- recebimento
do
Ofício TCU 0546/2013 pela
PRESI, notificando acerca do
Acórdão 5878/2013 (PA PRESI
549/2013)

Acórdão nº
5878/2013, de
27/08/2013
1ª Câmara
Ofício TCU
0546/2013, de
04/09/2013

ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª
Câmara, ante as razões expostas pelo
Relator, e com fundamento nos arts. 32,
inciso I, e 33 da Lei nº 8.443/1992, em:
9.1. conhecer do recurso de reconsideração
interposto por Sérgio Luiz Azevedo Silva,
Rossana Martins de Oliveira Barbieri, Luiz
Carlos de Souza Mendes e Caio Vinícius
da Fonseca para, no mérito, dar-lhe
provimento;
9.2. conhecer do recurso de reconsideração
interposto pela Casa da Moeda do Brasil
para, no mérito, dar-lhe provimento
parcial;
9.3. retornar o processo à natureza original
de
representação;
9.4. alterar a redação do subitem 9.4 do
Acórdão nº 3.340/2011 - 1ª Câmara, da
seguinte forma:
"9.4. acolher as alegações de defesa dos
Srs. Sérgio Luiz Azevedo Silva, Caio
Vinícius da Fonseca, Luiz Carlos Souza
Mendes e Rossana Martins de Oliveira
Barbieri sobre as irregularidades no Pregão
nº
28/2009,
processo
CMB
nº
1720/2009;";
9.5. tornar insubsistentes os subitens 9.5,
9.6, 9.7 e 9.8.2.4, mantendo os demais
termos do mencionado acórdão;
9.6. determinar à SecexEstataisRJ que
autue processo de representação para
averiguar a legalidade do Pregão 04/2011,
no qual se sagrou vencedora a empresa
Vector Transporte e Turismo Ltda.-ME,
ante os indícios de que as irregularidades
apuradas nestes autos persistem na nova
contratação;
9.7. notificar os recorrentes do teor desta
deliberação

A AUDIT, por meio da
PA/PRESI 549/2013, informa que
foram encaminhadas as seguintes
demandas, referentes a este Ofício
nº 0546/2013, inclusive, a saber:
A
Informação/Despacho,
de
20/9/2013, fls. 16, encaminhada
pelo Sr. Presidente da CMB para
a AUDIT, para análise e demais
providências cabíveis;
O
MEMO/DEJUR/232/2013,
encaminhado para AUDIT, fls.
17, solicitando que sejam os autos
deste PA, remetidos aos cuidados
do DEJUR, para análise e ação
das medidas pertinentes;
A
AUDIT
encaminhou
a
Informação/Despacho,
de
10/10/2013, fls. 18, ao AssessorPRESI, conforme orientado pelo
Sr. Presidente, encaminhando a
referida PA para análise e adoção
de providências pertinentes.
A AUDIT analisou o Pregão
04/2011 e o resultado da análise
consta no Relatório de Auditoria
nº 09/2013.

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

TCU

Processo
046.160/2012-4

Informa que, após a revogação do certame
licitatório Convite 94/2012, a Empresa
desistiu de realizar nova licitação para a
contratação de leiloeiro, tendo em vista
algumas dificuldades operacionais e a
decisão de designar empregado dos
quadros da própria empresa para assumir a
função de leiloeiro administrativo,
conforme registrado na Ata de Reunião
s/nº, de 04/03/2013 (peça 10, p. 2-3).
A Unidade informou ainda que, após
levantamento do perfil necessário do
empregado para atuar como leiloeiro
administrativo, a Presidência da CMB
emitiu a Portaria PRESI 149/2013, de
3/5/2013, na qual delega competência à
empregada pertencente ao quadro de
cargos de provimento efetivo para
responder pelas atribuições de leiloeira
administrativa e define suas atribuições
Considerando a desistência da Casa da
Moeda de realizar nova licitação, o
presente acompanhamento também perdeu
seu objeto. Isto posto, não haverá mais
necessidade de verificar-se a pertinência
de exigência aos licitantes, no que tange à
capacidade técnica em leilão internacional,
em face da não ocorrência de novo
processo licitatório.

Acórdão TCU
3485/2012
Plenário
OfícioTCU
0565/2013

Atendimento

Portaria PRESI 149/2013, de
03/05/2013 e resposta por meio
do Ofício PRESI 130/2013, de
11/06/2013.
Feitas as devidas considerações,
propor-se-á o arquivamento dos
presentes autos.
Processo encerrado em
30/12/2013.

Apreciado na Sessão Ordinária do Plenário
em 13/09/2013 por meio do Acórdão
2405/2013:
Os Ministros do Tribunal de Contas da
União ACORDAM, por unanimidade, com
fundamento no art. 169, inciso II, do
Regimento Interno/TCU c/c inciso II, do
art. 40 da Resolução TCU 191/2006, em
arquivar o processo, em face da não
ocorrência de novo processo licitatório, de
acordo com a instrução da unidade técnica
constante da peça 11:
Comunicação do Acórdão 2405/2013, por
meio do Ofício TCU 0565/2013.

TCU

Processo
015.570/2011-8
Acórdão
3154/2013
Plenário

Os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão ordinária do
Plenário, e tendo em vista estes autos de
monitoramento
das
deliberações
do Acórdão 2.523/2012 TCU-Plenário, que
apreciou
relatório
consolidado
de
auditorias operacionais para avaliar o uso e
as práticas administrativas sustentadoras
dos sistemas integrados de gestão da
Eletronorte, Eletrobrás, Casa da Moeda do
Brasil, Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e Petrobrás Distribuidora S/A;

Encerrou o
2523/2012.

Acórdão

TCU

AUDIT informou às áreas
envolvidas
cientes
do
encerramento deste Acórdão.

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento

Considerando
o
cumprimento
das
determinações
e
recomendações
do Acórdão
2.523/2012
TCUPlenário direcionadas
ao
Conselho
Nacional de Justiça, Câmara dos
Deputados, Senado Federal, Conselho
Nacional do Ministério Público, Tribunal
de Contas da União, Controladoria-Geral
da União, Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (Dest)
e Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação (SLTI), com exceção das
recomendações 9.2.3.10 e 9.2.3.17
direcionadas à SLTI e da 9.2.1,
direcionada
ao
Dest;
Considerando que foram apresentadas
justificativas para a não implementação
das recomendações não cumpridas;
ACORDAM, por unanimidade, com
fundamento no art. 169, inciso V, do
Regimento Interno/TCU, em determinar o
arquivamento
dos
autos.

TCU

Processo
023.414/2013-8
Ofício
0331/2013 TCU/Sefti, de
02/09/2013

Indicação de interlocutor responsável pelo
preenchimento do questionário de pesquisa
eletrônica que irá contribuir para análise de
diagnóstico de pessoal de TI da Instituição.

A AUDIT, por meio da
Informação/Despacho
de
13/10/2013, encaminhada ao
Assessor – PRESI, Sr. Tércio, que
encaminhou e-mail a Srª Roberta
Ribeiro de Queiroz Martins –
Secretária –Substituta, do TCU,
informando a indicação do Sr.
Presidente da CMB, como
representante desta instituição, o
Sr. Emerson de Barros Duarte,
Superintendente do Departamento
de Inovação Tecnológica –
DEINT, para responder o
questionário solicitado, sugere
ainda, a interação com o
Superintendente do DETIC, Sr.
Geraldo Esperança.
O nome foi aceito e indicado pelo
Presidente da CMB, por meio de
Informação / Despacho, às fls. 13
do PA.PRESI nº 622/2013.
Após o preenchimento do
questionário pelo empregado
indicado,
o
mesmo
foi
encaminhado para a análise do
Diretor Vice Presidente da
DITEC juntamente com os
Superintendentes do DETIC,
DEGEP
e
DEINT
e,
posteriormente encaminhado para
a análise da Diretora Vice
Presidente da DIREM.
O questionário foi encaminhado,

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento
eletronicamente, à TCU em
29/10/2013, às 19:47, para o
endereço:
levpessoalti2013@tcu.gov.br.

TCU

Processo
015.574/2011-3
Acórdão
511/2013, de
13/03/2013
Plenário

ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo
Relator e com fundamento no art. 48 da
Lei 8.443/1992, em:

Processo sob acompanhamento da
AUDIT.
15/07/2013 – Processo encerrado,
conforme informação extraída do
sítio do TCU.

9.1. conhecer do pedido de reexame para,
no mérito, negar-lhe provimento;
9.2.notificar a recorrente.

TCU

Mensagem
original TCU,
de 16/07/2013

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
Informar que algumas inconsistências
foram observadas no Relatório de Gestão,
no que concerne às informações
requeridas na Portaria TCU 150/2012, em
anexo. Por isso, concedemos o prazo de 15
dias a partir de hoje, o qual finda em
31/07/2013, para que novo Relatório seja
remetido com as correções sugeridas. O
procedimento é o mesmo do envio
original.
Caso alguns dados não sejam compatíveis
com a atividade da entidade, solicita que
isso seja explicitado na introdução, da
mesma forma como se deu em relação ao
item 5 do Relatório.
Se houver alguma informação que venha a
ser repetitiva, pedimos consignar no item
respectivo que o dado se encontra em
outro local, discriminando o item em que
se localiza a informação.

As respostas às demandas do
TCU
foram
preparadas
e
avaliadas previamente, a saber:
Item
1.2:
as
informações
requeridas são apresentadas nos
itens 2.2 a 2.4 do Relatório de
Gestão.
Considerando
o
tratamento sugerido pelo próprio
TCU para que informações não se
tornem repetitivas (cf. fl. 2v.), a
área sugere que seja acrescentado
o seguinte parágrafo ao texto do
item 1.2:
¨ A síntese das
principais realizações
em
2012,
das
dificuldades
encontradas e dos
resultados obtidos está
apresentada nos itens
2.2 a 2.4 deste
Relatório de Gestão. ¨
Item 1.4: a análise da condução
dos principais macroprocessos
finalísticos
pressupõe
um
diagnóstico dos macroprocessos
que,
conforme
claramente
indicado no próprio Relatório de
Gestão (cf. itens 1.4, 1.5 e 2.2, b),
inexistiu na CMB em 2012.
Portanto,
considerando
as
informações disponíveis, a área
sugere o acréscimo da seguinte
nota ao item 1.4:
¨A
condução
dos
macroprocessos
finalísticos em 2012
foi
alinhada
aos
objetivos estratégicos

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento
da
CMB
de
modernização
dos
processos produtivos e
industriais
e
de
desenvolvimento
tecnológico do parque
industrial
e
de
produtos. As ações e
os
resultados
das
atividades finalísticas
estão apresentados no
item 2 do Relatório de
Gestão.”
Item 1.5: a análise da condução
dos principais macroprocessos de
apoio pressupõe um diagnóstico
dos
macroprocessos
que,
conforme claramente indicado no
próprio Relatório de Gestão (cf.
itens 1.4, 1.5 e 2.2, b), inexistiu
na CMB em 2012. Portanto,
considerando as informações
disponíveis, a área sugere o
acréscimo da seguinte nota ao
item 1.5:
“A
condução
dos
macroprocessos
de
apoio em 2012 foi
alinhada aos objetivos
estratégicos da CMB
de modernização dos
processos produtivos e
de alinhamento da
CMB às melhores
práticas
de
Governança, avaliação
de
risco
e
conformidade - GRC.
As principais ações e
os
resultados
das
atividades de apoio
estão apresentados nos
itens 2 e 3 do Relatório
de Gestão.”
Item 1.6: a indicação de um único
parceiro da CMB se deve ao fato
de ter sido identificado um único
parceiro pela alta administração.
Nada a acrescentar.
Item
2.1:
as
informações
requeridas são apresentadas nos
itens 2.2 a 2.4 do Relatório de
Gestão.
Considerando
o
tratamento sugerido pelo próprio
TCU para que informações não se
tornem repetitivas (cf. fl. 2v.), a
área sugere que seja acrescentado

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento
o seguinte parágrafo ao texto do
item 2.1:
“A
síntese
das
principais realizações
em
2012,
das
dificuldades
encontradas e dos
resultados obtidos está
apresentada nos itens
2.2 a 2.4 deste
Relatório de Gestão.”
Item 3.1: Não foi mencionada a
auditoria independente como mais
uma forma que corroborar com a
governança da CMB. Sugere-se
complementar o item, no último
parágrafo:
‘’Em atendimento à
Lei nº 11.638/2007, a
"Casa da Moeda do
Brasil, empresa de
grande porte, possui
suas
Demonstrações
Financeiras auditadas,
por
empresa
de
auditoria independente,
conforme estabelecido
na
legislação
em
vigor.”
Item 4: as tabelas mencionadas
estão
ausentes
por
serem
inaplicáveis à CMB. Sugere-se
complementar o item informando
sobre a inaplicabilidade.
Item 6: A área responsável
confirmou
que
as
tabelas
mencionadas estão ausentes por
serem inaplicáveis à CMB, bem
como os indicadores do item
6.1.8.
São
somente
os
apresentados no Relatório de
Gestão.
Item 10.1: A tabela seguiu em
branco porque não há pendências
relacionadas às recomendações do
OCI.
“A Casa da Moeda do
Brasil
não
possui
recomendações
expedidas pelo Órgão
de Controle Interno
pendentes
de
atendimento
no
exercício de 2012.”
Item 10.3: A área responsável está
avaliando, mas há grande

Órgão
Recomendador

Origem da
Recomendação

Recomendação

Atendimento
probabilidade da inaplicabilidade
dos
itens
solicitados
em
complementação.
Item 6.1.7.2: Quadro A.6.12 –
Atos sujeitos à remessa física ao
TCU.
Não aplicável à CMB.
Item 6.1.7.3: Quadro A.6.13 –
Atuação do OCI sobre os atos
submetidos a registro.
Não aplicável à CMB.
Item
6.1.8:
Indicadores
Gerenciais
sobre
Recursos
Humanos Os
indicadores
Gerenciais
sobre
Recursos Humanos são
os que já constam do
Relatório de Gestão
em exame, conforme
tempestivamente
informado.
Item 10.3.2: Ratifica a informação
sobre Recursos Humanos de
Gestão, destacando que todas as
obrigações referentes a este item
foram devidamente cumpridas.
Observação:
A versão final do Relatório de
Gestão 2012 da CMB foi avaliada
e publicada pelo TCU em
02/08/2012.
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Processo de seleção da Casa da Moeda gera
polêmica
Por Francisco Góes

Um chamamento público feito pela Casa da Moeda do Brasil (CMB) para contratar a tecnologia do selo
rastreável, aplicado a produtos como bebidas e cigarros, abriu uma discussão entre empresas privadas e
a própria CMB. O edital desse chamamento público, lançado no fim de 2012, busca identificar empresas
com capacidade técnica e financeira para instalar sistemas de controle e rastreamento de produtos
industrializados em fábricas pelo país. O serviço vem sendo prestado à CMB pela multinacional suíça
Sicpa em contrato que termina em 18 de dezembro de 2013. Companhias que atuam nesse mercado
dizem haver indicações de que o contrato com a Sicpa pode ser renovado sem licitação.
As informações são de que o contrato com a Sicpa para o rastreamento de bebidas poderá ser renovado
com base em artigo da Lei 8.666 que permite dispensar a licitação. A "inexigibilidade de licitação"
poderá ser confirmada como resultado da demora da CMB de concluir a seleção de novos fornecedores
via chamamento público, dizem empresas interessadas no contrato. A Casa da Moeda estaria
demorando para fazer visitas técnicas aos fornecedores credenciados. Haveria, no entender de algumas
empresas, a intern;ão deliberada de adiar o processo. A CMB, detentora do monopólio de impressão e
cunhagem de cédulas, selos e moedas no país, nega.
O presidente em exercício da CMB, Marcom~ Leal, disse que o chamamento público para o selo
rastreável é "estratégico" para a Casa da Moeda como maneira de encontrar alternativas de
fornecedores. Leal afirmou que a CMB trabalha para fazer a licitação. Mas reconheceu que se a
concorrência for adiante e uma terceira empresa ganhar será preciso fazer contrato temporário com a
Sicpa para evitar uma descontinuidade na operação do selo rastreável.
O selo é impresso em mercadorias como bebidas e cigarros para efeito de fiscalização da Receita Federal
e cabe à Casa da Moeda aplicá-lo nos produtos. Para isso, a CMB subcontra um fornecedor, no caso a
Sicpa, que instala os sistemas junto às linhas de produção nas fábricas. Estimativas de mercado, não
confirmadas por Leal, indicam que os valores dos contratos em vigência do selo rastreável chegariam a
RS 1,6 bilhão por ano, dos quais 70% ficariam com Sicpa e 30% com a CMB. Leal afirmou que é
interessante aumentar a participação de empresas no processo do selo. "Mas não pode haver ruptura
que comprometa a qualidade do sistema."
A Sicpa tem seus sistemas instalados em mais de 1,1 mil linhas de produção, disse Leal. Segundo
informac,iícs de mercado, a empresa fechou os primeiros contratos de controle e rastreamento de
produção com a CMB na área de tabaco. Em 2008, acertou com a CMB o desenvolvimento do controle e
da produção de bebidas por cinco anos, contrato que vence em dezembro. Procurada, a Sicpa não se
pronunciou.
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Leal disse ainda que a Casa da Moeda está em fase de credenciamento das propostas apresentadas. A
partir de agora, segundo ele, está prevista uma fase de avaliação prática dessas propostas. Ele afirmou
que houve recursos administrativos que atrasaram o processo. No dia 17 deste mês, a CMB indeferiu
recurso de uma das seis empresas que haviam entregue envelopes no chamamento público, a Decatron.
Das seis empresas, apenas três foram credenciadas: Sicpa, Valide A1jowiggs. A Valid, que tem capital
aberto na BM&FBovespa, disse que tem interesse que a licitação seja realizada independentemente de
quem seja o vencedor. "Realizamos investimentos de R$ 10 milhões para desenvolver um projeto-piloto
que possa ser verificado e aprovado pela Casa da Moeda", disse José Roberto Mauro, presidente da
Valid. Segundo ele, a empresa está há algumas semanas aguardando os técnicos da Casa da Moeda, mas
ainda não teve a confirmação da visita ao projeto-piloto.

http://www. portal valor .com. br/imprimir/noticia_impresso/3 2115 3O
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CONSELHO OE ADM INISTRAÇÃO
ATRIBUIÇÜ ES DA AUDITORIA INTERNA DA CMl.l - AUDIT

RS/037/13

20/12/13

O Conselho de Administração da Casa da MoC<la do Brasil. reunido cm 20/12/2013. no uso de suas
atribuiçõi:s cstmutárias e confonne consta do Registro de Atas;

Con.siderundo a dernand;1, de aprovaç.1io das atribuiç<)es da Auditoria lntenrn da CM B - AUDIT. feita
J'lelos Conselheiros. na 202·1 Rcuniiio Ordinâria do CONSAD. realizad1;1 cm 25/ 10/20 13~
RESOLVE:

Aprovar as "Atribuições da Auditoria Interna da CMB • AU DIT". na fom1a do Vo10/C1VCMB n\"
035/ 13. de 20.1 2.2013.

l'omp,•h~à tluc/ilt)ria /111<mw da Ci\.lJJ - A UDIT:

a) m<mln reladunamelllo ins1i1uâo11a/ com os ÓrJ!,tiM ,to Sistema de Comrole Interno do l'oc/er
E.t(•cutivo h r<leral. Controladoria·Gc·ral da Unhio - CGU. hem como ,te Controle Externo,
./ni<io:
Tribunal ,1t~Conttu da C
b) acomp<mhnr e llssessomr as âreas r esponsáwis no t'llmprinwnw de Soliâlâ('Õ<'.S de A11di1orio.
Dill>:éndas. Relt1tórios ,te Auditoria. Re1.·amendações. Planos de Providt•ndas Permanenu:s.
D,:1ermi11c1ções. Acár diios e Decis,ks dos Órgiios do Sistema de Comroh~ lnt1.•nm do Pod<
·'r
lfrct·u1ivo Ft~,leral, do Ôr>:<
io d<~ Controle fu:u:rno ( ! da prôprlu Auditoria /merna, hem como
monilOl'(tr os prtJzQ.\' de atendimemo:
t:)

examinar e emitir parec1.•r pnfriu qmmdo do Procesfw di! Pre.\·taç(io d,i Contas Anual da C \IB e.·
1'omadas de Co111<1s Espéâai.s - TCE:

medidt,s prcwn1iras, o partir de conswturões apuradm·. h<•m t·o11uj ações l'Ol'l'f!tiws ,te
desvins t!etc,·uulos pelos Órgãos de Commle. demais ôrgii'os de regulação e .fiscali:urtio. bem
c:omo pelos Canselh<>~· de Administraçiío e Piscai e pela própria Auditoria Interna:

,/) pr opor

e) t'l'rificar () ,·umpri111<mto ,l<r deliheraçlJts emmwdas dos Cmm•lltos dt

Adminish'fl(Yio

e F'isC'al da

C.1111;

J) a.i:.w.;:.\·somr,

110 âmbito de suas atrihuições. o CDnselho ,te A,lmlnistm(.'(io. o Presideme e ux
Diretorias da CA1B. bem t·omo o Conselho F;sca/. CONFIS:

g) avaliar o t·umprim(•nJo ,te leis, regulamentt>s e ,lenwis nQrmath:os em vigor;
h)

amliar 11 <.'apaddm)e dos contrah•s imernos administr afi\•os da CMB em identf/icar, ,•viwr ,.
propor a c.·orrer<io (Íc! fi,/has e irregularidades. bem como mi'1imizar riscos i11t•ren1es <tos
pruces,'ios rel,•t·amc.•s:

<f:,)>

CONSELHO DE AOM.INISTRAÇ,\ O

CMB

llS/037/13

ATlll UUIÇÔ ES DA AUDITORIA INTRllNA DA CMB • AUf>IT

20/12/13

'º"'
·
i) elaborar

o Plw,o Anual de Atidd(ll/es de Auditoria Interna - PAtNT. t:01if<>rme orientações
fé(.'nkus <Í<t Cmuroladorla·G<•ral da Unido - (XJU. subm<•teudo-o. em fémptJ hábil. à (1provaçi'ío
do CONSA D. hem ,:omo execwá-lo ap()s íl sua aprovação:

j) elaborar

t)

Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna - RAINT. conu:,ulo o.t resultados

anuais dos trobnlhos da AUDrt: ,:o,!fi:muc orie1t1af1}es l<.h:nicus da CGU:
k.) compilar as il1f<,rmnç,Jt•s refl:nmles ao Relatórih de Gesl<'io e Processo ,te Presf<lç<io d,• Comas·
tia ( 'MB ,~ acompcmlwr seu and<mu•nto. até a e./i!tfra aprow,çi'ío pelo Tribunal df.' Conta.:i da
Uui<io TCU:

/) aw,liur· Cl Kesuio da entitk,,Je de Prc\•idênda Comph.•memar da CMB. sob os a.'.péClos
udministratiw,. jint.mcttiro e previdenciário. ,.,,,, t1lendimen1,; às uormas. orientt1ç,ie.\' e
,·ecomenduçc)e.'í da Superimend€ntia Nacimwl de Previdéncia Complememar - PREfl!C:
m)quando do conltecimenlo sobre fludilorias e/ou jis('a/izaçiJes por ,;rgâos c?Xl<?nws, 1rabulhos
infernos de manutenpio de C(~rtificaçàes ou qualquer muro fow relewmte, dcmro da sua ,íre(I tle
comJJCtência. ,le,·e,·á comunicar. tempestfrtm1,•me. à Alta Admi11is11·ar<io:,·
11) e.r,•,·uuu· outras mribuiç,Jes demandadas pela PrcsidJnda du C,\40 ou pelo Conselho de
1Jd111inl.\·tmçlio.

A
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Certificate of Successful Completion
This is to cercify that

Lilian Marback D'Oliveira
has successfully completed the course assessment and examination for the

Environmental Management Systems
A uditor/Lead Auditor Training Course
(Based on ISO 14001:2004 Standard)
Course No. A14478 cenified by the I nternational Register of Cenificated Auditors (I RCA).
This course satisfies the training requirements for the IRCA EMS Auditor
Cenification Scheme.

Held on: 02 - 06 September 2013
Signed:

~~

~~-T-r-a-in_i_n_
g_M_gn7a
~ a~g_e_r ~~~

Certificate Serial No: EA/ 13/ BR/ 14290

at:

Camp in as, BRAZIL

Date: 29/ 10/2013
Course No: Al4478

The Certificate is valid for 3 years for the porpuse of Auditor Certification by IRCA

Certificate of Successful Completion
This is to certify rhat

Flávia de Carvalho Barros Astério
has success fully completed the course assess ment and examination fo r the

Environmental Management Systems
A uditor/Lead A uditor Training Course
(Based on ISO 14001:2004 Standard)
Course No. Al 4478 ce rtified by rhe Inrernational Register of Certificated Auditors (IRCA) .
This course satisfies the training requireme nts fo r the IRCA EMS Auditor
Certificarion Scheme.

Held on: 02 - 06 September 201 3

a t: Campinas, BRAZIL

e_______
~
Signed:
~
~
Training Miager

Date: 29/ 10/201 3

Certifica te Serial No: EA/ 13/BR/ 1429 1

Course No: A14478

The Certificate is valid for 3 years for the porpuse of Auditor Certification by IRCA

Certificate of Successful Completion
1bis is

to

cenify that

Marcelo Otávio Ferreira de Matos
has successfully completed the course assessment and examination for the

Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course
(Based on I SO 9001:2008 Standard)

Course No. A17024 certified bythe Intemational Register of Cenificated Auditors (IRCA).
This course satisfies the training requirements for the IRCA QMS Auditor
Certification Scheme.

Held on: 28 Oct - 01 Nov 2013

at: Rio de Janeiro, BRAZIL
Date: 06/12/2013

Certificate Serial No:LA2/13/BR/47040

Course No: A17024

The Certificate is valid for 3 years for the porpuse of Auditor Certification by IRCA

De: Tempo Real

Enviada em: sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 12:05
Para: CMBTodos
Assunto: Auditores internos são certificados como Líderes da Qualidade

Informe nº 293

Auditores internos são certificados como Líderes da Qualidade
Os Analistas da Auditoria Interna (AUDIT) Ivan Santos e Marcelo Matos foram aprovados no
curso de Auditor Líder da Qualidade, realizado pelo Organismo Certificador Bureau Veritas. O
treinamento é reconhecido pelo Organismo Acreditador lnternational Register of Certificated
Auditor (IRCA) e foi realizado de 28 de outubro a 1° de novembro, no Rio de Janeiro.
Entre os objetivos da certificação estão o conhecimento profundo das Normas ISO Série
9000:2005, em especial da ISO 9001:2008, e a compreensão do papel de um auditor no
planejamento, realização, relatório e acompanhamento de uma auditoria no Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) de acordo com as Normas ISO 19011:2012 e ISO 17021:2011.
Assim como no curso de Auditor Líder Ambiental, feito em setembro pelas Analistas da AUDIT
Flavia de Carvalho e Lilian Marback, a estrutura do curso de Líder da Qualidade seguiu
rigorosamente o padrão internacional pré-definido pelo IRCA, que inclui avaliação diária
continuada e exame final aplicado no último dia do programa. Para obtenção do certificado era
preciso acertar, no mínimo, 63% da prova.
Marcelo afirmou que o curso teve conteúdo extenso voltado para a adoção de uma abordagem de
processo para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um Sistema de Gestão
da Qualidade. "Espero poder agregar conhecimento ao SGQ já implantado na CMB", declarou.
Para Ivan, o treinamento ampliou os conhecimentos na área de Auditoria da Qualidade: "Fiquei
feliz em ter a oportunidade de participar de um curso com essa dimensão e importância para a
empresa, uma vez que este certificado tem reconhecimento internacional".
O Chefe de Auditoria, José Meyer, explica que as certificações são de grande importância para a
Auditoria Interna da CMB: "Esse tipo de capacitação, com foco em certificação, propicia a alta
especialização dos auditores internos da CMB".
O treinamento também vai contribuir para que os Auditores possam atender à OSG PRESI nº
013/2013, de 21/08/2013, que determina o monitoramento, em conjunto com as áreas
responsáveis, das atividades relacionadas à certificação de órgãos externos. Além disso, vai
permitir a atuação inédita da AUDIT em atividades estratégicas da CMB. "As certificações de
Líder da Qualidade e de Líder Ambiental vão permitir reduzir custos para a empresa, já que a
própria equipe da Auditoria da CMB estará capacitada para atuar em demandas que hoje são
contratadas", garantiu José Meyer.
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AUDITORIA/FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS NOS
DEPARTAMENTOS DA CMB
ORDEM DE SERVIÇO GERAL - OSG
OSG.PRESI
013/2013
AUDITORIA/FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS NOS DEPARTAMENTOS DA CMB
21/08/2013
O Presidente da Casa da Moeda do Brasil - CMB, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que a CMB possui o certificado ISO 9001 :2008, de Qualidade, requerendo contratação periódica de auditoria especifica para
recertificação, bem como, contratação anual, para manutenção desta certificação;
Considerando que a CMB visa também a obtenção do certificado ISO 14000, de Meio Ambiente, o que também requer a contratação de órgão
certificador externo;
Considerando que a contratação de empresas privadas de auditoria, por parte da CMB, somente pode ocorrer quando comprovada, junto ao Ministério
da Fazenda e à Controladoria Geral da União - CGU, a impossibilidade de execução dos trabalhos de auditoria pela Auditoria Interna - AUDIT,
conforme art.16 do decreto n° 3.591/2000;
RESOLVE:
1. Determinar que todos os Departamentos da CMB comuniquem à Auditoria Interna - AUDIT sempre que demandarem ou tomarem conhecimento
de auditorias e/ou fiscalizações por órgãos externos, assim como quando da realização de trabalhos internos de manutenção de certificações, a fim
de garantir a comunicação tempestiva de informações à Alta Administração da CMB.
2. Determinar que Departamentos da Casa da Moeda promovam a participação direta da Auditoria Interna - AUDIT em auditorias e/ou fiscalizações
por órgãos externos. com o objetivo de garantir o cumprimento de todos os critérios aplicáveis, sejam eles técnicos, normativos ou legais;

3. Determinar à AUDIT o monitoramento das atividades relacionadas à certificação de órgãos externos, em conjunto com as áreas responsáveis.
4. Determinar que esta OSG.PRESI entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Francisco de Assis Leme Franco
Presidente
------~-~--------------

-·-~

Casa da Moeda - Copyright© 2014.
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA N2 012/2013
PORTARIA - PRT
PRT.PRESI
340/2013
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NV 012/2013
30/08/2013

O Presidente da Casa da Moeda do Brasil, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Delegar competência ao Chefe da Auditoria - AUDIT, para assinar Solicitação de Diárias e Passagens - SDP, quando se tratar
de evento de capacitação já aprovado pelo CONSAD, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT, vedada subdelegação. (PA.PRESl/511/2013)

Francisco de Assis Leme Franco
Presidente

iJil Casa da Moeda - Copyright© 2014.
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DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
PORTARIA - PRT
PRT.PRESI
376/2013
DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
23/09/2013

O Presidente da Casa da Moeda do Brasil, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar FLAVIA DE CARVALHO BARROS ASTERIO, matrícula 7234-6, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico, vinculado
hierarquicamente ao Conselho de Administração - CONSAD, e administrativamente e tecnicamente à Auditoria Interna - AUDIT, tendo como
substituta eventual, LIANE GONDIM DE OLIVEIRA JONAS, matrícula 6236-7, em atendimento ao registrado na Reunião do CONSAD nº 194" de
25/02/2013, de acordo com o ao artigo 8º do Regimento Interno do CONSAD, com as seguintes atribuições:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organizar, sob orientação do (a) Presidente do Conselho, a pauta dos assuntos a serem tratados em cada sessão, reunindo os documentos
necessàrios;
Distribuir a documentação, ler os expedientes e anotar os debates e deliberações para consignação em ata;
Lavrar as atas das reuniões, que serão registradas em livro próprio, e distribuí-las, por cópia, aos Conselheiros, quando da respectiva
aprovação;
Expedir e receber a documentação pertinente ao Conselho;
Preparar os expedientes a serem assinados pelo (a) Presidente e demais membros do Conselho;
Tomar todas as providências de apoio administrativo ao Conselho, necessárias ao cumprimento das disposições deste Regulamento e da
legislação em vigor;
Providenciar a convocação dos membros do Conselho para reuniões;
Requisitar passagens e diárias necessárias aos deslocamentos, a serviço, dos Conselheiros;
Informar os Conselheiros sobre a tramitação de processos colocados em diligência; e
Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente do Conselho.

2- Revogar a PRT.PRESl/234/2013, de 28/06/2013, e demais disposições em contrário, a partir desta data. (PA PRESl/456/2013)

Francisco de Assis Leme Franco
Presidente
---

------- · - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~
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DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
PORTARIA - PRT
PRT.PRESI
377/2013
DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
23/09/2013

O Presidente da Casa da Moeda do Brasil, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar LIANE GONDIM DE OLIVEIRA JONAS, matrícula 6236-7, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico, vinculado
hierarquicamente ao Conselho Fiscal - CONFIS, e administrativamente e tecnicamente à Auditoria Interna - AUDIT, tendo como substituta eventual,
FLAVIA DE CARVALHO BARROS ASTERIO, matrícula 7234-6, em atendimento ao registrado na Reunião do CONSAD nº 1941 de 25/02/2013, de
acordo com o artigo 16, inciso li, do capítulo V do Regimento Interno do Conselho Fiscal, com as seguintes atribuições:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organizar, sob orientação do (a) Presidente do Conselho, a pauta dos assuntos a serem tratados em cada sessão, reunindo os documentos
necessários;
Distribuir a documentação, ler os expedientes e anotar os debates e deliberações para consignação em ata;
Lavrar as atas das reuniões, que serão registradas em livro próprio, e distribuí-las, por cópia, aos Conselheiros, quando da respectiva
aprovação;
Expedir e receber a documentação pertinente ao Conselho;
Preparar os expedientes a serem assinados pelo (a) Presidente e demais membros do Conselho;
Tomar todas as providências de apoio administrativo ao Conselho, necessárias ao cumprimento das disposições deste Regulamento e da
legislação em vigor;
Providenciar a convocação dos membros do Conselho para reuniões;
Requisitar passagens e diárias necessárias aos deslocamentos, a serviço, dos Conselheiros;
Informar os Conselheiros sobre a tramitação de processos colocados em diligência; e
Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente do Conselho.

2- Revogar a PRT.PRESl/233/2013, de 28/06/2013, e demais disposições em contrário, a partir desta data. (PA PRESl/456/2013)

Francisco de Assis Leme Franco
Presidente
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