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

1. APRESENTAÇÃO 

1. Este Relatório foi elaborado em cumprimento ao disposto na lnstruçã ~ t 
nº 07, de 29 de dezembro de 2006, da Controladoria-Geral da Uniã - C · Instrução 
Normativa/SFC/CGU nº 01 , de 03 de janeiro de 2007, em consonância s disp º(tvos da 
Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporati de ~ stração de 
Participações Societárias da União - CGPAR nº 2/2010, consign o ato dVatividades da 
Auditoria Interna realizadas no exercício de 2014. 

2. Estas atividades foram desenvolvidas em função d~ - es p el~das constantes do Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna - P AIN 20 ~ apr ~vado pelo Conselho de 
Administração da Casa da Moeda do Brasil - CONS t'f>., p r~ ot1a Resolução nº 039/2013, de 
20.12.2013, registrado na 204ª Reunião Ordinária, em m~ ~tras demandas internas, seja 
pelo CONSAD, Presidência, Ouvidoria e Co~e~ do não lanejadas e consideradas críticas, 
que exigiram atuação específica desta Unid ea udit nterna. 

~ 

2. A CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

4. tem por finalidade principal a fabricação, com exclusividade, de papel moeda, 
moeda m tálica, 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. 

5. Cabe ressaltar que a Lei nº 13.043, de 13/11/2014, alterou o parágrafo primeiro do 
art. 2° da Lei nº 5.985, de 19/06/1973, adicionando à finalidade da CMB, em caráter de 
exclusividade, a fabricação de cadernetas de passaporte para fornecimento ao Governo Brasileiro 

~,i 3 
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e as atividades de controle fiscal de que tratam os artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488, de 15 de 
junho de 2007, e o art. 58-T da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

6. Em 2014, segundo informações preliminares do Departamento de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira - DECOF, a CMB atingiu um Faturamento Bruto de 
R$2.155.978.401,06 e um Lucro Líquido de R$233.219.412,25, resultados menores do que os 
apresentados em 2013. 

7. Cabe ressaltar que nesse exercício o Banco Central do Brasil - BACEN, p mei do 
Oficio 2558/2014-BCB/MECIR, de 19/02/2014, informou à CMB do contingenciame o de 7 o 

em seu orçamento e que isto impossibilitaria o cumprimento do Progr ~ t · rmen 
acordado. 

8. Inicialmente, estava programada a fabricação de 1,7 bilhão de cédulas 8'._Real bilhão 
de moedas do Real em 2014, que foi alterada para 1,289 bilhão de cé ~2º R:_~y945 milhões 
de moedas do Real em 2014, conforme informado na RSD nº 013/ d 05 09 014. 

9. Esta redução significativa nas encomendas de cédul a real e oedas ocasionou à 
suspensão de investimentos ligados às produções de ~ u as ~ oe as, renegociação de 
contratos, visando redução de custos na aquisição de ins~~= ~ como impactando nos custos 
administrativos. Isto afetou diretamente a programa o e capacftjção internacional da AUDIT, 
que deixou de participar de dois grandes co ~s~ · t~ ~ ionais, o CLAI (Congresso 
Latinoamericano de Auditoria Interna) e o f oirl'e ~ncia Internacional de Auditores 
Internos). 

10. 

12. CelJlR{le ainda, a estrutura de Governança da CMB, uma Diretoria Executiva, composta 
por um resiã?nte e por 4 (quatro) Diretores, nomeados pelo Presidente da República, além de 
um Con o Fiscal - CONFIS, constituído por 3 (três) membros efetivos e 3(três) suplentes, 
nomeado pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

13. 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: 
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• 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 gov 
CMB. 

• Corregedoria - CORREG, orgao responsável pela conduçã 
relacionadas à apuração de irregularidades funcionais cometid o em ~ dos da 
CMB, atuando nos chamados procedimentos correcionais, bem com ela rea zação do 
acompanhamento do cumprimento das decisões e recome das ações 
disciplinares. 

14. A atuação de outro agente, no contexto de Govem ç ertical u Externa, é a da 
Empresa de Auditoria Independente contratada. Cabendo~ tar q a Lei nº 11.638, de 28 de 
dezembro de 2007, determina às sociedades de grande ~_!!. da e não constituídas sob a 
forma de sociedades por ações, como é o caso da , a-apite ão das disposições da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escritura e e bo~ de demonstrações financeiras 
e a obrigatoriedade de contratar uma Auditoria dep ente, or auditor registrado na Comissão 
de Valores Mobiliários. 

15. Vale destacar que, após a análise proce 

renovação, confo 
processo licitató 

16. Est Unidade Auditoria Interna elaborou uma especificação técnica com maior 
abrangênci~ .. content,lando a realização de avaliação das Demonstrações Contábeis, por 
trime'sti ava~ ributária, avaliação das Informações da Entidade Fechada de Previdência 
Comp m ~ avaliação dos Controles do Sistema Integrado de Gestão - ERP, bem como 
emissã e elatórios dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis dos 
Exercício e 2013, 2014 e 2015. 

17. Essa ação culminou com a assinatura do Contrato nº 0011/2014, com a empresa Maciel 
Auditores SIS - EPP, em 06.02.2014, com vigência de 28 meses, contados da data da assinatura 
desse contrato, o que permitirá avaliar inclusive o exercício de 2015. 

18. Apresenta-se a seguir, a composição da Diretoria Executiva da CMB: 
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1. Presidência - PRESI 

- Gabinete da Presidência- GABIN; 

- Departamento Jurídico - DEJUR; 

- Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC; 

- Ouvidoria - OUVID; 

- 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 
DESMS; 

- ento de Gráfica Geral - DEGER; 

- partamente de Manutenção - DEMAN. 

- Departamento de Selos Fiscais Digitais Rastreáveis - DESER 

V. Diretoria de Relações com o Mercado - DIREM 

- Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado - DEP AM; 

- Departamento Comercial / Marketing - DECOM; 
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- Departamento de Gestão de Contratações e Suprimentos - DEGCS. 

VI. Entidade Vinculada: Fundação de Previdência 

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

19. No ano de 2014, ocorreram mudanças na estrutura organizacional da CMB, a s( ~ 

Na Presidência da CMB: '-..) 

• 
Seções, subordinadas à DVAE, a Seção de Acervo Histó · 
Seção de Eventos e Cerimonial - SEEV, órgão vincula 
conforme Resolução de Diretoria nº003/2014, de vrada na Ata da 
4ª Reunião de Diretoria, da mesma data; e 6 

• Criação do Escritório de Representação da Casa d Moeda do asil - CMB na cidade de 
Buenos Aires, República Argentina - ~ ~ uanto Órgão da Estrutura 
Organizacional da CMB do 2° Nível de G~ o, p~~ o diretamente à Presidência -
PRESI, conforme previsão do § 2° d art. do tatuto da CMB e correspondente 
autorização dada pelo Ministro de ' sta da da, interino, em 16/02/2011 , após 
manifestações da Secretaria do Teso ·o - STN e da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN. Processo O 12105.000006/2011-59), conforme registro 
efetuado na Ata da 25ª Re · o cl iretori , realizada no dia 03.07.2014 . 

• 

• Foi a ada estrutura organizacional do Departamento de Inovação Tecnológica -
~ T,- com alteração das atribuições do Departamento, bem como da sigla, 
tie~atura e atribuições da Divisão de Inovação em Produtos - DVIP para Divisão de 

uisa e Inovação - DVPI, mantendo-se sua subordinação ao DEINT; e alteração da 
nomenclatura, caracterização e atribuições da Divisão de Inovação em Tecnologia 

da Informação, Comunicação e Serviços - DVTS para Divisão de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação - DVDI, mantendo-se também a sua subordinação ao DEINT. 
Conforme Ata 24ª Reunião de Diretoria, realizada em 26.06.2014. 

Na Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD: 
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• Foi alterada a vinculação do Núcleo Centro do Gabinete da Presidência/GABIN para a 
Diretoria de Administração e Finanças - DIRAD, bem como a sua nomenclatura para 
Núcleo Centro para CMB - FLAMENGO, conforme registro efetuado na Ata da 
20ª Reunião de Diretoria, realizada no dia 16.05.2014; 

• Foi aprovada na 24ª Reunião de Diretoria, realizada no dia 26.06.2014 
estruturação e funcionamento do Escritório da Casa da Moeda do Brasil C 
imóvel próprio localizado no 19º, andar do Edificio Park Towers Fl~am, 'to à R 
Praia do Flamengo, 66, Bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, conforme · o: 

a) Criação do Escritório CMB Flamengo como Órgão de 3 . ·vel n trutura 
Organizacional da CMB, subordinado diretamente à Direto · de dmin stração e 
Finanças - DIRAD, com o centro de custo 90.000; 

b) Estruturação de equipe para o gerenciamento e su o a tivo do Escritório 
CMB Flamengo composto por 01 função de confi e G :, e- d~ 3º. Nível de Gestão, 
01 vaga de Analista CMB e 01 vaga de Assisten Técnico-Ac1plinistrativo, bem como a 
manutenção da estrutura de prestadores d ~ e çes-t ceirizados composta de 1 O 
prestadores e 02 estagiários; e 

c) Extinção da vaga_ de função de_ c2~- a de 1J te Executivo_ alocada no centro de 
custo 14.000 (Gabmete da Pres1Óêi ia fN) e a realocaçao adm1mstrat1va dos 
empregados da antiga estrutura do Núcle Cen o para outros Órgãos da CMB. 

• Foi aprovada na 31 ª Re i 
Departamento de Ges 

de Di oria, realizada em 15.08.2014, a reestruturação do 
oas DEGEP, vinculado à Diretoria de Administração e 

Finanças - OI 

a) e Análise de Cargos e Pagamento de Pessoal - SEAN e 
idades de análise de cargos para a Seção de Planejamento, 

as em Gestão de Pessoas- SEDP; e 

b) iação d eção de Pagamento - SEPE, subordinada à Divisão de Administração de 

~ as VPE. 

Na Dir~ ia 'de Produção - DIPRO: 

20. De todas as alterações ocorridas na CMB, durante o exercício de 2014, a mais relevante, 
no entendimento desta AUDIT, foi a criação de mais um Departamento, deixando patente as 4 
(quatro) unidades de negócios da CMB (Cédulas, Moedas, Gráfica Geral e Selos Fiscais Digitais 
Rastreáveis). 

• Foi criado o Departamento de Selos Fiscais Digitais Rastreáveis - DESER, subordinado à 
Diretoria de Produção - DIPRO, a partir de recomendação exarada no 
REL/AUDIT/011/2013, de acordo com a aprovação da Diretoria da CMB, na 15ª 
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• 

R.D., realizada em 11.04.2014 e do Conselho de Administração, por meio da Ata 
208ª Reunião Ordinária, do dia 28.04.2014, conforme abaixo: 

a) Criação de 3 (três) divisões, que estarão subordinadas ao DESER, com as seguintes 
nomenclaturas: Divisão de Operações - DVOP, Divisão de Engenharia de Serviços -
DVES e Divisão de Administração e Gerenciamento de Negócios-DVGN; 

b) Alteração da vinculação da Seção de Operações de Instalação - SEOI, da 
Implantação e Acompanhamento de Projetos Especiais - DV AP para a 
Operações - DVOP/DESER; 

e) Criação das Seções de Operações de Monitoramento e Control 
de Operações de Monitoramento e Controle SCORPIOS SE 

d) 

e) 

DVOP; 

s e Automação -
en o de Dados - SEGS, 

Foi extinta a Divisão de Implantação e ~ anhamento de Projetos Especiais - DV AP, 
do Departamento de Gráfi ·s - I}Jt~ER, em função da criação da Divisão de 
Operações - DVOP, no D artame lº de Selos Fiscais Digitais Rastreáveis - DESER, 
ambos os departame~ ados Diretoria de Produção - DIPRO, conforme Ata 
22ª Reunião de Diret · ~~ em 06.06.2014. 

/"'_~ 
3. A AUDITORIA INTERNA DA CMB 

3.1- nizacional 

21. Uni ade de Auditoria Interna da CMB - AUDIT está hierarquicamente vinculada ao 
Conselho e 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 à 
estrutura administrativa da Casa da Moeda do Brasil - CMB, diretamente à Presidência da 
empresa. 

22. Apresenta-se, a seguir, a estrutura organizacional da Auditoria Interna - AUDIT, 
referente ao exercício de 2014: 
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Posição em 31/12/2014 

Estrutura da Unidade de Auditoria Interna - AUDIT 

AUDIT 
1 Chefe 

Assistente 
- - - - Técnico 

AUDIT - Auditoria Interna 

SEAO 

DVAD 
1 Gerente 
Executivo 

SEAT 
1 Gerente 

4Auditores 
1 Gerente 
1 Auditor 

DV AD - Divisão de Auditoria de Desempenho 

DV AG - Divisão de Auditoria de Govemança, Riscos e Controles 

SEFO - Seção de Auditoria Societária e Tributária 

SEAV - Seção de Auditoria de Avaliação de Riscos e <1,Q)@i!:!_ 

SEAO - Seção de Auditoria de Desempenho /Áreas 

SEA T- Seção de Auditoria de Sistemas e Tecnologia a lnformaç e Ambiental 

23. ç o estrutura organizacional da AUDIT teve a aprovação do 
._____,,._oi ~ ada em 01.03.2013, conforme RSD.PRESI NºOl/2013. 

COMPOSIÇÃO DA AUDIT: 

24. itoria Interna, em 31/12/2014, estava composta por 23 (vinte três) 
Auditores Internos da CMB, distribuídos da seguinte forma: 

tônio Meyer Pires Junior 

02-Luzia Mara Abdel Malek da Motta 

03-Marcelo Otávio Ferreira de Matos 

04-Aline Alves Torres 

05-Cristiani Mello Valdez 

FUNÇÃO/CARGO 

Chefe de Auditoria Interna 

Gerente Executiva da DV AG 

Gerente Executivo da DV AD 

Gerente da SEA V 

Gerente da SEFO 
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06-Alexandre de Castro Duarte 

07-Ivan Siqueira dos Santos 

08-Milton da Silva e Souza 

09-Valentim Ferreira 

10-Lilian Marback D'Oliveira 

Gerente da SEAT 

Gerente da SEAO 

Auditor IV 

Auditor IV 

Auditora I 

11-Josilene Cristina de Oliveira Medeiros da Silva Auditora I 

12-Vanessa Candido da Costa 

13-Vicente Ribeiro Mendes 

14-Adriano Borges da Cunha 

15-Carla Cristina da Silva Cavalcante 

16-Leonardo da Cruz João 

17-Clarissa Teixeira Campos 

18-Paula Miglioli da Cunha Alves 

19-Heloise Vidal da Silva 

20-Flavia de Carvalho Barros Asterio 

21-Liane Gondim de Oliveira Jonas 

22-Marcio Coelho Ventura 

23-Fabiano Presgraves Paiva 

25. Cabe registrar que d 
de pessoal desta Unidad B 

Auditora I 

Auditor I 

Auditor I 

Auditor I 

ssistente Administrativo 

Assistente Administrativo 

e~ tiva da AD, Luzia Mara Abdel Malek da Motta, passou a ser Gerente 
)~ , 10.01.2014, conforme PRT.PRESI nº006/2014; 

• 

.s is ente Técnico da AUDIT, Milton da Silva e Souza, foi exonerado, por meio da 
T.P SI nº 046/2014, 25.02.2014; 

• A Gerente da SEA V, Bianca Coelho Campello, foi nomeada para exercer a função de 
confiança de Assistente Técnico, junto à AUDIT, dispensada da função que ocupava, 
conforme PRT.PRESI nº 047/2014, 25.02.2014; 

• A Auditora, Aline Alves Torres, foi nomeada para ocupar a função de confiança de 
Gerente da SEAV, por meio da PRT.PRESI nº048/2014, de 25.02.2014; 

11 

,~t~ 
) 

/ 
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• A Assistente Técnica da AUDIT, Bianca Coelho Campello, foi exonerada da referida 
função, por meio da PRT.PRESI n°232/2014, 25.07.2014; 

• O Auditor, Ivan Siqueira dos Santos, foi nomeado para ocupar a função de confiança de 
Gerente Executivo Interino da DV AD, na ausência da titular, por meio da PRT.PRESI nº 
233, de 25.07.2014; 

• O Assistente Técnico Administrativo, Mareio Coelho Ventura, foi nomeado 
função de confiança de Assistente Técnico da AUDIT, conforme Portaria 

• 

• 

• 

• 

05.08.2014; 

O Gerente da SEAO, Valentim Ferreira, 
Gerente da SEAO, por meio da PRT.PRES 

O Auditor, Ivan Siqueira dos Santos 
Gerente da SEAO, por meio da PR -~~'-''-li!. 

confiança de 

o a ocupar a função de confiança de 
ele 30.09.2014; 

·o Coelho Ventura, foi exonerado da função 
IT, conforme Portaria nº 31 7 /2 O 14; 

,"'-i:ll~~" foi nomeada para ocupar a função de confiança de 
1~ 11'M~ onforme PRT.PRESI n°318/2014, de 30.09.2014; 

me10 

• O Auditor, Marcelo Otávio Ferreira de Matos, foi nomeado para ocupar a função de 
confiança de Gerente Executivo da DV AD, por meio da PRT.PRESI nº 344/2014, de 
13.10.2014; 

• O Auditor, Clovis Botelho, que retomou para o quadro de empregados da AUDIT, em 
07.08.2014 e foi remanejado para o DECOF no final do ano de 2014. 
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26. Por oportuno, vale ressaltar que houve a transferência de três auditores para outras áreas 
da CMB, dentre estes, vale destacar que uma auditora foi designada para ocupar a Função de 
Confiança de Superintendente do Departamento de Controle e Conformidade - DEP AC, em 
2014, bem como o remanejamento de mais uma auditora para a Assistência do CONSAD, em 
2013, sem a reposição de mão de obra para trabalhar nas atividades de auditoria. Nesse sentido, 
solicito especial atenção para auxiliar no fortalecimento da Unidade de Auditoria Interna, urna 
vez que o novo PCCS aprovado em dezembro de 2014, pode permitir a movimentação de 
empregados no cargo de Analista. 

27. Cabe salientar que no parágrafo 37 do PAINT-2015, aprovado pelo CONS 
que para atender a demanda, de se contratar mais 12 (doze) auditores, a partir d 
se de todo cadastro reserva da carreira de auditor interno, do último Concur ~ 
em 2012. Como não foi suficiente, recebeu autorização para convo outros guadro) 
Analistas, com especialidade em contabilidade, do cadastro reserva d área f ~~il odavia, 
conforme dito, uma vez que houve a saída de mais (2) duas audito s p a ocu-~ m cargo de 
função em outras unidades da CMB, ainda restam preencher mais , para se atingir 
o total aprovado (em 2013), de mais doze (12) auditores intern 

28. Os 4 (quadro) Analistas com especialidade em c 
em janeiro de 2014, a saber: Carla Cristina da Silv 
Leonardo da Cruz João e Paula Migliolo da Cunha 

Lgressaram nesta Unidade 
farissa Teixeira Campos, 

29. Levando em consideração as mudanç no adro de pessoal desta Unidade de 
Auditoria Interna, registra-se que para o cíc , a AUDIT espera complementar o 
quantitativo de empregados da AUDIT, com · co) Auditores, além de mais 1 (uma) 
Secretaria. Com isso, possa concl · . o mais f(ve possível, o preenchimento da lotação 
necessária para se atingir o n' ro à 3 au<:htores internos (11 auditores + 12 novos), 
aprovados pelo CONSAD. 

3.2.1 

30. UDIT em 2014 originaram-se na aprovação do Plano Anual de 
Audito ia Interna - PAINT, incluindo as 7 (sete) frentes relevantes sugeridas pela 

egio or meio do Oficio nº 35.210/2012/NACl/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 
23/11 F. ~ como, concomitantemente, pela Secretaria Federal de Controle Interno, por 
meio d ' fic10 nº 36.494/2012/DEFAZl/DE/SFC/CGU-PR, de 05/12/2012. 

31. A equipe de Auditoria Interna, durante o exercício de 2014, emitiu 26 (vinte e seis) 
Ordens de Serviço Internas - OSis, sendo que 1 (uma) Ordem de Serviço 
(OSI/AUDIT/010/2014) foi redirecionada para o exercício de 2015, tendo em vista a ampliação 
de seu escopo. 

32. Logo, das 25 (vinte e cinco) Ordens de Serviço Internas, 9 (nove) Relatórios foram 
finalizados e encaminhados à CGU; 2 (dois) em fase de encaminhamento à Presidência da CMB, 
com posterior envio à Diretoria responsável; 1 (um) em fase de emissão de Relatório Final; 1 
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(um) aguardando a manifestação da área auditada; 1 (um) em fase de realização de Reunião de 
Busca de Soluções Conjuntas; 2 (dois) em fase de encaminhamento à Diretoria; 2 (dois) em fase 
de elaboração de Relatório Preliminar; e 7 (sete) restantes, em fase de execução do exame de 
auditoria. 

33. Cabe salientar que dos 9 (nove) exames remanescentes de 2013, 6 (seis) foram 
finalizados e encaminhados à Controladoria, sendo que 3 (três) restantes encontraram-se 
enquadrados nas seguintes fases: l (um) com escopo ampliado, 1 (um) em de 
encaminhamento à Presidência da CMB e outro exame em fase de emissão d 
Preliminar. 

34. No Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2014 foi progr 
47.616 horas/ano para todos os trabalhos envolvendo esta equipe d 
AUDIT. 

36. Nos exames de Auditoria foram g~ s/ano, que representam o somatório 
dos trabalhos realizados no exercício de 2 e demonstrado no ANEXO 1. A 
utilização de horas diferente do plane· ado de s a necessidade de aumento do escopo de 
alguns exames, ultrapassando o qu tità o de previsto, bem como as demandas de ações 
especiais que ultrapassaram a esf tiva de oras planejadas no PAINT-2014, o que resultou na 
falta de H/H para a execuçãs ais e'1ames programados. Além disso, cabe salientar que 
foram gastos em capacita ão tJ; · e~ 26 horas/ano. (ANEXO III) 

3 7. A diferença e - no refere-se às assessorias, incluindo o acompanhamento 
da implementaçã a recomen ções da Unidade de Auditoria Interna, dos órgãos de controle 
interno e exte , ~ -'i~ tras atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, tais como: 
trabalhos d p!S>io, ie~ ?ão, consultoria interna, acompanhamento, revisão de processos, 
participaçã em grupo trabalhos e outros. 

38. ~ 2U s de Serviço Internas - OS!s da AUDIT encontram-se distribuídas, por 
Dep a CMB, em estrita observância ao PAINT 2014, conforme demonstrado no 
Quadro a seguir: 
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Diretoria 

PRESI 

DIREM 

DIPRO 

DITEC 

39. 

Relatórios AUDIT - 2014 

Área Qtd. Relatório Relatórios 

PRESI 

CIFRÃO (Operacional) 

GABIN(Especial) 

Relatórios AUDIT - 2014 

DECOF 

DEGEP (2 Exames 
Especiais) 

DESEM 

DE SEC 

DEGCS 

DIREM(Especial) 

DEGER (Especial) 

Total 

5 

5 

26 

001/2014 

002/2014 

024/2014 

016/2014 

009/2014 

010/2014 
025/2014 

005/2014 

020/2014 

013/2014 

uipe da AUDIT. a partir do levantamento de Relatórios por área. 
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Inicio 

6. rea audltada 
encaminha 

manifestações e 
evidências que 

possam mitigar os 
fatos a resentados 

1. Abertura 
OSI.AUOIT 

7. Emissão do 
Relatório Final 

2. Execuçao do 
exame 

3. Elaboração 
Relatório 

Preliminar 

8. Encaminhamento 
para Presidência para 

ciência e posterior envio 
á Diretoria responsável 

8.1 Área audltada 
elabora Plano de Açao e 
encaminha à AUDIT (via 

Diretoria) 

4. Encaminhamento 
para a Diretoria e 

área audltada 

9 . Encaminhamento 
aoCONSAD e 

CONFIS 

8.2 Monitorar a 
implementação da 
recomendaçao nas 

datas informadas pelo 
aud ltado 

40. No Quadro a seguir, apresentam-se os encaminham o 
Relatórios de Auditoria Interna, no decorrer do ex:=; r 5 
Quadro II: Quadro de Controle Relatórios de Auditoria OI ~ 

CONTROLE DE AUDITORIA· 2014 
051 

ASSUNTO Área Pos~no 
NIJI Data Audltada Fluxo 

01 17/02/2014 
Processo de Prestação de Contas do TODAS AS 

10 
Exercício de 2013 ÁREAS 

02 17/02/2014 
Processo de Acompanhamento da 

CIFRÃO 2 Previdência Complementar 

Processo de Licitações - Tomadas 
03 17/02/2014 de Preços; Concorrências; Pregão; DEGCS 3 

Registro de Preço e Convite. 

04 17/02/2014 
Processo de Fechamento de Contas 

DECOF 6 daCMB 

Processo de Atuação e Desempenho 

os 10/03/2014 
da Gestão da Qualidade na CMB -

DEPGQ 4 
DEPGQ, DECED, DEMOM, DEGER, 
DESEM, DECOF, DEGEP e DECOM. 

Processo de Produção da 
06 10/03/2014 Gráfica Geral DEGER 2 

Processo SICOBE 

Processo de Admissão e 
Desligamento no SISAC 

07 10/03/2014 Processo de Acompanhamento da DEGEP 10 
Entrega de Declaração de Bens e 

Rendas 

08 10/03/2014 Processo de Folha de Pagamento DEGEP 10 

Atendimento à Solicitação de 
09 10/03/2014 Exames Especiais pela PRESI - DECED 5 

Contrato KBA 

5. Realizaçao de 
reun ião para 

busca de soluções 
conjuntas 

10. Encaminhamento 
à CGU 

Encaminhamento 
CONSAD II CGU 

s s 29/04/2014 

N N 

N N 

N N 

N N 

N N 

s s 01/12/2014 

s s 30/01/2015 

N N 

f 16 
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CONTROLE DE!AUDITORIA • 2014 
051 .. i, 'ÃJea Poslçl(,no ! incamlnhamento 

NI II Data 
ASSUNTO ". Audltacla Fluxo CONSADll CGU ,, 

10 31/03/2014 
Processo de Governança em 

DEINT Exame postergado para o PAINT 2015 
Tecnologia da Informação 

11 05/05/2014 Processo de Tesouraria DECOF 8 N N 

Atendimento à Solicitação de 

12 17/07/2014 Exames Especiais - Indicadores de DESEM 10 s s 01/12/2014 

Desempenho da CMB 

13 26/05/2014 
Processo de Segurança em 

DETIC 
Tecnologia da Informação 

10 s s 01/12/2014 

14 10/06/2014 
Processo de Emissão e Controle de 

Declarações Fiscais 
DECOF 6 N N 

15 10/06/2014 Processo de Fundo Rotativo - DEGCS DEGCS 10 s s 30/01/2015 

Atendimento às Solicitações de 

16 16/06/2014 
Exames Especiais Pela Presidência 

DEGER 
e/ou Diretoria Executiva -

10 s s 01/12/2014 

Passaporte 

Atendimento às Solicitações de 

17 11/07/2014 
Exames Especiais Pela Presidência 
e/ou Diretoria Executiva - Contas 

DEGEP 2 N N 

Médicas 

Processo Contábil e Operacional da 

18 17/07/2014 UTE/CAMOAR-CMB - Exercícios DIREM 4 N N 

2010 a 2013 

19 17/07/2014 
Processo de Acordo de Participação 

DEGEP 10 s s 01/12/2014 
nos Lucros - RVA - Dirigentes CMB 

20 13/08/2014 Processo de Gestão Ambiental DESMS 10 s s 30/01/2015 

Atendimento às Solicitações de 

21 03/10/2014 
Exames Especiais Pela Presidência 

e/ou Diretoria Executiva -
DESEC 2 N N 

Efetividade da Gestão do DESEC 

Atendimento às Solicitações de 

22 13/08/2014 
Exames Especiais Pela Presidência 
e/ou Diretoria Executiva - Folha de 

DEGEP 2 N N 

Pagamento 

23 14/08/2014 Processo de Contas a Receber DECOF 3 N N 

Atendimento às Solicitações de 
Exames Especiais pela Presidência 

24 09/09/2014 e/ou Diretoria Executiva - GABIN 2 N N 

Efetividade na Execução da obra de 
restauração do Museu 

25 04/11/2014 
Processo de Auditor ia na 

DEINT 10 s s 30/01/2015 
Autoridade de Registro (AR) 

26 26/11/2014 
Processo de Acompanhamento 

Auditoria Independente 
DECOF 2 N N 

Fonte e Método: Elaborado pela AUDIT, a partir de documentos analisados pela AUDIT. 
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41. A seguir demonstramos a posição dos 26 (vinte e seis) Relatórios referentes ao exercício 
de 2014, cuja execução dos exames encontram-se, na data deste relatório, nas seguintes fases do 
Fluxo: 

• Passo 10: 10 (dez) Relatórios finalizados e encaminhados à CGU: 

- Relatório AUDIT nº 001/2014 - Processo de Prestação de contas do Exercício de 
2013 - Responsável: DECOF / DIRAD 

- Relatório AUDIT nº 007/2014 - Processo de Admissão e Desligame to 
Processo de Acompanhamento da Entrega de Declaração de Bens enda 

- Responsável: DEGEP / DIRAD 

- Relatório AUDIT nº 008/2014-Folha de Pagamento de 
- Responsável: DEGEP / DIRAD 

- Relatório AUDIT nº 012/2014 - Atendimento à ~ tação 
Indicadores de Desempenho da CMB (~ 

- Responsável: DESEM / DIRAD 

- Relatório AUDIT nº 013/2014 egurança em Tecnologia da 
Informação 

- Responsável: DETIC / DITEC 

- Relatório AUDIT nº 015/2014 -
- Responsável: DEGCS / M 

Atendimento às Solicitações de Exames Especiais 
xecutiva - Passaporte 

1atório AUDIT nº 025/2014 - Processo de Auditoria na Autoridade de Registro 
(AR) - Responsável: DEINT I DITEC. 

• Passo 8: 1 (um) Relatório em fase de encaminhamento para ciência da Presidência e 
posterior envio à Diretoria responsável: 

- Relatório AUDIT nº 011/2014 - Processo de Tesouraria 
- Responsável: DECOF / DIRAD; e 
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• Passo 6: 2 (dois) Relatórios Preliminares de Auditoria Interna, em fase de área 
auditada encaminhar manifestações e evidências que possam mitigar os fatos 
apresentados: 

- Relatório AUDIT nº 004/2014 - Processo de Fechamento de Contas da 
CMB - Responsável: DECOF I DIRAD. 

- Relatório AUDIT nº 014/2014 - Processo de Emissão 
Declarações Fiscais - Responsável: DECOF I DIRAD; 

• Passo 5: 1 um Relatório Preliminar de Auditoria Interna em 
de reunião para busca de soluções conjuntas: 

- Relatório AUDIT nº 009/2014 - Processo de A 
Responsável: DECED I DIPRO; 

• Passo 4: 2 dois Relatórios Preliminares 
encaminhamento ara a Diretoria e área auditada· 

- Relatório AUDIT nº cesso Contábil e Operacional da 
UTE/CAMOAR - Resp 

• Passo 3: Pre "minares de Auditoria Interna em fase de 
elaboração: 

nº 003/2014 - Processo de Licitações - Tomadas de 
rr ncias, Pregão, Registro de Preço e Convite - Responsável: 

~ ~a ,,J..;,M. 

(sete) Relatórios Preliminares de Auditoria Interna, em fase de 

- Relatório AUDIT nº 002/2014 - Processo de Acompanhamento da Previdência 
Complementar - Responsável: CIFRÃO; 

- Relatório AUDIT nº 006/2014 - Processo de Produção da Gráfica Geral -
SICOBE - Responsável: DESER / DIPRO; 



<('s-.)> Casa da Moeda do Brasil - CMB 

42. 

- Relatório AUDIT nº 017/2014 - Auditoria em Contas Médicas - Responsável: 
DEGEP / DIRAD; 

- Relatório AUDIT nº 021/2014 - Análise da Efetividade da Gestão do DESEC -
Responsável: DESEC I DIRAD; 

- Relatório AUDIT nº 022/2014 - Auditoria Especial em Folha - Res 
DEGEP I DIRAD; e 

- Relatório AUDIT nº 024/2014 - Análise da Efetividade da E 
de Restauração do Museu - Responsável: GABIN/PRESI. 

- Relatório AUDIT nº 026/2014 - Processo de 
Independente - Responsável: DECOF / DIRAD. 

- Quanto à Ordem de Serviço Int m"' 1 D ~/2013, o escopo do exame foi 
ampliado e transferido para xame e ditoria OSI/AUDIT nº 09/2014. 
Atualmente encontra-se em ento para realização da Reunião de 
Busca de Soluções Conjuntas; 

ntem - OSI nº 021/2013, a respeito de Controle de 
ório final será encaminhado à Controladoria-Geral 

--.... ==~-· 30.01.2015; 

a O dem de S rviço Interna - OSI nº 016/2013, a respeito de Análise do 
atrimoniais, está em fase de elaboração do Relatório 

43. e p se es ocessos terem sido iniciados no exercício de 2013, ainda não foram 
concluídos lenam1ite o exercício de 2014. Cabe ressaltar que as horas dispensadas na 
execução p ial de · es exames foram contempladas nas horas totais do exercício de 2013 e, as 
horas tes, a fase que se encontram, foram consideradas no RAINT- 2014. 

44. resenta-se no ANEXO I deste RAINT, as ações desta Unidade de Auditoria Interna, 
no exercício de 2014, conforme preconiza o art. 4°, I, e o art. 5° da IN-CGU nº 
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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 

45. Ressalte-se que, durante o exercício de 2014, a CMB foi avaliada pela Auditoria Anual 
de Contas realizada pela Controladoria Geral da União - CGU, referente ao exercício 2013. No 
exercício de 2014, 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 às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2013 d~ da 
Moeda do Brasil. Esse Parecer foi emitido a partir de demanda do CONSAD, seguin a me a 
orientação do exercício anterior. 

46. Vale acrescentar que o teor do Parecer da Unidade de Auditoria Inte a, p as Unidades 
Jurisdicionadas - UJ indicadas na Prestação de Contas no exercício de 20 3, onfonn~ Anexo 
III da Decisão Normativa TCU nº 132, de 03.10.2013, não co qu uer -fu~nção à 
necessidade de avaliação das Demonstrações Contábeis ou d tr alhos a Auditoria 
Independente. 

47. Todavia, esta AUDIT em cumprimento ao PAINT/ , no e se efere à avaliação das 
Demonstrações Contábeis de 2013, emitiu a OSI nº 04 014 de 17. .2014, com objetivo de 
avaliar a adequação às Normas Internacionais e a ve iêida &dá cução das rotinas financeiras 
e contábeis das operações da CMB. 

50. lmp~ e ~·en que a Auditoria Anual de Contas realizada em 2014 pela 
Controlado a Geral ião - CGU, referente ao exercício 2013, analisou, entre outros pontos, 
a regularid e de pto essos licitatórios no âmbito do Sistema de Controle da Produção de 
Bebi~ 1 l respectivos controles internos. 

51. T~ .afientar ainda, a citação no Relatório de Contas da CGU de 3 (três) Relatórios 
dessa Url\qade de Auditoria Interna, em especial o Relatório nº 11/2013, a respeito da Auditoria 
OperacioÍ al da metodologia SICOBE. 

52. Vale ressaltar que a Casa da Moeda do Brasil, conforme Decisão Normativa - TCU 
nº 140, de 15/10/2014, foi classificada novamente entre as empresas públicas que deverão 
constituir prestação de contas, referente ao exercício de 2014, nos termos do art. 4° da Instrução 
Normativa TCU nº 63, de 1 ° de setembro de 2010 e, cujos responsáveis terão as contas julgadas 
pelo Tribunal de Contas da União. 
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53. Destaca-se que, desde 2007, a CMB não passava por uma Auditoria Anual de Contas, e 
que a realizada em 2014 concluiu pela regularidade das contas de 2013. 

54. 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), conforme pode ser verificado 
no link a seguir: 

Quadro Ili - Acesso ~ nfonnações referentes aos Processos de Contas Anuais 
-...i~tot)l)r..,. • Auci':OriM JII --. 1;1,1-tor,,-t,,.... • ...._ - • ... .. -""" Ctit&M,. )C 

·Qve'l'leQ..l!!l'l'I 

E:t"JWll~ 

l'br"1odie~ 

~ 

~de.Au~ 

> ,lcótseJltOQl'ln'l&1; 

PtaQ~ .titloa.dc 0:-..ei 
~r«NótEst.;c 

""°9rM\a~~ 
Pl"OQ"IINOC~ 

•• T1C ·-
U.,,çoP~ 

Ôffllo~do 

R..SJnoo oo t,mino _ .. .._.. 

Processos de Cõnras Anuais 

Er, (U9(1'1l'!W'tl) • ~ ~ .... Port•u tt• 2'2, Dt JO <!& aQO-lt:> ~ 2005>. • CIA cJI MoG do Bt'HI 

OltOOftMIUi OI ~S ~ QeSÚO. OI r~ e Ot urtlfud~ ór .udtgrl,i,, c:orr P•IIUfl'S 4o 6'9«) de conaotl 

n:crrw:, , e QI PIQf"l,lfl(:l.ll'l'Cl'C1 dot "Nll1'0l oc [JQl)O ~ O. Wtmcu d.n ~ õe r....d htersqut,:o 
CO#lllen.e. coreoos l'IOl P'OCftlOI. ót un:. anu11" 

Pw•~entoia«rt-a 4e-~ oc 1rto~ cm ltC'!Cl'N:flto«'-'- >9 <!• Pl:NtMI a.u ri' :!6:!, IIC.~ 

O b", 5cMÇo de W~ IO 00.:...:i • '$JC._ 

Exercício 2013 

~ d~ Gebi;I «. omJQo óe 20J) ~ ,oc 6";tot Ot-«N'Cl'Oie ~ e e:rurnocom, ptet..tçlo de a,rC.Mc 

.......,.qucac.~ec,ü~l'IQICD'T"IWOOtlt. r.Jelil~aoftdmt, d«lotw»dieaoo.n5i,CO"ltes 

Cl2>Clfá:6es dl lN TOJ rP 6)120JO, CI ONTClJ nll tlt/:Oll e d. Pofflnl TOJ l'I" JSCt,1!012 

SI~ (do R~ eh, Gudo) )Yttto ao TritNnal de Contn d;11 U11llo: Abl'!rto 

lOQI e horar,oOftdete en(ll)fth a dOCUMffitaçlodiso,onf'l'el: Ri..Jt.enc Clttcncoun.. '11: · Ol'JO'lto ~O( 

f~e W'l-t 'ª ré°CfV'Cloll 41 um :ate 

ª""'° 

de Governança implementada pela atual Presidência da CMB, 
e entos subordinados diretamente à PRESI, vale destacar a 

ue em competência a responsabilidade de intermediar o emprego das 
erentes os ontroles internos, entre a alta gestão e os demais níveis institucionais. 

56. G@oiine-Ja exposto, dentre as atribuições da Ouvidoria - OUVID destaca-se o 
recebi! e :C~ denúncias, análise da manifestação, tratamento e encaminhamento ao setor 
respons el por elaborar a resposta e/ou solucionar o problema. Desta forma, diversas denúncias 
são enc fnhadas a Auditoria Interna da CMB, visando apurar a veracidade dos fatos. 

57. Em decorrência disso, foram realizadas denúncias à Ouvidoria da Casa da Moeda do 
Brasil, e repassadas a esta Unidade de Auditoria Interna que em 2013 abriu 6 (seis) Ordens de 
Serviço Interna para apuração dos fatos relatados, no entanto no momento do RAINT/2013 
encontravam-se pendentes para término em 2014, 3 (três) OSis nºs. 008/2013; 014/2013 e 
016/2013. Sendo a primeira denúncia apurada no ponto 7 do Relatório de Auditoria nº 008/2013, 
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de 28.02.2014. A segunda teve seu escopo ampliado para o exercício de 2014, e a terceira está 
em fase de elaboração de Relatório Preliminar. 

58. Ainda em 2013, foi recebido pela Ouvidoria da CMB denúncia em relação à SICPA, e a 
Metodologia SICOBE. Esta AUDIT foi informada do teor da citada denúncia, bem como foi 
solicitado que fosse iniciado procedimento de auditoria para verificação da veracidade das 
informações prestadas pelo denunciante. O exame encontra-se em execução, por meio da 
OSI nº 006/2014, para realização, dentre outros pontos, de fiscalizações "in loco " nas 
envasadoras. Os fatos identificados nas incursões realizadas estarão consubs 
Relatório em epígrafe, a ser concluído no exercício de 2015, bem como em proces 
para tal. 

59. No exercício de 2014, foi repassada a denúncia quanto às condiçõ impró · s da tinta 
utilizada na produção de passaporte pela Ouvidoria a esta AUDIT, bem c o foi vulgado 
amplamente na mídia, resultando na abertura da Ordem de Se · o O 01 &.2014, por esta 
Unidade de Auditoria Interna, já finalizada. ··y 

60. Ressalte-se, ainda, outras denúncias realizadas à ~ vt on a Cas a Moeda do Brasil 
em 2014, e repassadas a esta Unidade de Auditoria lnte . sta Um e abriu 1 (uma) Ordem 
de Serviço Interna, nº 009/2014, a respeito de a~dito ·a p~ · · · a g stão de acompanhamento 
de alguns contratos do Departamento de Cédulas EC , a qual encontra-se em fase de 
reunião de buscas de soluções conjuntas com a ' ~d~ como incluiu outra denúncia 
na OS! nº 003/2014, fazendo constar um pont~ Re1av liminar, a ser finalizada. 

3.2.4 - Obri ais em rela ão à Entidade de 

61. A Casa da Moeda do ompanha e supervisiona regularmente a CIFRÃO -
Fundação de Previdênc~ tar, dando cumprimento ao que dispõe Art. 25 da Lei 
nº 108, de 29 de maio qe 2{ O 1 c/c o ágrafo 2º do art. 41, da Lei Complementar nº 109 de 29 
de maio de 2001 e~(lo: ' s dos pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e 
Atuário. 

62. ercrcio 2 4 foi iniciado um exame na Previdência Complementar da CMB, 
dem de Se iço AUDIT nº 002/2014 que será concluído no primeiro trimestre de 
tado de te exame será encaminhado à essa Controladoria- Geral da União, além das 

- ... ~.._....,,..abi o Presidente da CMB, CONSAD e, CONFIS . 

endações da AUDIT 

63. A Unidade de Auditoria Interna elaborou 26 (vinte e seis) Relatórios no exercício de 
2014, trazendo em seu bojo relevantes recomendações pertinentes a cada área, objetivando 
melhoria nos processos e controles internos. 

64. Durante o ano de 2014, até o fechamento deste, foram emitidas 124 (cento e vinte e 
quatro) recomendações nos relatórios às diversas áreas da CMB, dentre as quais 34 (trinta e 
quatro) deixaram de existir, face à mitigação da constatação nas reuniões de busca de soluções 

23 ~ 
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conjuntas, realizadas a partir do Relatório Preliminar de Auditoria Interna, e 90 (noventa) 
recomendações pendentes de implementação. 

65. 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. 

66. Para melhor visualização, segue demonstrado, o resumo da distri 
recomendações por Relatório, a partir do Controle de Recomendações de Relatór" SS'd 
Interna. 

Quadro IV - Recomendações nor Relatório - 2014 _ ~ s: 12/2014 
Recomendações Recomendações Departamento Quantidade atendidas antes Nº Rei. Nº Audltado Recomendações do Relatório pendentes de 

Final Implementação 

1 001/2014 PRESI Não aplicá~ I ~ Re~ o Gerlncial 

2 002/2014 CLFRÃO ~ ame ~ anda~títo 
3 003/2014 DEGCS ~ ~ me~ damento 

4 004/20 14 DECOF .4. Ji.elat()fJgJ"reliminar 

5 005/2014 DEPGQ .-. ~ Relal9rio Preliminar 

6 006/20 14 DEGER Â "\) 1s ~~e em andamento 

7 007/2014 DEGEP ~~ "~ -.......... 2 o 
8 008/2014 DEGEP --=-- •~ 2~ 15 13 

9 009/2014 DECB I~ )' Exame em andamento 

10 010/2014 qçw (\. " Exame postergado para o exercício de 2015 

11 011/2014 { DEt OF' '-
,., 

Relatório Preliminar 

12 012/2014.. 111o.. 
··~ 7 o 7 - - -- rJ, , 

13 013/20~ ~_DEU CJ 11 o 11 

14 OjA1201~!. = J.J~OF Relatório Preliminar 

15 , ~ l 5/2~ ~ GCS 12 8 4 

;fA i--0~ 14 ) DEGER 26 o 26 

~ 17 017/2~ DEGEP Exame em andamento 

''ª 01s4wf 4 D IREM Relatório Preliminar 

' 
~ 1...fl~2014 DEGEP o o o 

~ o .... 020/2014 DESMS 23 3 20 

2-f 021/2014 DE SEC Exame em andamento 

., 22 022/2014 DEGEP Exame em andamento 

23 023/2014 DECOF Exame em andamento 

24 024/2014 GABIN Exame em andamento 

25 025/2014 DEINT 15 6 9 

26 026/2014 DECOF Exame em andamento 

Total 124 34 90 
Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT com base no Anexo li-A. 
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uadro IV-A - Recomenda ões or Relatório - 2013 Mês: 12/2014 
Recomendações Recomendações 

Nº Rei. Nº 
Departamento Quantidade atendidas antes pendentes de 

Audltado Recomendações do Relatório 
Final 

Implementação 

008/2013 DEGEP 6 2 4 

2 012/2013 DECOF 12 2 10 

3 014/2013 DECED Transferido para o PAINT 2014 

4 016/2013 DECOF Em execução 

5 018/2013 DEGCS 7 6 

6 019/2013 DEPAC 58 o 
7 021/2013 DESEC 16 5 

8 022/2013 DETIC 3 o 
9 023/2013 DETIC 13 o 
10 024/2013 DECOF 13 

11 025/2013 DESEM 8 

Total 136 24 112 
Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT com base no 

3.4 - Fatos relevantes com im acto sobre a Au 

67. Os fatos relevantes de natureza admi~~~v-a_e ganizacional que ocorreram durante o 
exercício de 2014, em inciso IV, da IN-CGU nº 01/2007, são os 
relacionados a seguir: 

• Delegação de pe eia a Chefe da Auditoria Interna para aprovar e assinar 
Solicitação d tiáà assagens - SDP, quando se tratar de evento de 
capacita -~ a rova pelo CONSAD, em cumprimento ao Plano Anual de 
Auditori - T, bem como assinar correspondência externas de ordem 

~

'e ·ca, exce an as de caráter econômico-financeiro, conforme PRT.PRESI nº 

~
d ~ 1/2014; 

Deleg -o competência ao Chefe da Auditoria Interna para gestor do Contrato 
nº 01 / 4 - Prestação de Serviços de Auditoria Independente para Casa da 

oe do Brasil (Maciel Auditores S/S-EPP) - Processo Administrativo nº 
0.000323/2014-90, conforme Ordem de Serviço Interna - OSI.DIREM 

002/2014, de 10.03.2014; e 

Delegação de competência ao Chefe da Auditoria Interna para aprovar e assinar 
Solicitação de Diárias e Passagens - SDP e todos os procedimentos referentes a 
viagens dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como 
apreciação de relatório de viagem, exceto autorização de viagem ao exterior, 
conforme PRT.PRESI nº 244/2014, de 05/08/2014. 
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3.5 - Capacitação e Treinamentos 

68. 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. 

69. Em cumprimento ao PAINT 2014, foram realizadas ações de capacitação da Equipe da 
Auditoria Interna, descritas no ANEXO III, deste Relatório, conforme art. 4°, V, e.e. ~ 0 II, 
da IN-CGU nº 1/2007. 

70. Importante salientar que a equipe da AUDIT participou de whorks 
Programa de Capacitação Institucional 2014, descrito, também, no ANEX 
Casa da Moeda do Brasil, tendo em vista que esses objetivaram a avaliaçã 
Progressão e Promoção em 2014. 

3.6 - A ões de fortalecimen 

73. 

• A Auditoria Interna da Casa da Moeda do Brasil foi credenciada, em 31 de 
outubro, pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), para realizar 
auditoria operacional na Autoridade de Registro (AR) da CMB. O procedimento é 
um dos requisitos para a manutenção da atividade de recebimento, validação e 
encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais. 
Para conquistar o credenciamento, precisou atender a uma série de requisitos que 
comprovasse sua capacidade técnica. O processo avaliou 11 O procedimentos de 
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controle relacionados ao funcionamento, integridade, confiabilidade, 
disponibilidade e confidencialidade das informações. 

• Atualização do Manual de Organização da AUDIT, com relação à Norma 0120-
N0-05 - Auditoria Interna, edição 4 da mesma Norma, conforme Circular.DETIC 
n°006/2014, de 11.02.2014; 

75. Ainda quanto ao aspecto operacional foi dada a continuidade na implantação~ ·cença 
de uso do Sistema de Gestão de Auditoria Interna - SIGAI, conforme Processo nº 83 2, 
para gestão integrada e automatizada da AUDIT, incluindo serviços de integraçã a am' ie 
de Tecnologia da Informação, desenvolvimento, treinamento, manutenção, upo écni 
especializado e suporte funcional para auxiliar os trabalhos efetuados~ a ipe, co o 
objetivo de automatizar as atividades desta Unidade de Auditoria Interna. 

~ 
4. RELA TO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA CMB 

4.1 - Avaliação dos indicadores de desempenho 

• ausência de norma e/ou politica que estabeleça diretrizes para os indicadores 
i tucionais; 

• A precariedade na definição de indicadores, em desacordo com a IN SFC nº 01/2001. 

79. Suplementarmente ao Relatório nº 25/2013, foi realizada, no 2° semestre de 2014, a OSI 
nº 12/2014, sobre os Indicadores da Participação nos Lucros e Resultados - PLR, no qual foi 
apresentada, como resultado, a necessidade de melhorias nos processos e controles referentes à 
gestão dos indicadores da PLR da CMB, devido à ausência de revisão dos dados fornecidos 
pelos Departamentos gestores relativos ao comportamento dos indicadores da PLR, bem como 

1 ~)fi· ~ 
2t 

lt~ 
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quanto ao alcance das metas estabelecidas. Reincidentemente, também foi constatada a 
necessidade de melhoria no processo de vinculação desses indicadores às metas da Presidência e 
aos objetivos estratégicos da CMB. 

80. Para as constatações identificadas, foram apresentadas recomendações, por esta Unidade 
de Auditoria Interna, com ações corretivas que podemos destacar: 

• Elaboração de Normativo para definição, divulgação, acompanhamento 
indicadores institucionais da CMB; 

• Estruturar a execução de revisão das apurações dos indicadores; 
• Revisar a metodologia considerando os conceitos da IN-SFC nº 01/2001 

81. Nessa esteira, vale salientar ainda a conclusão desse Relatório 
conseguiu alcançar uma proposta de um novo cenário de indicadore 
Programa da PLR para o exercício de 2015. Essa nova proposta foi nq 
na Reunião de Busca de Soluções Conjuntas entre o DESE 
Interna, em 23/10/2014, conforme demonstrado na tabela a se 

Quadro V - Indicadores da PLR 2014 e nova 

llldiclldera da PLR 2014 

Faturdlllento Bruto 

Produtividade 

Rentabilidade 

Lucro Liquido Operacional 

Horas Extras 
Hons Extns 

de horas extras excedentes realizadas em cada Diretoria sobre o 
correspondente total de horas obrigatórias anuais. 

Gnu de Assiduidade 
lndi dor: Relação percentual entre o número de minutos obrigatórios e o número de minutos 

Reduçlo da quantidade de reslduo destinados a aterros sanitários 
Indicador: lodica a quantidade total de resíduos destinados aos Aterros lodustriais Classe li e 
Sanitário, contendo a seguinte formulação: Soma Resíduos de~1inados aos aterros Classe li e 
Sanitário x 100 I Resíduos demais destinações 

odice de Aprovcitamento Fabril - IAF 
Metodologia: Relação percentual entre quantidades produzidas boas. e as quantidades inúteis 
produzidas (substratos utilizados). 
Inúteis: Quantidade de produtos inutilizados cm qualquer fase do processo produtivo. 
Boas: Quantidade de produtos cntrei,>ues ao estoque de produtos acabados. 

lodice temponl dos estoques por Departamento 
Utilização de losumos - tinta calcográfica Metodologia: Percentual de estoque de matéria primas sem movimentação a mais de 180 d.ias 

sobre o e~"toque total de matéria prima por departamento. 

Fonte e Método: Indicadores que integram o Programa da PLR 2014 e os Indicadores acordados para utilização 
em 2015 entre o DESEM e a AUDIT. Elaborado pela AUDIT. 

82. Ressalte-se que essa proposta dos novos indicadores foi aprovada pelo Conselho de 
Administração na ata da 214ª Reunião Ordinária, realizada no dia 31/10/2014, que ratificou as 
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sugestões apresentadas por esta Unidade de Auditoria Interna e pelo DESEM, e deverão 
também ser considerados no Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de 
Dirigentes da CMB do exercício de 2015, os indicadores propostos. (Grifos nossos) 

83. Em relação ao Programa de PLR dos Empregados do exercício de 2015, considerando 
que os Indicadores e Metas deverão ser apresentados em janeiro de 2015; no que couber, 
deverão ser considerados os Indicadores aprovados para o Programa de RV A de 
Dirigentes da CMB do exercício de 2015. (Grifos nossos) 

4.2 A valia ão dos Controles Internos Ad 

86. oeda rasil estão estruturados com base na matriz 
de responsabilidade estabelecida n seu E to Social, sustentado pelo Decreto nº 2.122, de 13 
de janeiro de 1997, alterado pe D eto nº .803, de 19 de Março de 2009. 

87. Ao ser analisada e a ~mt~Hi 
da CMB são tratados 

88. e, dessa matriz de responsabilidade, 3 (três) níveis de controle que se 
nam com as governanças externa (vertical) e as áreas de govemança interna 

. Descreve-se, a seguir, esses níveis de controle. 

89. Na Govemança Vertical, os agentes são responsáveis por evitar falhas e irregularidades 
na estrutura de controles internos da CMB, bem como propor melhorias a esses controles. 

90. Essa estrutura de Governança está composta pelas atribuições designadas ao Conselho de 
Administração - CONSAD; Conselho Fiscal - CONFIS; Presidência - PRESI; Diretoria 
Executiva; e à Unidade de Auditoria Interna - AUDIT. 
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91. Na Governança Horizontal, os agentes são responsáveis por identificar falhas e 
irregularidades na estrutura de controles internos da CMB. 

92. Essa estrutura de Governança está composta pelos agentes que representam o segundo 
nível da estrutura de controles internos e são um resultado da implementação do conceito de 
Autocontrole da Gestão pela atual Presidência da CMB, por meio da criação de Departamentos 
subordinados, diretamente a essa PRESI, com a responsabilidade de intermediar, controlar e 
fiscalizar o emprego das diretrizes referentes aos controles internos e gestão de risc , , 
alta gestão e os demais níveis institucionais. 

93. As atribuições designadas ao Departamento de Controle e Confonw e - ; 
Ouvidoria - OUVID; Corregedoria - CORREG e Departamento Jurídico - Ds:lS onformam 
essa estrutura de Governança Horizontal. 

94. A Gestão dos Controles Internos representa o terceiro níve ontro e ste nível é 
composto pelos agentes gestores dos controles internos. Esse a en sponsáveis por 
identificar, evitar e corrigir falhas e irregularidades na estru a contt' internos da CMB, 
recebendo auxílio do Departamento de Gestão da Qualidad - DE Q na adoção de políticas e 
procedimentos que assegurem à qualidade e eficácia dos rocessos re íonados à realização dos 
produtos e atividades finalísticas da CMB, bem como ti çft satisfação do cliente. 

95. 

ontroles Internos Adminístrativos, possui duas 
o da CMB e aquela efetuada por esta Unídade de 

99. As aliaçõe e etuadas, pela CMB e esta Unidade de Auditoria, estão sustentadas pelo 
item Jº :K.O ' "co da Portaria TCU nº 175, 09 de julho de 2013. 

100. a o agem efetuada pela CMB, para fins de Relatório de Gestão, consistiu na 
aplicaçã e pesquisa de avaliação dos Controles Internos Administrativos a Diretoria Executiva 
e, por meio de amostragem a um grupo de empregados dos Departamentos vinculados à 
Diretoria de Produção - DIPRO (DECED e DEMOM em 16/04/2013 e DEGER e DEMAN em 
31.10.2013), pelo DEPAC em conjunto com a AUDIT. 

101. A pesquisa foi aplicada por amostragem, de forma sistêmica, com intervalo de confiança 
de 85% e margem de erro 10, totalizando 201 participantes. ~ q-

30 

~J 



<('s-.)> Casa da Moeda do Brasil - CMB 

102. A pesquisa remeteu a obtenção de percepção por parte dos Diretores demonstrando que 
Sistema de Controles Internos da CMB está adequado, considerando as afirmativas que 
abrangem à avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação do 
referido Anexo da Portaria do TCU. 

103. Adicionalmente, foi informado pela Gestão da CMB que a pesquisa aplicada aos níveis 
tático e operacional da DIPRO promoveu a realização de um cotejamento dos resultados obtidos 
a fim de obter uma apuração mais substancial da avaliação dos controles internos da CMB, e que 
continuará norteando o aprimoramento da Gestão de Riscos, Controles Internos e das • 
de Auditoria Interna em 2014. 

104. Esta Unidade de Auditoria Interna constatou por meio do Relatório Fi 
nº 19/2013, encerrado no exercício de 2014, que a percepção apresentad~ e 
operacional da DIPRO divergiu da percepção apresentada pela Di ecutiva, 
considerando que a avaliação sobre o Sistema de Controles Internos percentual 
de 83% de crítica sobre o universo de 30 (trinta) afirmativas const a e ui de Avaliação 
dos Controles Internos da CMB, tendo como base as percepç- s nega as, utras e que não 
alcançaram consenso dos itens 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3; 4 e 5 dor en elato Final. 

105. Portanto, o resultado do exame efetuado apontou C. 'nece: s1 , de de implementação de 
ações de melhoria contínua na estrutura de Controle ~ MB, desencadeando, em um 
primeiro momento, a solicitação de elaboração lan d~ o pela Diretoria de Produção, 
bem como as superintendências subordinadas a essa toria 

106. Após o recebimento da manifestaç o ori e Superintendências supracitadas, esta 
Unidade de Auditoria Interna, encaminhou a DEPAC a manifestação dos agentes 
envolvidos para que esse Departarn rneces poio técnico no processo de elaboração de 
planos de ação para todas as crítica aprese das ao Sistema de Controles Internos da CMB. 

107. Em decorrência 
Unidade de Auditoria 
de 2015 por meio d ,~ 

108. Consi an data deste RAINT, não foram implementadas as ações propostas 
com o obje o de ele ualidade do Sistema de Controles Internos da CMB, esta Unidade de 
Auditoria ema yr1c erá ao monitoramento da adoção das ações propostas, bem como fará 
gest~- junto ~ artarnentos envolvidos para assegurar a adoção de ações que fortaleçam o 
referi · ema de Controle Internos da CMB, sob a perspectiva do item 3.2 do Anexo Único da 
Portari ~ 175, 09 de julho de 2013, no decorrer do ano de 2015. 

109. D tre os demais Relatórios emitidos por esta Unidade de Auditoria Interna, destacamos 
as principais fragilidades identificadas: 

• Ações a serem promovidas no sentido de elaborar estudo de viabilidade técnica para 
construção de Centro de Formação e Treinamento, visando proporcionar a capacitação e 
reciclagem de agentes no âmbito interno da CMB, e análise de impactos de riscos sobre 
as três vertentes que foram relacionadas na avaliação da DIRAD (Ambientais e 

~ 
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integridade fisica dos empregados e colaboradores da CMB, Políticos, Custos financeiros 
e operacionais), quanto à continuidade da obra do estande de tiro. (Rei. 21/2013); 

• Controles a serem aprimorados e monitoramento para assegurar o cumprimento das 
Normas Internas que norteiam a atuação do DESEC, a fim de garantir a segurança das 
instalações fisicas e de bens patrimoniais da CMB; (Rel. 21/2013); 

• Necessidade de elaboração de um cronograma para concluir as ações já i "ciadas 

• 

• 

• 

• 

• 

relacionadas à Gestão de Serviços de Mudanças, de Configurações, de T stes de 
Requisitos, para atendimento ao recomendado no Acórdão TCU-Plenário O 96/20 
(Rei. 22/2013) . 

Ausência de Norma de Administração e/ou Pol~·c ue E leça Diretrizes para os 
Indicadores Institucionais da CMB, dev~· do ' a ê.ncia-de n rma ou política para os 
indicadores institucionais não há na CM , o esta~ bnento de metodologia para 
elaboração, controle, representatividad , ~ ! ~:.:~ ivulgação dos indicadores 
institucionais; e a revisão dos critérios eteu~ ·dos indicadores. (Rel. 25/2013); 

Não Atendimento das Metas Estabele · s ndicadores da CMB - Exercício 2013, 
único ponto do Relatório Final consid o Médio, evidenciou os responsáveis e as 
justificativas por cada indi do , b su esponsabilidade, que não atingiu as metas 
estabelecidas no exercício d 2013. el. 25/2013); 

1 . ~ . R 6_ D . - F. al d U . ~ . ncons1stenc1as no e ató.Bt>I> e e epreciaçao 1sc a empresa msys e ausenc1a 
de Relatório ade para an ise da conta de Fornecedores. (Rel. 004/2014); 

• Inco istênci no cálculo do anuênio, verificou-se que na tabela anual utilizada para o 
álcu uênio, existem arredondamentos feitos manualmente, que distorcem os 

'n ~ o anuênio a partir do 6° ano, gerando diferenças até o 40° ano na ordem de 0,14 
rcen al. (Rel. 08/20 14); 

• Precariedade no Alinhamento dos Indicadores da PLR Empregados aos Objetivos 
Estratégicos da CMB, não há o total alinhamento dos indicadores da PLR com os 
Objetivos Estratégicos em vigor, com isso não há o total monitoramento do atendimento 
às necessidades imediatas e futuras da CMB vinculadas a estratégia e à gestão da 
organização. (Rel. 12/2014); 
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• Ausência de Revisão dos Indicadores da PLR Empregados da CMB, ausência de revisão 
dos dados fornecidos pelos Departamentos gestores relativos ao comportamento dos 
indicadores da PLR. (Rel. 12/2014); 

• Necessidade de elaboração de uma Política Corporativa de Gestão de Continuidade de 
Negócio, aprimoramento da gestão dos riscos de TI, e inclusão dos objetivos estratégicos 
e dos indicadores de resultado no Processo de Planejamento Estratégico Institucional, 
para quantificar o cumprimento de cada objetivo. (Rel. 13/2014); 

• Divergência entre as informações apresentadas na DIRF, no sistema ERP e 
bem como, atraso na entrega de Declaração Fiscal. (Rel. 014/2014); 

• Precariedade no Desenvolvimento de Fornecedores, o DEPG e o 
evidenciaram ações eficazes na busca da não ocorrência de fomec 
para a aquisição de insumos cruciais, devido à precariedade n vol e to de novos 
fornecedores e a ausência de avaliação da qualidade de s , as p élutivas. (Rel. 
16/2014); 

• Tomada de Decisão para Utilização de Insumo Re . ~ do n s eção de Qualidade sem 

• 

• 

o Consentimento da Diretoria, os departamento · nti~ . tes a área técnica da CMB 
responsável pela Produção de Passaportes reuniao a rovaram o lote da tinta que 
apresentou não conformidade à resistê · 1 ara produção, contradizendo 
recomendação de laudo técnico da S D Q se\n ase técnica que mensurasse os 
potenciais riscos à produção de pas ,/, assumindo a responsabilidade pela 
ocorrência de uma falha na produção · s. (Rel. 16/2014); 

ento do Plano de Gestão de Continuidade de Negócio da AR e 
dos riscos de TI relacionado com a AR. (Rel. 25/2014); 

11 O. anto 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. 

111 . Outros pontos que requerem destaque são: 



~~ Casa da Moeda do Brasil - CMB 

• Monitoramento contínuo das horas extras executadas em cada Diretoria e Departamento, 
com responsabilização e corresponsabilização das Chefias (Rei. 008/2014); 

• Trabalho de auditoria operacional no Sistema de Controle de Produção de Bebidas -
SICOBE, com fiscalizações "in loco " nas envasadoras localizadas nos Estados: Goiás, 
Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro, pela AUDIT, no decorrer do ano de 2014. (Rei. 
006/2014); 

• Atualização de normativos internos de Auditoria - Normas de Organização das D"visões 
e Seções da AUDIT, bem como previsão de Normas de Administração e Regu entó 

• 

4.3 Re ularidade dos rocedimentos licitatórios e de 
inexigibilidade de licitação 

112. Em conformidade com o art. 7°, inciso IV, da ~Çf~.{J O 01 007, a AUDIT atuou na 
verificação dos controles internos da CMB, referer}t~~:taço s e contratos, e nos casos de 
dispensa e inexigibilidade de licitação, de fomí~ -liud ~ r uma orientação voltada ao 
aprimoramento da atuação da Gestão Admi · at~ com ase nos processos analisados de 
acordo com sua regularidade, como demon o X(SJ , deste Relatório. 

113. alisado 01 (um) processo de dispensa de 
os incisos IV e XI art. 24 da Lei 8.666/93. 

valor, 

114. AN O IV-A foram analisados 02 (dois) processos de 
·~ :!Bi~ lÇ~ al de 34 (trinta e quatro), considerando o critério de 

materialidade, co ·espon endo o valor de R$ 987.887,31. Importante salientar que alguns 
processos não fd"rãt1 é:levido à aplicação de penalidade nas empresas contratadas, uma 
vez que esC~ 1 áreas competentes da CMB, não sendo possível sua paralização 

ela Au it · Interna. 

wtr1,.,...r1estacar o monitoramento dos processos relativos à inexigibilidade de 
1J,.1~:11te aos Sistemas SICOBE e SCORPIOS. 

116. exercício de 2013, foi tratado no Relatório de Auditoria Interna nº 18/2013, nos 
pontos 8 e 9, as informações referentes à contratação por inexigibilidade do SICOBE e 
SCORPIOS, sendo atualizadas estas informações de acordo com as ações que ocorreram sob o 
monitoramento desta Unidade de Auditoria Interna, no Relatório de Auditoria nº 03/2014, como 
demonstra o ANEXO IV-B - Informação Referente ao Processo de Contratação de Serviços 
para o Sistema de Controle de Produção de Bebidas - SICOBE e ANEXO IV-C - Informação 
Referente ao Processo de Contratação de Serviços para o Sistema de Controle e Rastreamento d~a 
Produção de Cigarros - SCORPIOS. . 

v;" I d 
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117. No ANEXO IV-D, estão detalhadas as licitações realizadas na Casa da Moeda do Brasil, 
onde foram analisados 4 7 ( quarenta e sete) processos licitatórios, correspondendo a 20% do total 
de 236 (duzentos e trinta e seis), nas Modalidades de Tomada de Preços, Concorrência e 
Convite, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, assim como Pregão Eletrônico e 
Presencial e Registro de Preço por meio de Pregão, em conformidade com o Decreto nº 
3.555/2000, o Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 3.931/01 , a Lei nº 10.520/2002, Acórdãos do 
Tribunal de Contas da União - TCU, conforme demonstrados a seguir: 

Concorrência 

Concorrência Internacional 

Convite 

Convite Internacional 

27 

RP Pre ão eletrônico 9 

RP Pre ão Presencial Internacional 3 

RP Pre ão Presencial Nacional o 
Tomada de Preços 

Total 47 
Fonte e Método: Sistema de Licitação da CMB~ borado pela AUDIT. 

4.4 

118. 

120. Saliente-se que foi informado, no referido Oficio, que o COB tinha enviado a 
documentação pendente, sendo submetida à análise do Departamento Jurídico - DEJUR e 
exarado o Parecer do DEJUR nº 72/2013, de 13/12/2013, o qual não vislumbrou 
impropriedade/irregularidade nos questionamentos apresentados. Posteriormente, foi emitido o 
Relatório de Contratos de Patrocínio nº 01/2014, de 07/01/2014, pela Seção de Promoção e 
Patrocínio - SEPK, que evidencia a regularização das pendências apontadas pela Controladoria. 
Desta forma, em 08/01/2014, o Superintendente do Departamento Comercial e Marketing - f\ 

f: it}35~ 
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DECOM concordou com a regularidade da prestação de contas financeira do Projeto de 
Patrocínio ao COB, por meio da Informação/Despacho SGDoc/CMB nº 0028844, de 
08/01/2014, que se encontra acostada ao referido processo. 

121. Por outro lado, a despeito da aprovação da prestação de contas do gestor atual, este 
assunto foi encaminhado, por meio do Memorando PRESI nº 091/2014, de 10/03/2014, à 
Corregedoria da CMB, para abertura imediata de investigação preliminar, a fim de apuração de 
reponsabilidade do gestor anterior do Contrato estando consignado, no P ocesso 
nº 18750.000967/2010-54. 

122. Em face da regularização dos Contratos de Patrocínio esta Unidade de ~ o nte a 
encaminhou o Memorando nº 25/2014, de 15.01.2015, questionando a ~~~e de 
Controle e Conformidade - DEPAC quanto à análise dos Patrocínios. O AC, resposta, 
encaminhou a esta Unidade de Auditoria Interna, por meio do MEM~ EP nºOO !2015, de 
21.01.2015, a informação de que foi determinado pelo Presiden~~~ MB o DEPAC 
analisasse todos os contratos de patrocínio no período de 200~ a 2, aliar possíveis 
ausências de prestação de contas e de prejuízos à CMB, enc ando ão conformidades à 
Corregedoria. 

123. O DEPAC apurou, segundo o referido Memor am celebrados, no período de 
2008 a 2012, 229 contratos de patrocínio, sendo 21 or meio do Programa Atitude 
Cidadã, e 17 convidados e incentivados. 

124. Do total de processos analisados p e ido D artamento (aproximadamente 50), 31 
já foram enviados à CORREG para apuração ~ sabilidades. Há ainda 180 contratos de 
patrocínio pendentes de análise. Co · ando a ,rminação do Presidente para que o DEP AC 
analise 20 contratos por mês, estim -se q trabal o será concluído em outubro de 2015. 

125. 



<r~.> Casa da Moeda do Brasil - CMB 

+- C li WY1W.c.asad!moeda.govbr/accno n!Ofm,c,301patroani0$ php 

<{i}> CASA DA MOEDA DO BRASIL • 1 

(~tura 0"911'11:aoot\al 

~r~ck.lJ.end......ento 

CC!tC)ettf't<Mll 

l'tog..,.. Atltude O~• 

l'rog!'M'lloe.!11.i;o 
,rc,ofWt'lil Jo'rtffl ,i.pl'W'dV 

,.l"OIJ,..,.,.,. ~ GoVO'TW'(• 

de T1C 

· ~er'IIOS 

> PatrOCl'OOS 

> ~6UANI\C.dt'H 

Patrocínios 

'"" ~ ,oo, 
l1J06 ,.., 

l...-------i'= 11.c:11 n::::IJ:D :010 
~ ---.-----12011 -----~-----~ 

2:012 IIIAl~ 08:E'TO 

01St/Z014 Ar.vô 

iou 
l01" ASSôCJA,ÇÃO OAClS4 04 "<lf04 A S3GC.. 

lO~S COE<:lRMf PRXt:.SSOAOM:tll$1-.V.lM.)NY 
CM.c1122200014l • ASSClCLIC,00 IAAS1flJtA 

O,SJ/14 P!D:00 OI! COMPAAS • f"OC tr 
Of CL!iT.t.O DOCCM-«ffNTO • $$X 

oc»°''1•. ot 2&/0411<1 E NOTA nsCAl 11., 

4.5 Verifica ão da consistência da Folha d 

127. O O 1/2007, a Auditoriã Interna verificou 
legalidade dos atos e a regularidade dos 

os, conforme relacionados a seguir: 

4.5.1 Folha de Pa 

128. 

testadas também as verbas: Auxílio Creche, a fim de atestar que os pagamentos são 
ados a empregados elegíveis ao beneficio. 

• No que concerne às verbas de Descontos, foram selecionadas, por materialidade, as verbas 
referentes à Empréstimos (Banco do Brasil, Caixa Econômica, CIFRÃO e 
MOEDAPREV), para verificação do atendimento ao limite máximo permitido de desconto 
em Folha, conforme determina a Lei nº 10.820 de 17 de dezembro de 2003, limitando-se à 
verificação do comprometimento do percentual em relação ao salário do empregado; e, 
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também, a verba de Transporte, visando verificar se todos empregados que optaram pela 
utilização do transporte coletivo da CMB possuem o respectivo desconto. 

• As demais seleções de descontos foram aleatórias, abrangendo as verbas: INSS, Seguro de 
Vida, Plano de Saúde e Odontológico. 

129. As verbas selecionadas foram analisadas, sistemicamente, em 100%, no que se referem 
ao cálculo e parametrização do Sistema ERP. O total analisado abrange 88% dos valor :s agos 
como Proventos, e ainda 90% dos valores referentes às verbas de Descontos, co 
demonstrado a seguir: 

Quadro Vlll: Verbas analisadas da Folha de Pagamento 

F olha de Pagamento - fevereiro/2014 

Proventos 25.538.182,06 

Descontos 15.11 5.375,02 
Fonte e Método: Folha de Pagamento do mês de Fev/2014, extraí 

Verbas 
analisadas 

% 

88% 

90% 

130. Foram examinados os procedimentos et'rª stro no Sistema de Controle de Ações de 
Comunicação - SISAC, em cump · ' lnstruç~ormativa do Tribunal de Contas da União 
- IN/TCU/55/07, de 4/10/2007, e a nstruç Normativa nº 01 da SFC/CGU, de 03/01/2007, com 
verificação de 100% dos regis s atos admissão e desligamento de empregados da Casa 
da Moeda do Brasil, realizad s no Sis SAC. 

131. 

____ u. 
admissão e desligamento de empregados da CMB estão 

ntro dos prazos previstos na referia Instrução Normativa do 

132. ~ _pimento à solicitação de exames especiais pela Presidência da CMB, esta AUDIT 
está ve lcandb, por meio da OSI nº 22/2014, os registros realizados no Sistema ERP - Módulo 
RH, refe tes à Folha de Pagamento de Pessoal. 

133. Esta análise consiste na verificação dos controles inerentes às atividades dos sistemas que 
se relacionam à Folha de Pagamento da CMB, no período de 2008 a 2014, em cumprimento ao 
solicitado pela Presidência da CMB. 
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4.6 Relatório Gerencial de Horas Extras 

134. Em 2014, foi dada a continuidade à análise das despesas referentes às Horas 
Extraordinárias, no que tange, principalmente, ao quantitativo de horas realizadas em 
consonância com a legislação em vigor. 

135. Vale relembrar a emissão, pelo Presidente da CMB, da OSG.PRESI nº 003, 
25.01.2013, que trata do aprimoramento dos controles internos gerenciais sobre a rel}!-1za 
horas extras no âmbito da CMB, a partir da recomendação desta Auditoria I6tema, 
dezembro/2012, decorrente de Relatórios de Auditoria. 

136. De acordo com o acompanhamento, no decorrer do ano de 20l ~ ou e enciada a 
redução, significativa, da quantidade de empregados que ultrapassavam o li~ de ho.,as extras 
permitido, conforme demonstrado no Quadro X (2014) em com a co~ g, Quadro IX 
(2013). Y 

137. 

Q uadro IX: Hora Extra acima d 

Diretoria/ 
Quantidade de empregados que extrapolaram os 

Hora Extra- limites de horas extras 
HE 

Departamento jan fev mar abr maio jun jul ago set 

2 25 136 155 203 134 119 177 

1 109 14 19 5 

3 3 1 1 5 52 73 

>40he 

20>he>40 7 5 4 13 

>40 he 1 

20>he>40 35 8 12 32 40 41 23 43 43 
DEMAN 

>40he 1 6 4 9 

20>he>40 5 
DECOF 

>40he 18 

20>he>40 3 
DEGCS 

DIRAD 
>40he 

20>he>40 2 3 2 3 
DEGEP 

>40he 

DESEC 20>he>40 18 35 37 2 

,Ir ~ i 
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>40he 45 

20>he>40 8 2 
DECOR 

>40 he 4 

20>he>40 
DESEM 

>40he 

20>he>40 

DIREM DEGCS 

>40 he 

20>he>40 
DEPGQ 

>40he 

20>he>40 3 
DESMS 

8 10 9 

>40 he 
DITEC 

20>he>40 1 
DETIC 

>40he 

20>he>4 
DEMAT 

>40 he 

20>he>40 1 

PRESI GABIN 

>40he 

1<StJ!~fSfli\,it1N:'orponto extraido pelo DEGEP 

Diretoria/ 

Departamento 

DECED 

DIPRO 
DEMOM 

DEGER 

que o Departamento não pertencia a esta Diretoria. 

Quantidade de empregados que extrapo]aram os 
limites de horas extras 

Hora Extra - ....._-.---r---r---r--...,......-...,......__,.---.---1 
HE 

jan fev mar abr maio jun jul ago set 

20>he>40 4 3 23 6 

>40 he 34 2 

20>he>40 6 

>40he 4 

20>he>40 18 8 19 6 68 27 15 3 P:º 
o- ~Ji -Jt p 
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>40be - - - - - 120 1 2 -

20>he>40 5 - 3 17 - 17 18 8 7 
DEMAN 

>40 he - - - - - 10 - - -
20>he>40 7 4 - - - - - - -

DECOF 
>40 he 8 - - - - - - - -

20>he>40 - 1 - 2 - 2 2 2 2 
DlRAD DEGEP 

>40he - - - - - - - - -

:) 20>he>40 2 - - 3 3 - - - {\ 
DECOR r ~ >40be - - - - - - -

20>he>40 - - - - - 2 - - -
DlREM DEGCS 

. 
>40he - - - - - - - - -

1, 

20>he>40 1 ~ 
, .... - L 7 - - - """~ -17"-' -

DEPGQ 
>40 he ~ "" ~ ~ - - - - -

20>he>40 - 6 6 4 - 1 - 1 1 
DESMS 

>40he - - - - - - - - -
DITEC 

~ J-20>be>40 - ..... l 3 - - -
DETIC 

~ V..' \ ~ >40he - lo.. - - - - -
20>he>40 - - - 3 1 - - - -

DEMAT 
>40be 9 ~ - - - - - - -

.....-.. ~ ~ t v>'n~ 3 - l - - - -
PRESI GABIN 

,A ~ heJ - - - - - - - - -

Fonte: Relat~ o~..:_ rponto extraído pelo DEGEP. 

~~ . 138. ua o , enfica-se que, no 1 º tnmestre de 2014, somente os empregados 
a o limite de 40 horas/mês, em virtude do encerramento do 

exerc1c10, n o de utorização da Diretoria Executiva da CMB. A autorização para 
realização e horas e rdinárias que excederam o limite de 40 horas extras mensais por 
empregado atados ' o ECOF, foi aprovada por meio da Ata da 11ª Reunião de Diretoria, de 
21/0 014 IRAD/011/2014). 

139. tej o o quantitativo de horas extraordinárias entre os dois períodos do Quadro IX e 
X, observa-se que somente no mês de junho/2014 ficou maior que no exercício de 

2013, e decorrência dos problemas técnicos no processo de confecção de passaportes. A 
autorização para realização de horas extraordinárias que excederam o limite de 40 horas extras 
mensais foi aprovada na 22ª Reuniões de Diretoria - RD, de 06/06/2014, para os empregados do 
DEGER e na 25ª RD, de 03/07/2014, para o DEMAN. 
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140. Cabe ressaltar que o acompanhamento passou a ser trimestral, em virtude da grande 
redução de horas extras, motivo do qual a análise foi realizada até o mês de setembro/2014. Os 
meses de outubro a dezembro de 2014 será possível apresentar em fevereiro/2015, tendo em 
vista que as horas extraordinárias são pagas no mês posterior à realização e o fechamento da 
Folha de Pagamento ocorre no primeiro dia útil do mês. 

141. Por fim, realizando um comparativo analítico gerencial dos pagamentos de horas extras, 
os gastos com horas extras acumulados de janeiro a setembro de 2013 foram R$ 1.442.923,01 e, 
no mesmo período em 2014, os gastos foram R$ 785.628,68, resultando numa que de 
aproximadamente 45,55%, conforme demostrado a seguir: 

142. 

gasto 
OSG. 

uadro XI: Com arativo entre os astos com horas extras na CMB 

~ • 2013 • 2014 ! 
~ ~ 
a.. ::!: 
.... .... 

Jao Fe,· :\lar .-\br :\1.aio Juo Jul .-\go Sec 

1 , como um excelente benefício, a partir desse controle implementado 
oém, no exercício de 2014, não ficou evidenciada, a alta concentração de 

e~ to poucos empregados, conforme ocorridos até o inicio de 2013, quando a 
ll!.~-- - º .;;03/2013 entrou em vigência. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS 
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE (TCU e CGU) 

144. A Unidade de Auditoria Interna acompanhou o atendimento das recomendações emitidas, 
durante o exercício de 2014, pelos Órgãos de Controle Interno e Externo (CGU e TCU), bem 
como recomendações do Conselho de Administração - CONSAD e Conselho Fiscal - CONFIS, 
conforme demonstrado nos ANEXOS V-A, V-B, VI-A e VI-B, deste Relatór~ a 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

~ , 

145. De acordo com o exposto, pode-se observar que a Audi~ a Intêrn1~ lã CMB cumpriu 
suas competências regimentais no ano de 2014, ao assistir a oêuzação onsecução de seus 
objetivos institucionais, propor melhorias nos controles in l~~a~ ·stra 1vos e ao recomendar 
soluções mitigadoras dos riscos identificados. 

146. Como resultado dos trabalhos realizados as ê as institucionais conferidas à 
AUDIT e de suas funções consultivas, de assess ento valiação e acompanhamento, o 
presente relatório vem evidenciar que esta] 1êl e tem o ibuído para agregar valor à gestão 
da Casa da Moeda do Brasil, de forma m e objetiva e disciplinada, aderente ao 
desenvolvimento da empresa e seu processo de Yern ça Pública. 

"""r 1·~ ae Castro Duarte 
SEAT/DVAD/AUDIT 

Cristiani Mello Valdez 
Gerente - SEFO/DVAG/AUDIT 

Úv(A- 5:7.,,.L,·.,,'-'- /u~ 5'- ré/,J:> 
Ivan Siqueira Dos Santos 

Gerente - SEAO/DV ADI AUDIT 

Heloise Vidal da Silva 
Assistente Técnica da AUDIT 

43 
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MARCELO OT 'VI ERREIRA DE MATOS 
Gerente Ex cutivo DV AD/AUDIT 

\1 ~ ~-· ~ 
JOSÉ ANTÔNIO=t'i€Ya.r S JUNIOR 

Chefe da Auditoi ia Interna da CMB 
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AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REFERENTE A 2013 ANEXO 1-A 

Relatório Área Escopo Esamlnado 
Recanos empregados 

Flnallzaçlo 
N° A aditada Bamailos B/H Materiais 

Analisar as atividades dos controles 
do estoque envolvendo análise do 

controle e monitoramento do estoque 
sem movimentação há mais de 180 

d ias; 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 

DECORe 
o acompanhamento da contagem 

02/01/2014 
006/2013 cíclica executada no armazém e 1 auditor Infonnática/ 

Final 
demais analisar as condições de (8hx22dias) 

176 
Papel 

a 

áreas armazenamento e segurança dos 31 /01/2014 

itens 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. 

Analisar o cumprimento das Normas, 
Leis e Regulamentos inerentes a 

Ajuda de Custo, Auxílio Moradia, 
empregados cedidos, e ainda a 

verificação dos procedimentos e 02/01/2014 
008/2013 

DEGEP 
controles referentes ao processo de 2 auditores 

420 
Informática/ 

Final entrega anual da Declaração de Bens (5hx42 dias) Papel 
a 

e Rendas dos empregados 28/02/2014 

comissionados, Diretoria, Conselhos 
Fiscal e de Administração, conforme 
instrução Normativa nº 67 do TCU, 

de 06.07.2011. 
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Relatório Área Escopo Eumlnado I• Recanos empregados 
F'lnallzaçlo 

N° A aditada Humanos · B/8 Materiais 
A vali ar o atendimento do Plano de 
Ação da área auditada referente ao 

Rei. AUOIT nº 20/2011; do 
Processo Licitatório em pontos 

especfficos; da previsão 
orçamentária; do acompanhamento e 
do cumprimento do contrato com a 
SICPA; do trato comercial com à 02/01/2014 

011/20 13 
DEGER RFB (Contrato/SIAFI); do I auditor 

144 
Informática/ 

Final atendimento das ocorrências junto às (8hxl 8 dias) Papel 
a 

fábricas envasadoras; do SICOBE 27/0 1/2014 

Gerencial; dos ressarcimentos 
devidos; do cumprimento da 

Legislação vigente; da Normalização 
Interna; dos Controles Internos; 
referente ao processo SICOBE -

Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas. 

A vali ar o processo das operações 
fiscais, bem como a verificar a 

apuração, retenção, pagamento e 
recuperação dos tributos P ASEP e 
COFINS, que apresentaram maior 

12/02/2014 
012/2013 

DECOF 
relevância financei ra, no período de 2 auditores 

372 
Informática/ 

Final janeiro a maio/2013, bem como pela (3hx62 d ias) Papel 
a 

complexidade do cálculo, com 19/05/2014 

incidência não cumulativa, 
requerendo maior controle, 

principalmente, no aproveitamento 
dos créditos. 

Avaliar o cumprimento dos contratos 
para atendimentos à demanda fabril; 

014/2013 e os procedimentos de importação de 

Final 
DEGCS peças de reposição, referente ao Exame com escopo ampliado para 2014. 

contrato nº 3409/2008, bem como os 
procedimentos para registro em 
estoque e o tratamento contábil. 
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Relatório Área 
Eseopo·EumlD•do 

Reeanos empregados 
Fbaallzaçlo N1' Aadltaà / .. ·~ ilamlilOs B/B Màterlàls 

Acompanhar o levantamento tisico 
do estoque de 100% dos itens alpaca 
e cuproniquel, com base nos itens da 

Norma de Administração nº 4120-
NA-2-01.03 - Contagem Cíclica de 

Itens de Estoque, bem como verificar 
02/01 /2014 

0 15/2013 
DECOR a efetividade dos procedimentos e o 2 auditores 

192 
Informática/ 

Final cumprimento da Norma Interna (8hxl2dias) Papel 
a 

referente à administração de 17/01/2014 

materiais e a verificação do 
andamento das Sindicâncias 

instauradas para apuração da falta 
identificada no estoque desses itens 

no ano de 2010. 

V IOI 11 1\,,al il IOIIOU · ,uuu~ 00 \..UIILIUIIO 

de bens patrimoniais da CMB 
quanto à verificação da realização de 

inventário tisico periódico, a 
aplicabilidade do Termo de 

Responsabilidade, o procedimento 

016/2013 
de Transferência de Bens 

1 auditor lnformática/ 
2 1/01 /2014 

Final 
DECOF Patrimoniais, bem como o de 

(4hx201dias) 
804 

Papel 
a 

alienação. Verificar a adequação das 05/11 /2014 
Normas Internas à legislação 
vigente, assim como avaliar o 
cumprimento do contrato nº 

3205/2012, referente à contratação 
dos serviços de Inventário Físico 

r.ft• -.1 ti<> rMA 

Verificar o cumprimento dos 
dispositivos legais nos processos 

018/2013 
referentes às modalidades: Tomada 2 auditores 

Informática/ 
22/0 1/2014 

Final 
DEGCS de Preços, Concorrências Nacional e (4hxl27 dias) 1016 

Papel 
a 

Internacional, Convite, Pregão 25/07/2014 
Presencial, Eletrônico e Re~istro de 

Preços. 
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Relatório Área Escopo E'IPrnfaado 
1, . ,R.,eeunos emprepdos 

Finalb:açlo 
N1' Audltadà ; • I • Bü'man0s BIB Materiais 

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 02/01/2014 
019/2013 

DIPRO 
participação dos empregados dos 2 auditores 

724 
Infonnática/ 

Final niveis tãtico e operacional dos (2bxl 8 ldias) Papel 
a 

respectivos departamentos da 
16/10/2014 

DIPRO, selecionados por 
amostragem sistêmica, com intervalo 

de confiança de 85% e margem de 
erro 10. 

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 

021/2013 
dados, ao armamento patrimonial e 

2 auditores Informática/ 
02/01 /2014 

Final 
DESEC procedimentos da guarda de 

(2hx248dias) 
992 

Papel 
a 

pertences dos empregados nas 31/12/2014 
dependências do departamento, em 

consonância com a norma 
administrativa vigente; bem como 

verificar as implementações 
propostas no plano de ação, referente 
aos Relatórios AUDlT n°03/20 11 e 

22/2012. 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REFERENTE A 2013 ANEXO 1-A 

Relatório Área Escopo lmii•lnado 
1, Recanos empregados 

.Fmallzaçlo 
N° A aditada Humanos RIR Materiais 

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 

022/2013 DETIC 
das ações e gastos, Plano de 

l auditor 
02/01 /2014 

Final /DEINT 
capacitação e Gestão de Serviços, 

(8hxl4 dias) 
112 TI/PAPEL a 

além de monitorar o atendimento às 21 /01/2014 
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. 

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 

023/2013 DETIC 
TI, Plano Diretor de TI - PDTI, 

I auditor 
22/01 /2014 

Final /DEINT 
análise dos processos decisórios de 

(8hx22 dias) 
176 TI/PAPEL a 

priorização das ações e gastos de TI, 20/02/2014 
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. 

Verificar o preenchimento da DIPJ e 
do LALUR, do ano-calendário 2012, 
exercício 2013, em cumprimento a 27/05/2014 

024/2013 
DECOF 

legislação vigente, tendo como base 2 auditores 
128 

lnfonnática/ 
a 

Final as Demonstrações Contábeis dos (2hx32 dias) Papel 
09/07/20 14 

exercícios de 2011 e 2012, bem 
como a documentação suporte 

apresentada pela área. 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REFERENTE A 2013 ANEXO 1-A 

Relatório Área ,.·,.') ·:·i -:; . .,_. Recunos emp...-dos 
Nº Audltada Escopo ET9mlnado 

11 'Humanos B/B Materiais · 
Flnalbaçlo 

Verificar o atendimento de 100% 
dos indicadores de desempenho, no 

que tange a qualidade, 2 Auditores 
DITEC e confiabilidade, representatividade, (1 auditor: 30/01/2014 025/2013 
demais 

homogeneidade, prnticidade, 
8hxl06dias) 1060 

lnfonnática/ 
Final validade, independência, Papel 

a 
áreas simplicidade, cobertura, (]auditor: 07/07/2014 

economicidade, acessibilidade e 2hx 106dias) 

estabilidade, em atendimento à 
IN/SFC nº 01/2007. 

TOTAL 6.316 Horas/ano 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relatório Área Escopo Ruminado 
Recursos emprqados 

ll'lnalbaçlo N" A aditada uáinanos B/B ,. Materiais 

O escopo do trabalho abrangeu a 
avaliação dos resultados obtidos nos 

exames de auditoria realizados no 
exercício de 2013; monitoramento 

das implementações das 
recomendações constantes dos 

exames realizados por meio de seus 
respectivos planos de ação; a 
avaliação da capacidade dos 

contro les internos administrativos da 
CMB em identificar, corrigir e evitar 
falhas; e a aval iação do fluxo interno 

e externo das informações geradas 4 Auditores 

001/20 14 TODAS AS 
pelos exames de auditoria interna, (] auditor: 17/02/2014 

Final ÁREAS 
considerando a necessidade de todas 8hx69dias) 966 Papel a 

as fases serem explicitadas e (3 auditores: 29/05/2014 
detalhadas, haja vista a integração 

dessas informações no exame e 
2hx69dias) 

julgamento das contas dos gestores 
pelo Tribunal de Contas da União -
TCU; Govemança desta Unidade de 
Auditoria Interna; Comunicação à 

Alta Administração; Relatórios 
Gerenciais periódicos; o controle da 

conformidade e do desempenho da 
gestão, de forma a contribuir para o 

aperfeiçoamento da administração 
pública, de acordo com a DN TCU 
nº 132, de 02 de outubro de 2013. 

Acompanhar a gestão dos beneficias, 
como o pagamento de 

002/2014 aposentadorias, empréstimos, e 
2 Auditores lnfonnática/ 

04/06/2014 
Em CIFRÃO outros, em conformidade com os 

(2hxl 86dias) 
372 

Papel 
a 

Execução dispositivos legais, normas, 31/12/2014 
orientações e recomendações da 

PREVIC. 

Verificar o cumprimento dos 
dispositivos legais e Normas Internas 

nos processos referentes às 
modalidades licitatórias de Tomada 

003/2014 de Preços, Concorrência Nacional e 
2 auditores Infonnática/ 

30/04/2014 

Em DEGCS Internacional, Pregão Eletrônico e 
(4hx 17ldias) 

684 
Papel 

a 

Execução Presencial; Registro de Preços e 3 1/12/2014 
Convite, bem como utilização de 

critério de sustentabilidade 
ambiental nas aquisições e 
contratações de serviços. 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 

Relatório Área ,· . Reeanos emo,:egados 
Escopo R1ramlnado i •·· 

N° Audltada '•Jlmaanos Biii I : Mâterlals 

O escopo do trabalho abrangeu a 
análise do Balanço Patrimonial, 
Demonstn1ção do Resultado do 
Exercicio, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Liquido, 
Demonstração do Fluxo de Caixa, 

Demonstração do Valor Adicionado, 
Demonstração do Resultado 

004/2014 
DECOF 

Abrangente e Notas Explicativas do 2 Auditores 
74 8 

Informática/ 

Preliminar exercício de 2013, com verificação (2hx 187 dias) Papel 
da fidedignidade das informações 
apresentadas, com amostragem de, 
no mínimo, 30% de cada peça. O 

escopo abrangeu, ainda, a análise do 
cálculo da depreciação praticada no 

Exercicio de 2013, com teste cm 
80% das Contas do Ativo Não 

Circulante - Imobilizado. 

O escopo do trabalho abrangeu a 
verificação do processo de análise da 

qualidade do produto acabado e 2 Auditores 

005/20 14 
motivos da devolução de produtos (1 auditor: 

Informática/ 

Preliminar 
DEPGQ pelos clientes nacional e 4hx205dias) 1230 

Papel internacional da CMB; bem como ( ]auditor: 
atestar o cumprimento das metas 
estabelecidas para o exercício de 

2hx205dias) 

2013. 

ANEXO 1-B 

Ftnalbaçlo 

17/02/20 14 

a 

12/11/2014 

10/03/2014 

a 
3 1/12/20 14 

J ' 
.) 

o 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relatório Área 
Escôp,J. Bnmtiuldo ',' ' ,, B~nos empfelados 

Flnallzaçlo N1' Audftada ', ',,. Bam8Dôs li' BIB ' .:Miteriàls 

Na fiscalização, verificar nas 
envasadoras a instalação dos 

equipamentos que compõem a 
Metodologia SICOBE, atendimento 

de ocorrências, manutenções 
preventivas e corretivas, cotejando, 
no que couber, com as informações 

006/20 14 do SICOBE Gerencial. Verificar o 
l auditor lnfonnática/ 

10/03/2014 
Em DEGER gerenciamento fabril e ações de 

(4hx205dias) 
820 

Papel 
a 

execução melhoria na CMB. Verificar a 31/12/2014 
identificação dos responsáveis pelo 
SICOBE Gerencial, controles/niveis 

de autorização e funcionalidades. 
Verificar os ressarcimentos devidos 

(devidos, pagos e em atraso). 
Verificar o atendimento à legislação 

vigente e de normas internas. 

O escopo do trabalho abrangeu a 
verificação de 100% dos registros 

dos atos de admissão e desligamento 
de empregados realizados no 

Sistema SISAC, no período de 
setembro de 2013 a fevereiro de 

2014, bem como a averiguação de 
100% da entrega do Formulário 

denominado "Autorização de Acesso 
09/06/20 14 

007/2014 aos Dados de Bens e Rendas das 1 auditores Informática/ 
Final 

DEGEP 
Declarações de Ajuste Anual do (2bx74dias) 

148 
Papel 

a 

lRPF - ADI" e/ou Cópia da 23/09/2014 

Declaração do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física, pelos 

empregados que exercem função de 
confiança, assim como pelos 

Conselheiros Fiscal e de 
Administração, conforme instrução 
do Tribunal de Contas da União -

IN/TCU/67/11, de 06/07/2011. 

u escopo ao traoamo aorangeu a 
verificação e anál ise dos valores 

constantes na Folha de Pagamento 
do mês de fevereiro/2014, bem como 

1 auditor 03/04/2014 
008/2014 

DEGEP 
a anál ise retroativa de valores, 

+ 1 gerente 1400 
lnfonnática/ 

Final referente ao exercício de 2013, Papel 
a 

quando necessário, a fim de testar (4hxl75dias) 09/12/2014 

cálculos e procedimentos com 
impacto direto na Folha de 

o~ 

1 

~ -
J. 

' 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relat6rlo I Área Escopo Enmlnado ··ir , .. ,, .Recanos.emprepd.os 
' Flnalizaçlo 

N° A aditada ; , 

' .\')lumanos 11/B ,'. Materiais 
O escopo do trabalho abrangeu a 
avaliação dos procedimentos de 

importação de peças de reposição em 
garantia, referente ao contrato nº 10/03/2014 

009/2014 
DECED 

3409/2008 (Processo de 2 auditores 
1230 

Informática/ 

Preliminar acompanhamento nº 1897 /2009), (3hx205dias) Papel 
a 

bem como os procedimentos de 31/12/2014 

aquisição do insumo item 135682 -
Cloreto de Sódio Técnico, do 

contrato nº 4067/2012. 

Exame transferido para o PAlNT 
Postergado 

010/201 4 DElNT 1 auditor 40 TI/PAPEL para o 
2015 

PAINT/2015 

O escopo do trabalho abrangeu a 05/05/2014 
0 11/2014 

DECOF 
análise do Fundo Rotativo - DECOF 2 Auditores 

576 
Informática/ 

Final e da MovimentdÇão Bancária, entre (2hx 144dias) Papel 
a 

os meses de janeiro a março de 2014. 25/11/2014 

O escopo do trabalho abrangeu a 
verificação do atendimento de todos 
os indicadores da PLR, no que tange 
a confiabilidadc, representatividade, 

homogeneidade, praticidade, 
validade, independência, 
simplicidade, cobertura, 

economicidade, acessibilidade e 
estabilidade, em atendimento à 

IN/SFC n.0 OI, de 03/01/2007, bem 

012/2014 
como a adequação, no que se refere 

2 Auditores Informática/ 
17/07/2014 

Final 
DESEM aos documentos e informações 

(4hx85dias) 
680 

Papel 
a 

especificas que instruem o pleito da 13/11/2014 
CMB ao Departamento de 

Coordenação e Govemança das 
Empresas Estatais - DEST, referente 
à participação dos empregados nos 

lucros e resultados (PLR) e o 
alinhamento desse pleito ao art.4 da 
Resolução nº 10, de 30/05/2005, do 

Conselho de Coordenação e 
Controle das Empresas Estatais -

CCE. 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relatório Área 
Eséop). Enmffiado 

Reeanos empregados 
Flnllllzaçlo Nº Audltada ; 1,.Bumanos 

-
H/B 1,Materlà11 .. '· __ ·.· 

O escopo do trabalho abrangeu a 
análise das respostas relacionadas 

aos aspectos de Governança 
Corporativa, o Planejamento de 

Tecnologia de Informação, a 
informatização dos Processos 

31/03/20 14 013/2014 
DETIC 

Organizacionais e a Transparência 1 Auditor 
992 T I/PAPEL 

Final das Informações relacionadas à (8hx l 24dias) 
a 

Gestão e uso de TI. Além disso, 25/09/2014 

foram analisados os Processos de 
Gerenciamento de Serviços de TI, a 
Gestão de Riscos de TI, a Gestão da 

Segurança da Informação, e as 
Contratações de Serviços de TI. 

O escopo do trabalho abrangeu a 
verificação do fato gerador e 

preenchimento da Declaração do 
Imposto de Renda Retido - DIRF do 
Exercício de 2014, Ano-calendário 

2013, em cumprimento à Legislação 
vigente, referente aos códigos de 

receita: (6147) IRPJ, CSLL e 
PIS/PASEP/ Produtos - Retenção em 

Pagamento por Órgãos Públicos; 
13/06/2014 

014/2014 
DECOF 

(6175) IRPJ, CSLL e PIS/PASEP / 1 Auditor 
610 

Informática/ 
Preliminar Transporte de Passageiros - (5hxl22dias) Papel 

a 

Retenção em Pagamento por Órgãos 04/12/2014 

Públicos; (6188) IRPJ, CSLL e 
PIS/P ASEP / Financeiras - Retenção 
em Pagamento por Órgãos Públicos; 
e (6190) IRPJ, CSLL e PIS/PASEP / 
Serviços - Retenção em Pagamento 

por Órgãos Públicos, que 
correspondem a 40% do total dos 10 
(dez) códigos elencados na referida 

Declaração. 

O escopo do trabalho abrangeu a 
análise das aquisições realizadas 
pelo Fundo Rotativo - DEGCS, 

entre os meses de dezembro/2013 e 

015/2014 
maio/2014, com a verificação de 

3 auditores Informática/ 
13/06/20 14 

Final 
DEGCS 100% do total de registros de 

(2hx123dias) 
738 

Papel 
a 

compras, correspondendo a 103 04/12/2014 
Notas Fiscais, que totalizam cerca de 
R$ 57 mil, equivalente ao total das 
despesas ocorridas pelo Fundo no 

período em análise. 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relatório Área 
. · .... li, . .,.. -· 

Escop:, w.-mfíiado 
... ,~ .. j., .Reelinos;empr.epdos. 1 

li'imlll7.8çlo ·,,, 
'llãàianos B1B lffiltérlals N° Audita da 

O escopo do trabalho abrangeu a 
verificação do processo de 

elaboração das especificações 16/06/20 14 
016/2014 

DEGER 
técnicas dos insumos, aquisições, 2 auditores 

864 
Informâtica/ 

Final avaliação do processo de produção (4hxl08dias) Papel 
a 

de passaportes, bem como o 
14/11/2014 

alinhamento destes às Nonnas 
Internas da CMB. 

Verificar as Notas Fiscais emitidas 
pela NotreDame, cotejar as faturas 

017/2014 expedidas pelos prestadores de 
l auditor Informática/ 

14/07/2014 

Em DEGEP serviços, as liquidações financeiras 
( l hxl20dias) 

120 
Papel 

a 

execução enviadas pela referida prestadora 31/12/2014 
contratada e as respectivas cobranças 

àCMB. 

A vali ar a fidedignidade da 
documentação comprobatória 

pertinente aos registros contábeis, no 
período de 14/12/2010 a 30/06/2014, 
bem como avaliar a legitimidade dos 17/07/2014 

018/2014 
DIREM 

agentes que atestaram a referida 2 auditores 
702 

lnformâtica/ 

Preliminar documentação. (3hxl l 7dias) Papel 
a 

Realizar o levantamento de 31/12/2014 

infonnações para uma possível 
Auditoria Futura com o objetivo de 

avaliar a eficiência e eficácia da 
gestão da UTE - CAMOAR/CMB. 

J 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relatório Área 
Escop,~rnli•do 

' li' ;,, &anos empregados ·1, 

Flnllllzaçlo N1' Audltada ' ., . ;,,,· ... ·~ Bümmioí~, 1,, .. : 'liiB · ,1·Materi.1s 

O escopo do trabalho abrangeu a 
avaliação do Programa de 

Participação dos Dirigentes nos 
Lucros ou Resultados da Casa da 
Moeda do Brasil do exercício de 

019/2014 2013, com verificação de todos os 
2 auditores Informática/ 

22/07/20 14 

Final 
DEGEP indicadores estabelecidos no referido 

(4hx49dias) 
392 

Papel 
a 

Programa, aprovado pelo 26/09/2014 
Departamento de Coordenação e 

Govcmança das Empresas Estatais -
DEST, em 29/11/2013, e Conselho 
de Administração - CONSAD da 

Casa da Moeda do Brasil. 

O escopo do trabalho prevê a 
avaliação objetiva da gestão do uso 

dos recursos renováveis e 
sustentabilidade ambiental 

(aderência, incluindo aquisição de 
bens, materiais de tecnologia da 
lnfonnação e na contratação de 

serviços ou obras, bem como sobre 
infonnações relacionadas à 

separação de resíduos recicláveis 
descartados), cm alinhamento ao 

Item 8, Parte A, Anexo li, da 2 Auditores 
Decisão Nonnativa - DN TCU nº 

( 1 auditor: 13/08/20 14 
020/201 4 

DESMS 
127/2013, que integra o Relatório de 

8hx98dias) 980 
lnformática/ 

Final Gestão da CMB, exercício 2013, sob Papel 
a 

a luz do item 10 - GESTÃO DO (lauditor: 31/12/2014 

USO DOS RECURSOS 2hx98dias) 

RENOVÁVEIS E 
SUSTENTABILIDADE 

AMBlENT AL, Anexo I da 
DECISÃO NORMATIVA - TCU nº 

134/2013. Além disso, o escopo 
previu, ainda, realizar o 

monitoramento dos prazos das 
recomendações realizadas pela 

empresa Ambientalis Consultoria e 
Serviços Ltda, junto às áreas da 

CMB. 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relatório Área ' .,· .. Reeunos IIDDJ,epdOI 
.Escópo 'R:Hmm!do 

,_, . 
Fbuillzaçlo 

N' Audltada .> s ····'' , ..... .. . B/B ' 'Matêrlali' ··: UID8DOI 

Verificar os procedimentos 
relacionados à Gestão de Segurança 
Corporativa da CMB, consonante à 

Norma nº 0120 NO -29, de 22/07/10, 
no que se refere ao item 41: 

"a) garantir o funcionamento, 
proteger as instalações, os 

empregados e demais pessoas nos 
casos de ações que venham ameaçar 
a CMB, entre outras, as seguintes: 
tentativas e/ou consumação de atos 

de invasão, vandalismo, roubo, furto, 

021 /2014 
sabotagem, terrorismo, ameaças, 03/10/2014 

Em DESEC 
princípios ou consumação de 2 Auditores 

240 
Informática/ 

incêndios, explosões, inundações, (2hx60dias) Papel 
a 

execução desabamentos e outros sinistros; e 
31/12/2014 

b) realizar a análise de dados e 
informações visando identificar, 
acompanhar e avaliar as ameaças 
reais que possam por em risco a 

segurança dos dirigentes dos 
empregados, dos ativos e do 

patrimônio da CMB, propondo 
soluções que servirão para orientar a 
decisão superior no estabelecimento 

de ações 
repressivas/neutral izadoras". 

Realizar o levantamento dos 2 Auditores 
controles inerentes às atividades dos + suporte 

022/2014 sistemas que se relacionam à Folha 
(2 auditores: Informática/ 

25/09/2014 

Em DEGEP de Pagamento da CMB, no período 
2hx67dias) 

269 
Papel 

a 

execução de 2008 a 2014, em cumprimento ao 31/12/2014 
solicitado às fls. 06 e 09 do Processo (!suporte: 

nº 18750.001731/2014-69. lhxldia) 

Verificar os valores que compõem o 
023/2014 saldo de Contas a Receber, vencidos 2 Auditores 

Informática/ 
14/08/2014 

Em DECOF há mais de 90 dias, bem como os (3hx97 dias) 582 
Papel 

a 

execução procedimentos para inscrição no 31/12/2014 
CADIN e circularização. 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relatório Área Escopo Examinado Recursos empregados 
Plnallzaçlo N° Audltada •:,, Hiunanos :. H/H .. Materiais 

Analisar a gestão oa unplantação oo 
projeto de restauro do Museu da 
CMB, Praça da República 26, a 

partir do processo 2982/2008, tendo 
por base: a especificação do projeto, 

cronograma físico-financeiro, 
legalidade e legitimidade dos 
recursos aplicados e aplicar, 

considerando os seguintes aspectos: 
1. Quanto à eficácia, no que se 

refere: 
1.1. Das metas e ações não atingidas 
referentes aos recursos dos projetos 

executados; 
1.1.1. Documentos do PRONAC 1 

(Previsto/Realizado/ comprovantes) 
1.1.2. Documentos do PRONAC 2 

(Previsto/Realizado/ comprovantes) 
1.1.3. Cronogrdffia das etapas 

(Previsto/Realizado) 2 Auditores 

024/2014 (1 auditor: 
lnformática/ 

09/09/2014 
Em GABIN 

1.2. Das metas e ações não atingidas 
5bx78dias) 702 dos recursos referentes aos recursos Papel 

a 
execução que não foram executados; (]auditor: 31/12/2014 

1.2.1. Documentos do PRONAC 3 4hx78dias) 

(Previsto/Realizado/ comprovantes) 

1.2.2. Cronograma das etapas 
(Previsto/Realizado) 

1.2.3. Fase 4: Analisar as ações 
prevista e cronograma 

1.2.4. Fase 5: Analisar as ações 
prevista e cronograma 

2. Quanto à eficiência, no que se 
refere: 

2.1. À economicidade do que foi 
orçado, bem como do que foi 

executado; 
2.1.1. Avaliar a etapa do PRONAC 

1 (Previsto/Realizado/ comprovantes) 
2.1.2. Avaliar a etapa do PRONAC 

2(Previsto/Realizado/ comprovantes) 
2.1.3. Avaliar cronograma do 

PRONAC 1 e 2 das etaoas 



AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS EM 2014 ANEXO 1-B 

Relat6rio Área ' . .. ,::·.-. Reéunos.emprepdos 
Escopo Rnmln~ l:'.:,11Dm8nos .. ,.B/B. I , Màterlals ' Finallzaçlo 

N1' Audltada i 

Avaliar os controles relacionados 
com o processo de solicitação e 

revogação de certificados, avaliação 
das documentações e processo de 

digitalização. Avaliar a gestão dos 
recursos Humanos, a Gestão da 

segunmça física e lógica; a Gestão 
operacional; o processo de 

025/2014 
Gerenciamento do risco; Plano de 1 auditor 

04/11/2014 

Preliminar 
DEINT Continuidade de Negócios; 

(8hx39 dias) 
312 TI/PAPEL a 

Monitoração e Conformidade; 31/12/2014 
Perímetro de Segurança, instalações 

e Registro de eventos. 
Verificar o atendimento a POSlC, 

processos, procedimentos e controles 
técnicos relativos à gestão dos 

certificados durante todos seus ciclos 
de vida, em conformidade DOC-ICP 

05 e DOC-ICP-03 do ICPBrasil. 

Avaliar o atendimento às 
026/2014 recomendações dos Relatórios da 2 Auditores 

lnfonnática/ 
26/11/2014 

Em DECOF Auditoria Independente apresentadas (lhx23 dias) 46 
Papel 

a 

execução no Exerci cio de 2014, pelas áreas 31/12/2014 
auditadas. 

TOTAL 1~443 Horaslano 
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2013

2. PROCESSO Nº 18750.000160/2014-45

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 4.4.1 –
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. 

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. 

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

ASSUNTO: Auditoria Especial nos Estoques da CMB 

RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1- PRECARIEDADE NO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE
DOS ESTOQUES 

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 Estoques- 
SEES/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. 

O descumprimento pelo DEGCS/DECOR das Normas de Administração n° 4120-NA-
1-02 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, 
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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 4120-
NA-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.

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

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. 

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  Mês de Referência: 06/2013 

Item Descrição Saldo 
135556 TINTA CALCOGRÁFICA 5 BOLÍVARES R$ 3.621.268,66 
135554 TINTA CALCOGRÁFICA MARROM 5 BOLIVARES R$ 957.234,80 
135569 TINTA CALCOGRÁFICA – 5 BOLIVARES R$ 465.890,34 
135570 TINTA CALCOGRÁFICA – 5 BOLIVARES R$ 317.059,38 
135571 TINTA CALCOGRÁFICA – 5 BOLIVARES R$ 208.088,89 
135555 TINTA CALCOGRÁFICA – 5 BOLIVARES R$ 204.595,90 

Total do Grupo Tintas 5 (cinco) Bolívares Ociosas 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           Mês de Referência: 06/2013 
Item Descrição Saldo 
135491 TINTA CALCOGRÁFICA R$ 719.006,16 
135492 TINTA CALCOGRÁFICA R$ 654.657,12 
135494 TINTA CALCOGRÁFICA R$ 607.463,21 
135493 TINTA CALCOGRÁFICA R$ 249.167,36 
132154 TINTA CALCOGRÁFICA R$ 202.613,22 

Total do Grupo Tintas Calcográficas 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

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 
 16/12/2013 

12.2 Relatório Final
 30/01/2014 

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

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

 Recomendação – Fato 5
Parcialmente Atendida

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.  

 Competência: DECED/DVCD/SEPC 

 Risco:

Avaliação Final da AUDIT: 

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.  

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 

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. 
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1.5 Precariedade no gerenciamento do estoque sem movimentação a mais de 180 
dias – DEMOM 

 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”  Mês de Referência: 
06/2013 

Item Descrição Saldo 
889522 PRATA 900,0 REM. CISALHA AG CONTIDO R$ 1.440.379 
889410 PRATA 995,0/999,8 BARRA NAO PAD.P.B R$ 246.320 
889412 PRATA 995,0/999,8 BARRA NAO PAD.AG R$ 246.213 
889310 PRATA 999,9 BARRA NAO PAD. PESO BRUTO R$ 165.518 
889312 PRATA 999,9 BARRA NAO PAD. AG R$ 165.501 
889525 PRATA 900,0 REMANESCENTE CISALHA R$ 163.506 

Total dos itens denominados Prata 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 Descrição Saldo 
889522 DISCO PRATA 27G-925A928 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”  Mês de Referência: 06/2013 

Item Descrição Saldo 
801791 DISTINTIVO RECEITA FEDERAL - ANALISTA R$ 782.321 
901649 DISTINTIVO RECEITA FEDERAL - AUDITOR R$ 749.419 

Total dos itens denominados Distintivo 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, às 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: 
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Avaliação Final da AUDIT: 

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:  
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Avaliação Final da AUDIT: 

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      Mês de Referência: 06/2013 

Saldo Estoques ERP Saldo Estoques SIAFI Diferença 

Total Geral 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 
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dos registros apresentados no sistema ERP- módulo estoque em relação aos registros 
existentes no SIAFI-módulo contábil.  

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. 
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2.1.3 Insuficiência dos relatórios gerenciais de desempenho das áreas de 
planejamento dos estoques 

 Constatação:

Durante o exame de auditoria, indagou-se aos Gerentes da SEPC-DECED; SEPM-
DEMOM 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° 120-
NO-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: DECED/DVCD/SEPC DEMOM/DVMD/SEPM 
DEGER/DVGG/SEPI 
 Risco:
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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, 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/DECOR, 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-1-
01 item Contagem Cíclica;
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         Competência: DLVC/DECOR 

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 e Seções 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. 
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 Responsáveis 

 Pedro Pereira Botelho – DEPAC - a contar de 27/08/2012 

 Alexandre José Valadares Jordão – DECOR - a contar de 21/10/2013 

 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 a administração de material 
considerando que estão desatualizados em relação a atual estrutura organizacional da 
CMB; e 
 
b) Alterar a 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/SEPI-
DEGER 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; SEPM-
DEMOM 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 
evidências 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 trânsito 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  

 Recomendação 
 
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:  
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Avaliação Final da AUDIT: 
 
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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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 08/2013 

2. PROCESSO Nº 18750.000304/2014-63 

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 2.2.1 – Processo 
de Folha de Pagamento, Área de Negócio 2.2 – 
Gestão de Pessoas, Eixo de Atuação 2 – Auditoria 
de Compliance, relativo ao Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 
Exercício de 2013. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliação do cumprimento da política de Recursos 
Humanos, da Legislação Fiscal e Trabalhista e das 
instruções emanadas da CGU e TCU, além de 
avaliar os controles internos inerentes à entrega da 
Declaração de Bens e Rendas de pessoa física e 
ainda, avaliar a eficiência e eficácia das rotinas de 
admissão e desligamento no SISAC. 

 
6. ESCOPO 

O escopo do trabalho abrangeu a análise do 
cumprimento das Normas, Leis e Regulamentos 
inerentes a Ajuda de Custo, Auxílio Moradia, 
empregados cedidos, e ainda a verificação dos 
procedimentos e controles referentes ao processo 
de entrega anual da Declaração de Bens e Rendas 
dos empregados comissionados, Diretoria, 
Conselhos Fiscal e de Administração, conforme 
Instrução Normativa nº 67 do TCU, de 06.07.2011.  
 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

100% das verbas a serem analisadas. 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIRAD – 31/01/2014 
MEMO nº 064/2014 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

07/02/2014 

10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

11/02/2014 
 
11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 
 Relatório Preliminar 

31/01/2014 

 Relatório Final 
28/02/2014 

 
 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD 

Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP 

______________________________________________________________ 

ASSUNTO: Folha de Pagamento  

RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1 – INFORMAÇÃO REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS EXECUTADAS ANO 
DE 2013 

Durante o exercício de 2013 foi realizada auditoria contínua no que concerne ao excesso 
de horas extras, visto que este assunto foi objeto de reporte, por 4 (quatro) anos 
consecutivos, nos Relatórios de Auditoria Interna nºs 10/2012, 11/2011, 25/2010 e 
24/2009. 

Tendo em vista os apontamentos efetuados em Relatórios anteriores, esta equipe de 
auditoria acompanhou mês a mês o controle das horas extras com as respectivas 
aprovações realizado pelas áreas da CMB no exercício de 2013 a partir da publicação da 
OSG.PRESI/003/2013, que trata de Gerenciamento e Alçada de Autorização para 
Realização de Horas Extras, de 31/01/2013. 

De acordo com a OSG.PRESI/003/2013, compete ao Superintendente, elaborar e 
encaminhar ao respectivo Diretor, o relatório mensal de horas extras, por empregado, 
bem como, autorizar sua aprovação até o limite de 20 horas/mês. Quando o acumulado 
ultrapassa o limite de 20 horas/mês, a competência para autorização é do Diretor, e 
acima de 40 horas/mês, a competência para autorização é da Diretoria Executiva, vedada 
a delegação em todos os casos. 

Cabe ressaltar que, em relação aos empregados que extrapolaram o limite de 40 
horas/mês, foram solicitadas às respectivas Diretorias evidências de autorizações para 
realização de horas extras, as quais foram enviadas, por meio de Informação/Despacho 
e Protocolos Administrativos. 

Em relação aos gastos com hora extra, verificou-se no período de janeiro a dezembro 
de 2012, foram gastos R$ 2,22 milhões e, comparativamente, no mesmo período de 
2013, os gastos foram de R$ 1,95 milhão, resultando em uma redução de cerca de R$ 
264 mil. 

Além da redução nos gastos com horas extras de 12%, deve-se levar em consideração 
outros fatores importantes resultantes dessa auditoria contínua, como a diminuição na 
execução de horas extras mensais, visto que a CMB deixou de adotar o critério de 4 
horas extras diárias, cujo procedimento contrariava ao definido na CLT, e passou a 
adotar as 2 horas diárias que, somente em casos excepcionais, ultrapassam o limite 
permitido por Lei, atendendo, também, desta forma, o intervalo mínimo de 11 horas 
entre as jornadas de trabalho, conforme estabelecido na CLT. 
 
Diante do exposto, pode-se concluir que, em que pese a redução ter ocorrido, não 
expressa 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 
não foi constatada mais essa concentração. 
 
 

2 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE AÇÕES 
DE COMUNICAÇÃO - SISAC 

Com a finalidade de verificar a informação divulgada no Sistema de Controle de Ações 
de Comunicação - SISAC foi gerado no Sistema ERP o arquivo dos empregados 
admitidos e desligados no período de janeiro a agosto de 2013, totalizando 253 
(duzentos e cinquenta e três) admissões e 206 (duzentos e seis) desligamentos. 
 
Foram cotejadas as informações constantes nas Guias de Encaminhamento de Dados 
enviadas ao Tribunal de Contas da União – TCU com a relação de empregados 
admitidos e desligados no Sistema ERP, não sendo identificadas divergências. 
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Quanto ao acesso às funcionalidades do Sistema SISAC (SisacNet), atualmente somente 
dois empregados da Seção de Pessoal – SEPS possuem autorização para registros das 
informações no referido Sistema, o que caracteriza controle nos acessos concedidos. 
 
No que concerne ao quantitativo de empregados da CMB, verificou-se, em setembro de 
2013, um total de 2.902 (dois mil, novecentos e dois) empregados, excluindo-se os 
anistiados. De acordo com a Portaria nº 25, de 17.10.2011 da Secretaria Executiva do 
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, a quantia 
autorizada para a CMB é de 3.000 (três mil) empregados. Sendo assim, o quadro de 
empregados da CMB encontra-se dentro do limite aprovado pelo DEST. 
 
Esta análise visa dar conformidade ao estabelecido no art. 7º, inciso VI, da Instrução 
Normativa nº 01 da SFC/CGU, de 3 de janeiro de 2007. 

 

3 – INFORMAÇÃO REFERENTE AOS EMPREGADOS REQUISITADOS 

Em agosto de 2013, foram verificados os valores de ressarcimento aos órgãos de 
origem dos empregados cedidos, tendo como mês de referência junho de 2013. Para 
isso foi solicitado ao Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP a composição, 
detalhada, dos ressarcimentos recebidos pela CMB, referentes aos colaboradores 
cedidos, considerando que a CMB possui 15 (quinze) empregados requisitados.  

Quanto ao percentual pago ao empregado requisitado, verificou-se que o mesmo ao 
ingressar na CMB preenche uma ficha optando pela remuneração total da CMB ou 
pela do órgão de origem acrescido do percentual de 60% da remuneração 
correspondente à função que irá exercer na CMB.  
 
Ressalta-se que o somatório dos valores pagos a todos os empregados requisitados é 
limitado, pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – 
DEST, a R$240.000,00, estando a CMB adequada a essa limitação. 
 
A respeito do limite supracitado, foi proposto ao DEST, por meio da Nota 
Técnica/DIRAD nº 032/2013/DEGEP, de 03/10/2013, a elevação do limite de 
dispêndio global mensal para requisição de servidores, visando alinhar o valor 
limitador ao mesmo percentual utilizado atualmente pela CMB.  
 
Com intuito de averiguar a efetiva entrega das mencionadas fichas, foi solicitado à 
Seção de Pessoal – SEPS, por meio de email em 04.12.2013, cópia das fichas dos 
empregados cedidos. Verificou-se que todos os empregados apresentaram esta ficha.  
 
Por fim, constatou-se que os valores repassados aos Órgãos de origem dos empregados 
cedidos, estão em conformidade com o estabelecido nas legislações vigentes.  

  

4 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO DE DEPENDENTES NO 
SISTEMA ERP  

Em setembro de 2012 foi efetuada uma denúncia referente aos dependentes irregulares 
no plano de saúde da CMB. A fim de verificar a procedência dos fatos, foi efetuado o 
cruzamento entre a tabela de assistência médica, fornecida pelo DEGEP, por meio da 
Solicitação de Auditoria n° 2013/008-08-2, de 30.10.2013, e o cadastro de 
dependentes extraído do Sistema ERP e, constatou-se que alguns empregados possuem 
2 (dois) cônjuges cadastrados. 

Ao analisar os dados confrontados, verificou-se que nenhum dos empregados em 
epígrafe possuem mais de 1 (um) cônjuge como beneficiário no Plano de Assistência 
Médica da CMB, porém, esses dependentes permanecem registrados, a fim de manter 
o histórico cadastral do empregado. 

 

5 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO 

Esta equipe de auditoria interna analisou a Norma de Administração nº 4320-NA-1-
01.07, de 16.04.2013, que estabelece regras para pagamento de Auxílio Moradia e 
Ajuda de Custo, ressaltando que os pagamentos anteriores a essa Norma, foram 
baseados nas subseções I e IV da Lei nº 8.112, de 11.12.1990. 

A ajuda de custo é devida a dirigente, empregado ou servidor cedido para auxiliar em 
despesas de deslocamento, mudança e instalação, em uma única parcela, no mês em 
que ocorrer o deslocamento para nova sede, além de receber por dependente até o 
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limite total de 3 (três) remunerações, de acordo com o estabelecido na Norma de 
Administração nº 4320-NA-1-01.07 e com o art. 54 da Lei 8112/90. O cálculo é 
efetuado com base na remuneração do cargo para o qual o empregado ou servidor 
cedido for nomeado, sendo liquidada de acordo com o número de dependentes. 

Verificou-se que os empregados designados a ocupar os cargos de Diretor de 
Administração e Finanças e de Diretora de Relações com o Mercado, receberam, em 
25.01.2013, complemento da ajuda de custo, nos valores de R$ 2.630,48 e R$ 1.315,24, 
respectivamente, referentes ao reajuste de remuneração ocorrido em abril de 2012. 
Embora o reajuste tenha ocorrido em abril de 2012, a autorização para pagamento 
ocorreu somente em janeiro de 2013, conforme informação prestada pela Seção de 
Análise de Cargos e Pagamento de Pessoal – SEAN, por meio eletrônico, em resposta 
ao questionamento desta AUDIT enviado em 18.12.2013. 

 

6 – PRECARIEDADE NO CONTROLE INTERNO DE AUXÍLIO MORADIA 

Constatação: 

Constatou-se que alguns beneficiários apresentaram recibos de transferência bancária, 
comprovantes de depósito, recibos de aluguel. Esses documentos não garantem que a 
pessoa física que recebe os valores seja de fato a proprietária do imóvel. Quanto ao 
boleto de imobiliária, além de não possuir a discriminação detalhada do que é 
exclusivamente a despesa moradia, o valor pago é variável, sendo necessária a 
apresentação do Contrato de Locação ou documento similar que evidencie a locação de 
imóvel. 

Importante salientar que a Norma de Administração que regula esse assunto, permite 
que o controle do pagamento de auxílio moradia seja precário, uma vez que não há 
como evidenciar que os recibos apresentados são referentes às despesas com moradia. 

Avaliação Final da AUDIT: 

Com base no registro da Ata AUDIT nº 04/2014, de 10.022014, gerada após a Reunião 
de Busca de Soluções Conjuntas com o DEGEP, a área está revisando a Norma para 
fazer constar o procedimento referente ao preenchimento do formulário, pelos 
beneficiários do auxílio moradia, declarando a necessidade do recebimento do referido 
benefício. 

Tendo em vista que a Norma encontra-se em revisão e o processo 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, sendo o risco 
reclassificado para falha formal. 

 Recomendação 

Solicitar aos beneficiários do auxílio moradia, quando da entrega do pedido de 

reembolso, o preenchimento de declaração informando que não possui residência neste 

Município, e necessita do benefício, bem como incluir o referido procedimento em 

Norma própria. 

Competência: DEGEP 

 Risco: 

 

 

7 – ESCOLARIDADE INFERIOR A EXIGIDA PARA FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 

Constatação: 

No decurso do ano de 2013 foi apresentada uma denúncia, por meio da Ouvidoria da 
CMB, quanto ao cumprimento da escolaridade mínima exigida dos empregados de 
cargos comissionados conforme estabelecido no Plano de Funções Gerenciais e de 
Assessoramento – PGA. 
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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. 

 
 
 

A fim de apurar a veracidade dos fatos, foi gerado no Sistema ERP uma lista dos 
empregados comissionados sem nível superior e constatou-se que 40 (quarenta) 
empregados exercem funções de confiança, tais como: Gerente, Gerente Executivo, 
Gerente de Projeto, Assistente Técnico de Diretoria Executiva, Secretária Executiva e 
não possuem a escolaridade de nível superior, exigida no PGA. 

Ressalta-se ainda que, o Ofício nº 502 do Departamento de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais - DEST, de 09.06.2010, referente ao PGA, estabelece que a partir 
de 01.01.2016, os pré-requisitos deverão ser preenchidos integralmente para a ocupação 
da função. 

Avaliação Final da AUDIT:  

Tendo em vista que não houve manifestação do DEPAC até a data de emissão deste 
Relatório, 28/02/2014, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi mitigado, 
resultando em Constatação neste Relatório. 

 

 Recomendação 

a) Monitorar a entrega dos certificados de conclusão de curso de nível superior dos 
empregados que exercem função de confiança, atentando para o prazo de 31.12.2015, 
estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – 
DEST, para regularização desses empregados, conforme Ofício nº 502 de 09/06/2010; e 

b) Comunicar a PRESI, periodicamente, quanto ao monitoramento da entrega dos 
certificados supracitados, a fim de que o prazo seja cumprido. 

Competência: DEPAC 

 Risco: 

 

8 –INFORMAÇÃO REFERENTE AO CONTROLE DE ENTREGA DE 
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS 

Em atendimento à Lei 8.730/1993 que estabelece a obrigatoriedade da apresentação da 
declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, e ainda, à Lei 8.429/1992, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional, verificou-se a entrega de Declarações de Bens e Rendas, conforme 
orientação da CGU, por meio da Instrução Normativa nº 01 da CGU, de 3 de janeiro de 
2007, no art. 7º, inciso VI. 
  
De acordo com a referida Instrução Normativa do TCU nº 67, de 6 de julho de 2011, em 
seu art. 2º, §2º as declarações deverão ser preenchidas em formulário de papel, 
reproduzido a partir do modelo que constitui o Anexo I da referida IN, devidamente 
assinadas e entregues na unidade de pessoal do Órgão a que se vincule o empregado. Em 
alternativa, no art. 3º é prevista a entrega de autorização de acesso exclusivamente aos 
dados de Bens e Rendas exigidos no art. 13, caput, §1º, da Lei 8.429/1992, e no art. 2º, 
caput, § 1º a 6º, da Lei 8.730/1993, das suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de 
Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à RFB, nos termos do 
anexo II da Instrução Normativa. 
  
Ressalta-se que em atendimento ao art. 9º da mesma Instrução, as informações sobre o 
cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 3º da Lei 8.429/1992 e na Lei 
8.730/1993 compõem o Relatório de Gestão da CMB. 
  
Para dar cumprimento aos referidos normativos, o DEGEP emitiu a Circular nº 007/2013 
de 08.04.2013, que estabelecem que todos os empregados da CMB, que exercem função 
de confiança, Membros do Conselho de Administração, Membros do Conselho Fiscal, 
Dirigentes, ocupantes de cargos de Livre Provimento, bem como os empregados da 
CMB exercendo cargos de Gerência ou Direção na Fundação CIFRÃO, deveriam 
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entregar Declaração de Bens e Rendas, exercício 2013, ano calendário 2012, de acordo 
com os procedimentos estabelecidos na legislação.  
  
Com a finalidade de verificar a entrega das Declarações de Bens e Rendas foi gerado no 
Sistema ERP, no mês de setembro de 2013, o arquivo com todos os empregados que 
exerciam função de confiança no período analisado, a fim de confrontar com a listagem 
fornecida pela Seção de Análise de Cargos e Pagamento de Pessoal – SEAN, por meio 
da Solicitação de Auditoria (SA)   nº 2013/008-06-1.  
  
Contudo, não foram localizados na listagem recebida, o comprovante de entrega da 
Declaração dos empregados comissionados após maio/2013. Sendo assim, foi emitida a 
SA nº 2013/008-06-2, em 21.11.2013, solicitando informação quanto à entrega das 
declarações desse grupo de empregados. Em resposta, a SEAN informou que todos 
forneceram as declarações, com exceção do empregado de matrícula nº 6748-2, que foi 
designado a função de confiança em 10.05.2013. 

Avaliação Final da AUDIT: 

Após a reunião de busca de soluções conjuntas, o DEGEP enviou a “Autorização de 
Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do IRPF - ADI”, 
evidenciando a regularidade do empregado a respeito desse assunto. 
 
Por esse motivo, a constatação apresentada no Relatório Preliminar foi mitigada, 
resultando somente como Informação no Relatório Final. 

 

9 –INFORMAÇÃO REFERENTE AO CONTROLE DE ENTREGA DE 
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS 

Em dezembro de 2012 foi efetuada uma denúncia quanto à veracidade das certidões de 
nascimento apresentadas para recebimento de auxílio creche. Foi solicitado ao DEGEP, 
por meio do MEMO.AUDIT n° 261, de 21.12.2012, que requisitasse a todos os 
beneficiários do referido auxílio cópia autenticada das certidões, a fim de apurar a 
denúncia, além de implementar rotina de controle visando melhorar e assegurar a 
fidedignidade da informação. Ressalta-se todos os empregados beneficiários 
apresentaram dentro do prazo estipulado. 

Salienta-se que não existe normativo interno que regulamente a concessão do auxílio 
creche, a fim de estabelecer regras para a concessão do benefício, visto que este é 
concedido em virtude de Acordo Coletivo de Trabalho.  

Avaliação Final da AUDIT: 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 04/2014, de 10.022014, gerada após a Reunião 
de Busca de Soluções Conjuntas com o DEGEP, constatou-se que a área está revisando 
a Norma para fazer constar o procedimento referente à concessão do auxílio creche, 
conforme Minuta da Norma anexada ao Processo nº 18750.004055/2013-02. 
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Tendo em vista 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, sendo o risco reclassificado para 
falha formal. 

  

 Recomendação 

Estabelecer Normativo Interno a fim de regulamentar os procedimentos e critérios 
destinados à concessão de Auxílio Creche. 

Competência: DEGEP 

 

 Risco: 
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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. 

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 

Datado 30/01/2014 
 

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

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

DIRETORIA DE PRODUÇÃO – DIPRO  
Departamento de Gráfica Geral – DEGER 
_______________________________________________________________ 
 
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-1-
03.04 – 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. 
 
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:  
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 DIREM – Área acessória 
               Memo AUDIT nº 056/2014 
               Datado 30/01/2014 
 

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

 9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

30 (trinta) dias úteis, contados da data de 
recebimento do Processo ou 
Memorando. 

 
10. DATA ESTIMADA DE RETORNO À 

AUDIT 

      PRESI – 15/03/2014 

      DIPRO/DEGER – 15/03/2014 

      Áreas Acessórias – 15/03/2014 

 
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. 
 
 
 

2 – ANÁLISE DA INEXIGIBILIDADE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS DA METODOLOGIA SICOBE. 

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 Pré-Qualificação 
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-TCU-
PLENÁRIO, de 08-11-2006, que não foram respeitadas na primeira contratação, estão 
sendo respeitadas 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. 
 
Avaliação da AUDIT: 
 
Não foi possível uma avaliação final, 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, por 
memorando, 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. 
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Avaliação da AUDIT: 
 
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 METODO-
LOGIA 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 
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maior controle da gestão do negócio por aquela que tem a prerrogativa legal para 
tanto. 
 
Avaliação da AUDIT: 
 
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, foi recebido, efetivamente, até a 
consolidação realizada em 03/12/2013, pela DVAP, o 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte/Método: Planilha DEGER/DVAP / Elaborado pela equipe da AUDIT 
 

 
R$2.758.267.401,96  

49% 

 
R$1.364.388.373,44  

24% 

 
R$1.529.618.350,34  

27% 

RECEBIDOS CORRETAMENTE

COM RECEBIMENTOS À MENOR

COM RECEBIMENTOS À MAIOR
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Dos recebimentos totais (quadro 1), foram identificadas duas situações distintas, a 
primeira é com relação aos recolhimentos efetivados a maior e a segunda é pelo 
recolhimentos efetivados a menor, conforme quadro 2 abaixo: 
 
TOTAIS DOS RESSARCIMENTOS RECOLHIDOS COM ERRO NO VALOR                              
Quadro 2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 Fonte/Método: Planilha DEGER/DVAP / Elaborado pela equipe da AUDIT. 
 
Os valores que foram recebidos a 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 a 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. 
 

 R$  
90.652.044,48  

 R$ 
6.358.024,79  

RECOLHIMENTO À MENOR

RECOLHIMENTO À MAIOR
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Recomendações: 
 
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. 

ANEXO II



 

 

 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 

 
      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 3 (três) Divisões e 7 (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); e 
  - 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; e 
    - 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; e 
     - 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 se distancia da proposta desta AUDIT, 
que visa atender às orientações subentendidas em Solicitações de Auditoria da 
Controladoria-Geral da União – CGU, no que se refere à estruturar as áreas por 

DESER 

DVOP 

SEOI 

SEMC-SC 

SEMC-SI 

DVES 

SESE 

SSGD 

DVGN 

SEFC 

SESU 
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unidade de negócios e subunidades de negócios. 
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). 
 
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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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 12/2013 

2. PROCESSO: 18750.000394/2014-92 

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 1.1.6 – 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. 

 
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. 

 
6. ESCOPO 

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. 

 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1. Relatório Preliminar 

 DIRAD – 09/12/2013 
MEMO nº 523/2013 
 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

9.1. Relatório Preliminar 

 20 dias úteis contados a partir do 
recebimento do Relatório Preliminar. 

 
9.2. Relatório Final 

 50 dias úteis contados a partir do 
recebimento do Relatório Final (Presidência 
– 10 dias; Diretoria – 10 dias; Área 
auditada – 30 dias). 

 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD  
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF  
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Processo de Operação e Recuperação de Tributos 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

 
1 – Precariedade nas atribuições de competências relacionadas às atividades 
tributárias  

 Constatação 
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. 
 
 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DIRAD, bem como da DVCO com aquiescência do 
Superintendente do DECOF, verificou-se comprometimento da Diretoria e da área em avaliar 
uma eventual mudança no fluxo dos processos. Todavia, considerando que essa avaliação será 
realizada logo após o encerramento das principais prioridades do DECOF, o fato apresentado no 
Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório Final, permanecendo a recomendação 
desta AUDIT. 
 
 Responsáveis  
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 24/07/2013) 
Milton de Almeida Cordeiro - DVCO (de 25/07/2013 até 29/08/2013) 
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013) 
José Luiz Gil Costa – DECOF 
 
 Corresponsável  
Daniel Augusto Borges da Costa – DIRAD 
    
 Recomendação  

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 

 
 Risco:  

 
 
2 – Devoluções de compras não consideradas na base de cálculo do PASEP e da 
COFINS 

 Constatação 
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. 
 
 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, verificou-se a respeito das devoluções 
correspondentes ao mês de abril, no total de R$ 3.350.173,99 que: 
Referente aos R$ 1.599.372,00 mencionados, não foram enviadas evidências suficientes para 
que apurássemos o relatado pela área; 
Quanto aos R$ 1.530.999,97 e aos R$ 219.802,02 restantes, ressaltamos que na base de cálculo  
do PASEP/COFINS não consta ajuste de exclusão de devolução de compras ocorridas no mês; 
Em relação ao mês de maio/2013 o valor apurado pela DVCO de R$ 750.051,94 corresponde ao 
total das devoluções ocorridas no mês, porém de igual forma não consta na base de cálculo 
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10. DATA DE RETORNO À AUDIT 
10.1. Relatório Preliminar 

12/02/2014 

 

11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 

11.1. Relatório Preliminar 

 09/12/2013 

11.2. Relatório Final 

 19/05/2014 

 

12. MONITORAMENTO 

 Recomendação – Ponto 1 
Não Atendida 

 
 Recomendação – Ponto 2 

a. Não Atendida 
b. Não Atendida 
 

 Recomendações – Ponto 4 
a. Não Atendida 
b. Não Atendida 
c. Não Atendida 

 
 Recomendação – Ponto 5 

a. Não Atendida 
b. Não Atendida 

 
 Recomendações – Ponto 6 

a. Não Atendida 
b. Não Atendida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASEP/COFINS, disponibilizadas pela SECO à época da  análise, tampouco não foram enviadas 
evidências de que as mesmas tenham sido alteradas. 
Por este motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório 
Final, permanecendo a recomendação desta AUDIT. 
 
 Responsável  
Milton de Almeida Cordeiro - SECO 
 
 Corresponsáveis  
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 24/07/2013) 
Milton de Almeida Cordeiro - DVCO (de 25/07/2013 até 29/08/2013) 
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013) 
José Luiz Gil Costa – DECOF 
 
 Recomendações  

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 
 
Risco:  
 
 

3 – Informação referente a divergências apresentadas entre os valores do IRRF 

compensados na DIPJ com SIAFI 
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: 
 
Quadro 1: Comparativo SIAFI x DIPJ 

Ano Mês SIAFI DIPJ Divergência 

2010 
Janeiro 147.125,26 142.367,88 4.757,38 

Fevereiro 588.091,95 521.942,85 66.149,10 

2011 Outubro 0,00 3.324.531,84 3.324.531,84 

2012 
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. 

 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, verificou-se a regularização das divergências 
apontadas, por meio de ajustes realizados no SIAFI. 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 para esse assunto. 
 

4 – Divergências entre os registros do SIAFI, os controles da contabilidade e as 
informações apresentadas na DIPJ enviada à Receita Federal do Brasil - RFB 

 Constatação 
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 10.098.477,88 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 

 

 

ANEXO II



 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 DIPJ Divergência 

2010 

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 

2012 
Janeiro 109.998,66 110.036,36 37,70 

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. 

 

 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO quanto a divergência demonstrada no quadro 2, 
referente ao exercícios de 2010 e 2012, cabe esclarecer que esta AUDIT tratou como saldos a 
diferença de valores compensados mensalmente constantes no Demonstrativo de Imposto e 
Contribuições Retidos na Fonte e no SIAFI, conta nº 112151000-2484, que registra as Retenções 
de Órgãos Públicos à compensar.  Assim, ratificamos a permanência das divergências apontadas. 
Em relação aos valores apontados no quadro 3, os mesmos decorrem de divergência de 
informação a respeito das compensações mensais constantes entre SIAFI e DIPJ, independente 
do mérito de haver ou não saldo residual para compensações futuras ou  se o saldo do imposto 
retido no mês contemplar o valor compensado. 
Por este motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório 
Final, permanecendo a recomendação desta AUDIT. 
 

 Responsáveis  
Milton de Almeida Cordeiro – SECO 
Márcia Regina da Cunha Ventura - SECF 
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 24/07/2013) 
Milton de Almeida Cordeiro - DVCO (de 25/07/2013 até 29/08/2013) 
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 

 Constatação 
 
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: 
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Quadro 4: Comparativo Valores constantes nos Pedidos de Restituição X Valores 
constantes no controle de créditos  IR/CSLL elaborado pela SECO 

Tributo Pedido de Compensação 
Valor 

PERDCOMP 
Valor 

Contabilidade 
Diferença 

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 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. 
 
 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, verificou-se que a área apresenta a origem das 
multas e juros, concorda que os mesmos devam ser atualizados em seus controles, porém não 
apresentam evidências que foram realizados os acertos na planilha de controle.  
Por este motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório 
Final, permanecendo a recomendação desta AUDIT. 
 
 Responsável  
Márcia Regina da Cunha Ventura - SECF 
 
 Corresponsável  
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 24/07/2013) 
Milton de Almeida Cordeiro - DVCO (de 25/07/2013 até 29/08/2013) 
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 

 Constatação 
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 DIPJ Controle SECF Pedido de restituição 
IRPJ 2004/2003    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 
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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.).” 
 
 
 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, ressalta-se que foram utilizadas na análise as 
declarações constantes na Pasta DIPJ, disponibilizada pela área, à época, conforme relação das 
evidências. Face ao exposto e por não terem sido apresentadas evidências, o fato apresentado no 
Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório Final, permanecendo a recomendação 
desta AUDIT. 
 
 Responsável  
Márcia Regina da Cunha Ventura – SECF 
 
 
 Corresponsáveis  
Ruy Reis Neves dos Anjos – DVCO (até 24/07/2013) 
Milton de Almeida Cordeiro - DVCO (de 25/07/2013 até 29/08/2013) 
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 
 
      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 – Informação referente a adoção de isenção de tributos federais com base no 
Parecer PGFN 
A Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, que autorizou o Poder Executivo a transformar a Casa da 
Moeda do Brasil em empresa pública, também determinou que a finalidade da empresa, em 
caráter de exclusividade, é a fabricação de papel moeda, a moeda metálica e a impressão de selos 
postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal. Sendo que, no que se refere ao 
patrimônio, à renda e aos serviços vinculados as suas atividades monopolizadas ou delas 
decorrentes, a Casa da Moeda do Brasil goza de isenção de tributos federais, conforme art. 11 da 
referida Lei, ratificada no art. 38 do Decreto nº 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 sobre o conceito de tributos federais para fins de interpretação do art. 
11 da Lei nº 5.895/73, tendo em vista que no contrato celebrado com a Casa da Moeda do Brasil 
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 que a receita auferida pela CMB referente à confecção dos selos de 
controle de IPI, não deveria sofrer a incidência de PIS/PASEP e da COFINS, considerando que 
as referidas contribuições incluem-se no conceito de tributos federais, estando, pois, albergadas 
pela isenção, conforme Parecer PGFN/CAT/Nº 907/2005. 
 
Em agosto de 2007, a Casa da Moeda do Brasil requereu à PGFN que fosse declarada albergada 
pela isenção prevista no art. 11 da Lei nº 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 na operação de fabricação de papel moeda, moeda 
metálica, impressão de selos postais e títulos da dívida pública federal. Na conclusão desse 

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 
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assunto, a PGFN ratifica por meio do Parecer PGFN/CAT/Nº 2338/2007, que a CMB goza de 
isenção dos tributos federais, registrando, ainda, que essa conclusão é, em tudo, compatível com 
a orientação adotada no Parecer PGFN/CAT/Nº 907/2005. 
 
O Parecer PGFN/CAT/Nº 2338/2007 foi assunto da 47ª Reunião de Diretoria da CMB, de 
29/11/2007, onde solicitaram que a ASJUR, atual DEJUR, elaborasse parecer acerca do grau de 
abrangência do referido Parecer da PGFN, bem como a viabilidade de retroatividade quanto ao 
recolhimento dos impostos, e ainda, que o DEFIN, atual DECOF, com base no parecer da 
ASJUR, efetuasse o cálculo da retroatividade dos impostos já recolhidos, bem como 
providenciasse seu reembolso. 
 
O assunto isenção de tributos federais, objeto do Parecer PGFN/CAT/Nº 2338/2007, foi tratado, 
novamente, na 16ª Reunião de Diretoria, de 24/04/2008, onde o Sr. Chefe do Departamento 
Financeiro – DEFIN e o Sr. Chefe da Divisão de Contabilidade – DVCO, à época,  apresentaram 
ao Colegiado explicações e sugestões referentes ao tema, sendo determinado após a 
apresentação, a abertura de processo administrativo para a juntada da documentação pertinente, 
de forma a embasar a decisão da Diretoria referente à questão. 
 
Apesar de não localizarmos, em Ata da Reunião da Diretoria – RD, a efetiva decisão da Diretoria 
da CMB no que se refere a este assunto, o 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, apresenta 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 § 2º 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 nº 2013/012-02. 
 
Após a CMB considerar a prerrogativa da isenção fiscal com base no Parecer PGFN/CAT/Nº 
2338/2007, a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, no ano de 2009, solicitou, por 
meio do Memorando RFB/Gabin/nº 316/2009, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
retificasse o Parecer PGFN/CAT/Nº 2338/2007 com intuito de prevalecer “o não reconhecimento 
da isenção pretendida pela Casa da Moeda do Brasil e, por conseguinte, concluindo que as 
receitas decorrentes das atividades monopolizadas desenvolvidas pela CMB estão sujeitas à 
tributação: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS”. Entretanto, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional em resposta a solicitação da SRFB concluiu em seu Parecer PGFN/CAT/Nº 1409/2009 
que: 
 

“a) A imunidade tributária recíproca dos impostos é extensiva à Casa da Moeda do 
Brasil no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às dela decorrentes; 
b) No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados as suas 
atividades monopolizadas ou delas decorrentes, a referida empresa pública federal 
goza de isenção dos demais tributos federais.” 

 
Todavia, apesar da CMB considerar os Pareceres da PGFN sobre a isenção tributária, em 
consulta à PGFN, o Presidente da CMB foi informado que os referidos pareceres deveriam ser 
validados pela Receita Federal do Brasil – RFB ou pelo Ministro de Estado da Fazenda, 
conforme registro efetuado na Ata da 25ª Reunião de Diretoria, de 27/06/2013. Desta forma, a 
CMB, por meio do processo nº 10166.720204/2014-35, de 14/01/2014, realizou consulta a 
Receita Federal do Brasil – RFB sobre a correta interpretação das normas que concedem 
imunidade e isenção tributária, citando entendimentos favoráveis contidos nos Pareceres 
PGFN/CAT/Nos 907/2005, 233/2007 e 1409/2009, bem como as decisões do Supremo Tribunal 
Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nos 610.517 e 592.792 e na Ação Civil Originária    
nº 2179. 
 
Em reposta a consulta da CMB formulada por meio do processo nº 10166.720204/2014-35, a 
Receita Federal do Brasil – RFB concluiu que: 
 

“a) A imunidade recíproca a impostos de que trata o art. 150, VI, “a”, da 
Constituição Federal aplica-se ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às 
atividades essenciais da empresa pública federal prestadora de serviço público; 
b) As ditas atividades essenciais são consideradas isentas aos demais tributos em 
decorrência de sua lei de criação; 
c) As demais atividades desenvolvidas não são consideradas finalísticas da 
consulente e, portanto, não estão abrangidas pela imunidade recíproca nem pela 
isenção de tributos, salvo se forem exercidas em monopólio; 
d) As atividades não finalísticas que sejam exercidas em regime de monopólio legal 
estão abrangidas pela isenção a tributos de que trata a lei de criação da empresa 
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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 

pública, com exceção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), tendo em vista 
a derrogação do art. 5º da Lei nº 6.264, de 1975.”  

 
Sendo assim, considerando o reconhecimento da Receita Federal do Brasil – RFB quanto à 
imunidade e a isenção tributária da CMB para suas atividades legalmente exclusivas, cabe a 
CMB proceder uma análise dos benefícios econômicos e financeiros gerados por esta decisão, 
bem como solicitar a restituição dos tributos pagos e/ou retidos anteriormente. 
 

 

 

 

ANEXO II



 

 

 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

________________________________________ 

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.  

 
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 
 
 
 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD 

Departamento de Serviços Corporativos – DECOR 

______________________________________________________________ 
ASSUNTO: Auditoria Especial no Estoque de Alpaca e Cuproníquel  

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: 

“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. 
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12.MONITORAMENTO 

 Recomendação – Fato 1  
      Atendida        

 Recomendação – Fato 2  
       Não Atendida 

 Recomendação – Fato 3 
       Não Atendida        

 Recomendação – Fato 4  
      Não Atendida        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

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. 

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. 

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 PA-
PRESI 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. 

 

ANEXO II



 

 

 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 Responsável: 
   Ciro Cesar da Costa – DVLC/DECOR 
 
 
 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. 

 

Competência: DIRAD 

 Risco: 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

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.  

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-NO-
30.01 

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 FINAL DE AUDITORIA       
Nº 18/2013 

2. PROCESSO Nº 18750.001246/2014-95  

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 2.1.1 – Processo 
de tomada de preços, concorrências nacional, 
internacional, 2.1.2 – Processo de convite, 2.1.3 – 
Processo de pregão presencial, eletrônico e registro 
de preços, relativo ao Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna – PAINT, Exercício de 2013. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

A verificação dos Processos Licitatórios nas 
Modalidades de Tomada de Preços, Concorrência e 
Convite, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, assim como Pregão Eletrônico e 
Presencial e Registro de Preço por meio de Pregão, 
em conformidade com o Decreto nº 3.555/2000, o 
Decreto nº 5.450/2005, o Decreto 7.892/2013, a Lei 
nº 10.520/2002, Acórdãos do Tribunal de Contas da 
União – TCU nºs 2.075/2006 e 3.273/2010 e a 
Norma de Administração nº 4170-NA-1-01.01. 

 
6. ESCOPO 

O escopo do trabalho abrangeu a análise dos 
processos homologados, no período de julho de 
2012 a dezembro de 2013, considerando o critério 
de materialidade. 
O escopo do trabalho abrangeu ainda, processos em 
andamento durante o ano de 2013, considerando o 
critério de materialidade.  
 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

82% dos processos homologados, no período de 
julho de 2012 a dezembro de 2013, correspondendo 
a 6 processos  
E ainda, 93% dos processos em andamento durante 
o ano de 2013, correspondendo a 7 processos. 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIREM/DEGCS – 08/05/2014 
MEMO nº 255/2014 

 DIRAD/DEGEP – 20/05/2014 
MEMO nº 282/2014 

 PRESI/DEPAC – 20/05/2014 
MEMO nº 289/2014 

 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

 22/05/2014 

DIRETORIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO – DIREM 

Departamento de Gestão de Contratações e 
Suprimentos – DEGCS 

______________________________________________________________ 

ASSUNTO: Processos Licitatórios da CMB  

RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1 – INFORMAÇÃO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE PORTARIA FORA DA 
VALIDADE 

Durante a análise do processo nº 3283/2010, na modalidade de Concorrência 
Internacional cujo objeto é aquisição de equipamentos para corte, inspeção dimensional 
e preparação de discos para produção de moedas, verificou-se que a PRT.PRESI         
nº 638/2010, que designa a Comissão Permanente de Licitações - COMPEL, acostada 
às fls. 594, de 06/12/2010, com validade de 1 (um) ano, encontrava-se vencida.  

Ressalta-se que os componentes da COMPEL permaneceram sem Portaria por um 
período de 10 (dez) meses, desta forma, descumprindo a legislação, além dos atos da 
Comissão tornarem-se passíveis de questionamentos, visto que foram praticados por 
meio de uma Portaria fora do prazo. 

Avaliação Final da AUDIT: 

Analisando o teor da manifestação do DEGCS, constatou-se que a documentação 
disponibilizada evidencia que esse Departamento, após a reunião de busca de soluções 
conjuntas, promoveu, imediatamente, a inclusão da PRT.PRESI nº 036/2012, de 
30/10/2012, designando a Comissão Permanente de Licitação, nos autos do Processo  
nº 3283/2010. 

Constatou-se ainda, que os atos praticados no interregno entre as Portarias em epígrafe, 
foram ratificados pela Autoridade competente à época, o Diretor Vice-Presidente de 
Administração e Finanças, conforme consta na PRT.PRESI nº 036/2012. 

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.  
 

2 – INFORMAÇÃO REFERENTE À DECISÃO DE RECURSO FORA DO 
PRAZO 

No decorrer de nossa análise, verificou-se que no processo nº 0622/2013, a licitante 
Notre Dame Seguradora Sociedade Anônima apresentou recurso contra a vencedora 
Amil Assistência Médica Internacional S.A, às fls. 3.422 a 3545, em 25/06/2013. A 
empresa recorrida apresentou suas contrarrazões de recurso, às fls. 3.556 a 3559, em 
28/06/2013. O gestor contratual relatou que inexistia óbice quanto a regular habilitação 
técnica da vencedora, fls. 3561 e 3562 em 01/07/2013.  

Em 09/07/2013, o pregoeiro, ratificou a decisão inicial de declarar a Amil vencedora, 
encaminhando para Parecer Jurídico, já com atraso, conforme fls. 3572 a 3573. O 
Parecer Jurídico, datado de 10/07/2013, foi ao encontro do posicionamento do 
pregoeiro, de acordo com as fls. 3574 a 3576. O Diretor da Diretoria de Administração 
e Finanças - DIRAD decidiu pelo desprovimento do recurso, às fls. 3578, em 
11/07/2013, ultrapassando, desta forma, o prazo estabelecido na Lei 8666/93, art. 109, 
§4º. 

Avaliação Final da AUDIT: 

Analisando o teor da manifestação do DEGCS, constatou-se que a justificativa e a 
documentação apresentada, evidencia que não houve prejuízo à CMB, bem como a 
COMPEL promoveu alterações nos procedimentos quanto ao cumprimento do prazo a 
que alude o art. 109, § 4º da Lei 8.666/93. 

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. 
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10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

 11/07/2014 
 
11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 

 Relatório Preliminar 
23/05/2014 

 Relatório Final 
25/07/2014 

 
12. MONITORAMENTO 

 Recomendação - Ponto 4 
a) Parcialmente Atendida 

 
 
 
 
 
 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. 

 
 
 
 
 
 

 3 – INFORMAÇÃO REFERENTE À NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE 
PROCEDIMENTOS REFERENTES AO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS EM NORMA DE ADMINISTRAÇÃO 

No decorrer da análise dos processos licitatórios foi verificado que a Norma de 
Administração nº 4170-NA-1-01.01 não contempla especificamente licitações 
realizadas por meio do Sistema de Registros de Preços, permitindo que procedimentos 
sejam realizados de forma desalinhada com a legislação vigente quanto a este Sistema, 
sendo assim as seguintes situações foram encontradas: 

Adicionalmente, verificou-se no processo supracitado a consulta da dotação 
orçamentária. Entretanto, a indicação de Dotação Orçamentária torna-se desnecessária 
em Licitações por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme previsto no 
Decreto nº 3.931/2001, art. 7º, vigente a época deste processo. E ainda, o Decreto nº 
7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro de preços, e revogou o Decreto 
mencionado anteriormente, no art. 16º, manteve a referida previsão. 

Diante dos fatos, conclui-se a necessidade de atualização da Norma de Administração 
nº 4170-NA-1-01.01, incluindo os procedimentos relativos às contratações por meio do 
Registro de Preços. 

Avaliação Final da AUDIT: 

Analisando o teor da manifestação do DEGCS, constatou-se que a justificativa 
apresentada, evidencia que com a regulamentação do Decreto nº 7.892/2013, 
consequentemente, os procedimentos anteriormente adotados, foram modificados, 
tendo por base o preceituado no referido Decreto. Além do Decreto, a Norma de 
Administração nº 4170-NA-1-01.01 contempla procedimentos referentes às Licitações 
por meio de Registro de Preços, não havendo necessidade de atualização quanto à 
necessidade levantada pela AUDIT. 

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 – ACOSTAMENTO DE DOCUMENTOS DESNECESSÁRIOS NO 
PROCESSO 

Constatação: 

Durante a análise dos processos relacionados neste ponto, verificou-se que por vezes, 
são incluídos documentos desnecessários, avolumando os processos, tais como: 
minutas de editais, cópias de processos anteriores, além da falta de organização da 
documentação acostada aos autos. Além de gasto desnecessário de papel onerando as 
despesas com material administrativo da CMB. 

Constatou-se ainda nos Processos folhas fora da ordem numérica e falha temporal na 
organização dos documentos 

Tal fato ganha vulto, quando da inclusão do Edital, por exemplo, a cada área 
consultada, gerando muitas páginas desnecessárias, e que também são inseridas aos 
autos. Além disso, a falta de ordem cronológica da documentação, dificultando a 
análise. 

Avaliação Final da AUDIT: 

Analisando o teor da manifestação do DEGCS, constatou-se que a documentação 
apresentada, evidencia que esse Departamento promoveu a organização das folhas, 
acostadas ao Processo nº 1118/2012, que se encontravam fora da ordem numérica. 

Quanto à manifestação do DEPAC, tendo em vista que, após a Reunião de Busca de 
Soluções Conjuntas, a recomendação do presente Ponto foi redirecionada ao referido 
Departamento, constatou-se que a documentação apresentada, evidencia que esse 
Departamento promoveu a elaboração da Minuta de Ordem de Serviço Geral - OSG, 
comunicando todas as áreas da CMB, quanto à necessidade de atentar para que não 
haja repetição desnecessária de documentos acostados aos Processos Licitatórios, bem 
como a organização e cronologia das informações constantes nos autos. 

Tendo em vista que a referida OSG foi enviada à Presidência, em 30/06/2014 para 
apreciação e ainda não foi publicada, o fato apresentado no Relatório Preliminar não 
foi mitigado, resultando em Constatação neste Relatório. 
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Recomendação 

Verificar a possibilidade de elaborar um documento de divulgação interno, 
comunicando todas as áreas da CMB, quanto à necessidade de atentar para que não 
haja repetição desnecessária de documentos acostados aos Processos Licitatórios, bem 
como a organização e cronologia das informações constantes nos autos. 

Competência: DEPAC 

 Risco: 

 

5 – INFORMAÇÃO REFERENTE À AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS 
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO 

Durante a análise do processo nº 0622/2013, cujo objeto é prestação de serviços 
médicos e hospitalares, realizado por meio de pregão eletrônico, verificou-se que o 
edital apresentou informações imprecisas, no que concerne ao item 1.3 do Termo de 
Referência, acostado às fls 695, como segue: 

 
“1.3 - DO PLANO MÉDICO INTERMEDIÁRIO – é aquele oferecido com valor 
intermediário entre o plano médico básico e o plano médico diferenciado, para adesão 
opcional do beneficiário, que arcará com a diferença deste para o plano médico 
básico, com acomodações privativas, nos casos de internação, e uma rede credenciada 
de abrangência maior que a especificada no plano médico básico, ou seja, no mínimo 
03(três) hospitais de excelência na cidade do Rio de Janeiro.” (Grifo nosso) 
 
Desta forma, a ausência de clareza no item do Termo de Referência do processo 
supracitado possibilita interpretação subjetiva quanto ao desejado pela CMB, podendo 
acarretar em resultados contrários ao esperado, e ainda em atrasos no processo 
licitatório.  

Avaliação Final da AUDIT: 

Analisando o teor da manifestação do DEGEP, constatou-se que a justificativa 
apresentada, registra que o Edital será modificado, visando atender o previsto o inciso 
I, art. 9º, do Decreto 5.450/2005, bem como os procedimentos estão sendo cumpridos 
pela atual prestadora de serviço. 

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. 

 

6 – INFORMAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS NÃO ANALISADOS  
 

Alguns processos pertencentes ao escopo do trabalho não foram analisados por esta 
equipe de auditoria, visto que as Licitações encontravam-se em andamento, e a 
paralização destas poderia prejudicar o andamento dos referidos certames.  

Cabe ressaltar que os Processos nºs 1.445/2013 e 3.651/2012, que tratam de Aquisição 
de Discos Eletrorrevestidos e Discos Aço Inoxidável, foram encaminhados à CGU em 
24/01/2014, por meio do Ofício AUDIT nº 11/2014, em atendimento a SA 
201318162/01, de 15/01/2014, que trata da solicitação dos Processos Licitatórios para 
análise desse Órgão, inviabilizando, desta forma, a análise por esta equipe de auditoria. 

 

7 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO APRIMORAMENTO DOS 
CONTROLES INTERNOS QUANTO AO PARECER DEPAC  
 

Devido a necessidade de aprimoramento dos controles internos sobre processos de 
contratações da CMB, a Presidência por meio do Memorando nº 242/13, de 11/12/2013 
às fls. 2061, solicitou ao Departamento de Controle e Conformidade – DEPAC, a 
análise sobre os 10 (dez) processos de valores mais elevados, quanto ao planejamento, 
gestão e fiscalização para aprimoramento dos procedimentos internos. O processo nº 
1.118/2012 foi um dos processos selecionados para análise supracitada. 

O DEPAC abordou itens referentes à condução do processo de licitação. Tal análise é 
diferente da análise efetuada por esta AUDIT que consiste na verificação dos Processos 
Licitatórios nas Modalidades de Tomada de Preços, Concorrência e Convite, de acordo 
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com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, assim como Pregão Eletrônico e Presencial e 
Registro de Preço por meio de Pregão, em conformidade com os Decretos                     
nºs 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, Lei nº 10.520/2002, Acórdãos do Tribunal de 
Contas da União – TCU pertinentes e a Norma de Administração nº 4170-NA-1-01.01.  

Importante ressaltar que o DEPAC envia suas considerações a Presidência e a área 
responsável pela contratação, no caso específico a Diretoria de Produção – DIPRO, e 
acompanha as providências efetuadas. 
 
8 – INFORMAÇÃO REFERENTE À CONTRATATAÇÃO POR 
INEXIGIBILIDADE SICOBE  

A equipe desta AUDIT, quando da execução da Auditoria Operacional, referente à 
OSI.AUDIT nº 011/2013, realizada em alguns dos Macroprocessos que compõem a 
METODOLOGIA SICOBE, não foi evidenciado no Processo nº 1890/2008, o 
cumprimento das determinações emanadas no Acórdão nº 2.075/2006-TCU-Plenário: 

“9.7. determinar à Casa da Moeda do Brasil que: 

9.7.1. continue envidando esforços para viabilizar o credenciamento de outras                                   
empresas fornecedoras de serviços afins, e que, para as próximas contratações, 
realize licitação, avaliando a conveniência e a oportunidade de realizá-la em nível 
internacional.  

9.7.2. em futuras contratações, realize pesquisa de preços nos mercados nacional e 
internacional, acerca das contratações de projetos similares ao que foi contratado 
com a empresa SICPA no presente processo.” 

Vale ressaltar que, avaliando o teor do Processo supracitado, não foi possível 
identificar, por meio de documentos, os esforços para viabilizar o credenciamento de 
outras empresas, bem como comprovar a realização de pesquisa de preços nos 
mercados nacional e internacional. 

Verificou-se que no exercício de 2013 foi aberto o Processo nº 0786/2013, cujo objeto 
é a prestação de serviços caracterizados como solução tecnológica, relativos à 
METODOLOGIA SICOBE, no qual foi analisado, pela equipe de auditoria, os 
documentos contidos nos autos, com vistas à obtenção de evidências do cumprimento 
das determinações dos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão nº 2.075/2006-TCU-Plenário. 

Constatou-se que o Contrato da supracitada prestação de serviço, assinado em 
12/12/2013, manteve a contratação por Inexigibilidade, devido à complexidade do 
objeto contratado, tendo em vista a necessidade do atendimento aos parâmetros 
exigidos de segurança e rastreabilidade, além da contagem da produção e 
identificação da embalagem e marca.  

De acordo com a Nota Técnica nº 06/2013 de 19/11/2013, elaborada pelo 
Departamento de Pesquisa e Análise de Mercado - DEPAM, acostadas às fls. 172 a 
177 do referido Processo, após análise de mercado da prestação do serviço relativo ao 
SICOBE, foi concluído que qualifica-se dentro da justificativa de inexigibilidade, 
conforme segue: 

“Item 16 – Cronograma de Desmobilização e Mobilização do Sicobe para 50 bilhões 
de Selos/Ano, projetou o início da operação do novo fornecedor, após o término da 
licitação, para o 2º semestre de 2016; 

Item 17 – O próprio trâmite do processo licitatório tem duração prevista de 
aproximadamente 18 meses. Vencida esta etapa, ainda serão necessários 18 meses 
para realizar todo o processo técnico de substituição, perfazendo um total previsto de 
36 meses para efetiva substituição do prestador de serviço, aquele vencedor do 
certame licitatório; 

Item 20 - A avaliação técnica, pela Casa da Moeda do Brasil, das soluções 
apresentadas no Chamamento Público evidenciou a incapacidade, no curto prazo, da 
adaptação imediata das tecnologias apresentadas ao atual quadro técnico onde o 
Sistema de Controle e Rastreamento de Bebidas (Sicobe), está inserido. Além disso, 
mesmo que houvesse capacidade técnica imediata de substituição do ponto de vista 
técnico, os trâmites burocráticos e técnicos vinculados ao processo licitatório 
impedem a efetiva substituição de fornecedores para fins de contratação diante do 
prazo exíguo que se apresenta até o fim do atual contrato, em dezembro deste ano, 
com exaustão por quantidade contratada a partir de outubro. Por estes motivos o 
mercado em análise deve ser considerado, diante dos fatos expostos, como um caso 
de monopólio; 
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Item 24 - Em virtude da impossibilidade de se substituir a Sicpa tempestivamente, a 
negociação de um novo contrato com três anos de duração com a atual fornecedora 
implica em vantagem econômica para a Administração. Isto ocorre porque, além da 
manutenção adequada dos serviços, o preço negociado a ser pago no novo contrato é 
fixo e igual ao valor pago no último ano de vigência do contrato atual. Tal valor, 
além da perda inflacionária, embute cinco anos de repasses de ganhos de 
produtividade da Sicpa para a Casa da Moeda do Brasil.” 
 
Apesar de não haver evidências nos autos de que a pesquisa de mercado internacional 
de projetos similares foi efetuada, assim como na análise de preços foram 
considerados, entre outros, o histórico do contrato vigente, foi verificado nos autos do 
referido Processo, que o Departamento de Controle e Conformidade - DEPAC alertou 
a Direção da CMB, quanto à necessidade de se observar, também no Processo de 
contratação para a METODOLOGIA SICOBE, as determinações do Acórdão n° 
2.075/2006. 
 
A atual Direção da CMB adotou algumas providências, ainda no exercício de 2013, 
visando dar atendimento ao referido Acórdão, tais como: 
 
Em 18/09/2013, foi realizada a 1ª Audiência Pública referente ao Edital nº 002/2013, 
para futura realização de Licitação Pública Internacional, que teve como objeto a 
prestação de serviço, dentro do processo de selagem fiscal, consistente em controle 
numérico, do tipo de produto embalagem e marca comercial, além do rastreamento de 
produção de bebidas no âmbito nacional, do denominado SICOBE com envio dos 
respectivos dados à Receita Federal do Brasil e que objetivou apresentar diretrizes 
básicas do objeto a ser contratado, e posteriormente, em 30/10/2013, foi realizada a 2ª 
Audiência Pública referente ao Edital nº 003/2013. 
 
Em 09/04/2014 foi realizada a 3ª Audiência Pública referente ao Edital de Pré-
Qualificação nº 001/2013, quanto à Pré-Qualificação para Concorrência Internacional, 
por menor preço para prestação de serviços relativos à METODOLOGIA SICOBE. 
 
Nesse contexto, verificou-se ainda, o credenciamento de outras duas empresas, além 
da SICPA, no Chamamento Público nº 001/2012, considerado a Nota Técnica do 
DEPAM/006/2013. Contudo, 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. 
 
Diante dos fatos, conclui-se que as determinações contidas no Acórdão nº 2.075/2006, 
de 08/11/2006, que não foram respeitadas na primeira contratação, estão sendo 
respeitadas nessa nova contratação com a SICPA, no que se refere ao item 9.7.1 do 
referido Acórdão, devido às providências da atual Administração quanto ao 
credenciamento de outras empresas fornecedoras de serviços afins. 
 
9. INFORMAÇÃO REFERENTE À CONTRATATAÇÃO POR 
INEXIGIBILIDADE SCORPIOS 
 
Com base na precariedade procedimental apontada no ponto anterior, quanto à 
impossibilidade de identificação, nos autos, do atendimento às recomendações 
contidas no Acórdão                    nº 2.075/2006-TCU, bem como a comprovação, 
efetiva, da realização de pesquisas de preços nos mercados nacional e internacional, a 
equipe desta Audit observou que tal fato poderia também ter acontecido no processo 
da nova contratação do SCORPIOS, materializado no Contrato              nº 0735/2012, 
de 05/09/2012, vale destacar o histórico que antecedeu essa nova contratação, uma 
vez que pode estar eivada da mesma precariedade procedimental, a saber:  
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Em 02/12/2004, foi firmado um “MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS” 
(Relatório TCU TC-013.895/2005-6, fl. 01), entre a CMB X SICPA, no qual ficou 
acordado que: 
 
“8.1. Eventual contrato entre a CMB e a SICPA, para os fins anteriormente tratados, 
seria formalizado após a CMB assinar contrato com a SRF, sendo que o mesmo teria 
o prazo de 12 meses, prorrogáveis até o limite de 60 meses, e passaria a vigorar a 
partir da assinatura;” 
 
Em 31/12/2004, foi assinado o contrato entre a CMB e a SRF, para que a primeira 
prestasse serviços de confecção e distribuição de selos de controle, com fornecimento 
de materiais e prestação de assistência técnica no desenvolvimento de projetos 
relativos aos selos, no valor estimado de R$ 121.132.821,94 (cento e vinte e um 
milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e quatro 
centavos), pelo período de 01/01 à 31/12/2005. (1º §, fl. 02, Relatório TCU TC-
013.895/2005-6). 
 
Em 24/01/2005, o então Diretor de Produção da CMB, à época, reconheceu, em 
24/01/2005, a inexigibilidade da contratação da SICPA, posicionamento que foi 
ratificado pelo então Chefe da Assessoria Jurídica da CMB – ASJUR e pela Diretoria 
da CMB, conforme Ata da 4ª Reunião de Diretoria, todos ocorridos na mesma data 
em que foi exarado o despacho do Diretor de Produção. (2º §, fl. 02, Relatório TCU 
TC-013.895/2005-6). 
 
Em 02/02/2005, foi assinado o Contrato nº 264/2005 - Contrato de Prestação de 
Serviços Continuados que entre si fazem a Casa Da Moeda Do Brasil - CMB e a 
Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda., a saber: 
Valor do Contrato: R$ 37.440.000,00 (trinta e sete milhões quatrocentos e quarenta 
mil). 
 
 Vigência: 02/02/2005 à 31/12/2005. 
 Publicação: DOU de 09/03/2005. 
 OBJETO: A prestação de serviços caracterizados como solução tecnológica para 

viabilizar a fabricação, distribuição e ativação do produto “SELO FISCAL 
INTELIGENTE”, aplicável no controle numérico e rastreamento, no âmbito 
nacional, da produção e comercialização de cigarros e controle dos tributos 
incidentes na venda desse artigo, conforme o Anexo I – Regime de execução e 
forma de fornecimento. A quantidade estimada de selos impressos e validados 
durante a vigência deste contrato é de até 1,3 (um virgula três) bilhões de selos para 
o 4º (quarto) trimestre de 2005, começando-se sua codificação na CMB em 
01/09/2005. 

 
Em 24/05/2005, o então Presidente da Casa da Moeda à época, mediante despacho 
dirigido à Diretoria de Produção, entendeu por bem cancelar o contrato com a 
SICPA. O Presidente alegou, ainda, que a contratação em questão havia sido 
questionada na 99ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da casa da 
Moeda, realizada em 04/04/2005 (fl. 46v), onde o Conselho determinou, por maioria 
que a subcontratação de empresa para atender ao contrato firmado com a SRF fosse 
realizada mediante prévio procedimento licitatório. (4º §, fl. 02, Relatório TCU TC-
013.895/2005-6) 
 
Em 08/11/2006, Sessão Ordinária que culminou no ACÓRDÃO nº 2075/2006, dentre 
outros assuntos, traz a determinação contida no item 9.7, conforme supracitado. 
 
Desde março de 2012 até setembro de 2012, a Direção da CMB deu sinais de cautela 
e prudência, nessa atual gestão, ao renovar o contrato duas vezes, por um período 
menor, tendo inclusive realizado um reconhecimento de dívida.  
 
Todavia, em 05/09/2012, assinou o Contrato nº 735/2012, por inexigibilidade, por 
mais três anos. Nessa data, poderia até aceitar mais uma renovação, por um período 
menor, pelo fato de a empresa estar iniciando o Chamamento Público nº 001/2012, 
sendo instituída pela PRT.PRESI  nº 316/2012, de 26/10/2012, uma Comissão 
Especial de Avaliação – CEA para conduzir as fases interna e externa do 
Chamamento Público para aferição de capacidade técnica CMB nº 001/2012, 
aprovada na 41ª Reunião de Diretoria, realizada no dia 18/10/2012. (PA.PRESI     nº 
129/2012). 
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Em 07/11/2012, foi elaborado o Edital de Chamamento Público para Aferição de 
Capacitação Técnica CMB nº 001/2012 (fls. 60/73), sendo instituído, por meio da 
Portaria PRT.NPL nº 292/2013 de 05/08/2013 (fl. 74), Grupo Técnico para realizar a 
aferição de capacidade técnica referente ao Chamamento Público, que teve por 
objetivo o desenvolvimento de solução tecnológica consistente na instalação de 
equipamentos contadores de produção que possibilitem a identificação do tipo do 
produto, de embalagem e sua marca comercial (geração de selos digitais e virtuais) 
voltados para o controle de produção. 
 
Considerando que os atuais credenciamentos de três potenciais empresas 
fornecedoras, pelo Grupo de Trabalho em epígrafe, desse modelo de serviço, 
assemelha-se aos serviços pactuados no Contrato nº 753/2012 (SCORPIOS), esta 
AUDIT recomendou à Direção, para que lance a contratação do fornecimento de 
serviços para os Macroprocessos da METODOLOGIA SCORPIOS, ainda dentro do 
exercício de 2013, em substituição ao atual contrato, corrigindo o rumo que fora dado 
em 2012, que pode  não ter cumprido às determinações contidas no Acórdão TCU nº 
2075/2006. (grifo nosso) 
 
Dessa forma, após ter tomado conhecimento da recomendação contida na 
Informação/Despacho elaborada pela equipe da AUDIT em resposta a demanda do 
PA.PRESI Nº 419/2013, o Sr. Presidente da CMB, constituiu Comissão Especial por 
meio da PRT.PRESI Nº 441/2013, de 11/11/2013, para elaborar minuta de Edital de 
Licitação Internacional para a contratação de solução tecnológica para o controle 
numérico e rastreamento, no âmbito nacional, da produção de carteiras de cigarros 
(SCORPIOS), marcando a primeira audiência pública para o dia 18/12/2013. 
 
Conforme previsto, em 18/12/2013, foi realizada a Audiência Pública CMB nº 
004/2013, sobre a especificação técnica para a futura realização de Licitação Pública 
Internacional com vistas à prestação de serviço, dentro do processo de selagem fiscal 
de solução tecnológica para viabilizar a fabricação, distribuição e ativação do produto 
“selo fiscal inteligente”, aplicável no controle numérico e rastreamento da produção 
de cigarros, no âmbito nacional, do denominado Sistema de Controle e rastreamento 
da Produção de Cigarros – SCORPIOS. 
 
Verifica-se que a Audiência Pública supramencionada foi realizada consonância com 
o Edital de Audiência Pública CMB nº 004/2013, bem como foram discutidos pontos 
da Minuta de Especificação (anexa ao edital), ambos publicados no site da CMB e 
elaborados pela Comissão instituída pela PRT.PRESI Nº 441/2013. O registro da 
Audiência Pública foi feito, por meio de ATA DE REUNIÃO, lavrada em 18/12/2013, 
sob a Coordenação do Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Presidente da Comissão. 
 
Em consulta ao site da CMB foi observado, pela equipe de auditoria, que constam 
duas publicações, uma do Edital de Audiência Pública CMB nº 001/2014, com 
previsão de realização em 12/03/2014, das 10 horas às 17 horas e a outra da Minuta do 
Edital de Pré-Qualificação, com 7 (sete) anexos, para Concorrência Internacional por 
menor preço para prestação de serviços de solução tecnológica aplicável no controle 
numérico e rastreamento, no âmbito nacional, da produção de carteiras de cigarros, do 
denominado Sistema de Controle e Rastreamento da produção de cigarros 
(SCORPIOS). 
 
Face ao exposto, a equipe de auditoria, entende que apesar do Processo nº 0753/2012 
não ter sido instruído com elementos suficientes, necessários e pertinentes para 
atender as determinações contidas no Acórdão nº 2075/2006, hoje o cenário 
configura-se de forma diferente, propiciando (tendo em vistas as ações da Diretoria da 
CMB) ao atendimento integral daquelas determinações, desde que se mantenham os 
direcionamentos que estão em curso até a presente data. 
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 19/2013 

2. PROCESSO Nº 18.750.002177/2014-37 

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 à Ação de Auditoria 2.4.1 – Processo 
de Acompanhamento das Recomendações do 
Tribunal de Contas da União - TCU, Área de 
Negócio 2.4 – Órgãos Externos, Eixo de Atuação 
2 – Auditorias de Compliance, relativo ao Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna – 
PAINT, Exercício de 2013. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar a estrutura de controles internos da CMB, 
com vistas a garantir que seus objetivos 
estratégicos sejam atingidos para o exercício de 
2013, no que se refere ao ambiente de controle, 
avaliação de risco; procedimentos de controle; 
informação e comunicação; e monitoramento. 

6. ESCOPO 

Avaliar a estrutura de controles internos da CMB 
da área que melhor represente o negócio da CMB, 
em atendimento ao item 3.2, da Portaria TCU 
n°150, de 30/07/2012 e portaria TCU n°175, de 
09/07/2013. 

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Foram verificados a estrutura de controles internos 
de 100% dos departamentos subordinados a 
DIPRO. 

 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIPRO – 02/04/2014 
MEMO nº 065/2014 
 

 PRESI – 02/10/2014 
MEMO nº 635/2014 

 

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

10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

10.1 Relatório Preliminar 

 DECED – 19/05/2014 
 DEGER – 19/05/2014 
 DEMAN – 20/05/2014 
 DEMOM – 26/05/2014 
 DIPRO – 03/06/2014 
 PRESI – 07/10/2014 

 

 
DIRETORIA DE PRODUÇÃO – DIPRO 
  
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Avaliação da estrutura de controles internos da CMB. 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

 

1. INFORMAÇÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 
ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA CMB 
 

Consideram-se Controles Internos o conjunto de atividades, planos, métodos, 
indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a 
conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas 
estabelecidos para a unidade sejam alcançados, conforme definido no inciso X do 
parágrafo único do art. 1º da IN TCU nº 63/2010. 
 
Em atendimento à alínea “c” do item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 175, de 
9 de julho de 2013, a qual estabelece que devem ser utilizadas para a realização da 
pesquisa as pessoas que integram as áreas estratégicas da empresa para execução da 
avaliação quanto à qualidade do funcionamento do Sistema de Controles Internos - 
SCI, foram escolhidos, inicialmente, pelo Departamento de Desenvolvimento 
Empresarial – DESEM, Departamento de Controle e Conformidade – DEPAC e esta 
AUDIT, 2 (dois) departamentos que integram a Diretoria de Produção – DIPRO: 
Departamento de Cédulas – DECED e Departamento de Moedas e Medalhas – 
DEMOM.  
 
A metodologia aplicada pela AUDIT considerou a representatividade igual ou superior 
a 45% das opiniões dos empregados acerca das 30 (trinta) afirmativas da Pesquisa de 
Avaliação dos Controles Internos da CMB, detalhado no Anexo deste Relatório, com 
base nas 5 (cinco) escalas de avaliação, definidas na alínea “a” do item 3.2 do Anexo 
Único da Portaria TCU n° 175/2013: 
 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não 
observado no contexto da CMB. 
 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente 
observado no contexto da CMB, porém, em sua minoria. 
 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não 
observado no contexto da CMB. 
 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente 
observado no contexto da CMB, porém, em sua maioria. 
 
(5) Totalmente válido: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente 
observado no contexto da CMB. 
 
Após compilação dos dados, as respostas foram classificadas em 4 (quatro) grupos 
distintos, com as seguintes representatividades: 
 
a) Igual ou superior a 45% das opiniões: 
 
- Respostas “validas” (escala 4 e 5);  
- Respostas “inválidas” (escalas 1 e 2); 
- Respostas “neutras” (escala 3); e 
 
b) Inferior a 45% das opiniões: 
 
- Respostas “sem consenso” (opiniões que não se destacaram entre “válidas”, 
“inválidas” ou “neutras”). 
 

As afirmativas classificadas no grupo de respostas “sem consenso” merecem igual 
importância na análise crítica deste relatório, uma vez que não apresentaram um 
consenso na percepção das questões sobre o SCI, e representam uma divergência de 
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11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 
 
11.1 Relatório Preliminar 

 
 31/03/2014 

 

11.2 Relatório Final 

 16/10/2014 

 
12. MONITORAMENTO 

 Recomendação – Fato 2 
a.i – Não Atendida 
b.i – Não Atendida  
c.i – Não Atendida 
c.ii – Não Atendida 
d.i – Não Atendida 
e.i – Não Atendida 
e.ii – Não Atendida 
f.i – Não Atendida 
g.i – Não Atendida 
h.i – Não Atendida 
i.i – Não Atendida 
j.i – Não Atendida 
k.i – Não Atendida 
 

 Recomendação – Fato 3 
l.i – Não Atendida 
m.i – Não Atendida 
n.i – Não Atendida 
o.i – Não Atendida 
p.i – Não Atendida 
 

 Recomendação – Fato 4 
q.i – Não Atendida 
 

 Recomendação – Fato 5 
r.i – Não Atendida 
s.i – Não Atendida 
t.i – Não Atendida 
u.i – Não Atendida 
v.i – Não Atendida 
y.i – Não Atendida 

 
 

 
 
 
 
 

opiniões entre os conceitos de respostas ‘válidas’ e ‘inválidas’ para uma mesma 
afirmativa. 
 
A seleção da amostra para aplicação da pesquisa aos departamentos da DIPRO 
culminou na participação de 201 empregados, distribuídos, uniformemente, entre os 
departamentos que integram a Diretoria de Produção, conforme Tabela 1.  
 

 
 

 

 
 
Foram avaliadas 3 (três) possibilidades de agrupamento das respostas à Pesquisa 
aplicada, conforme Tabela 2, tendo sido escolhido o percentual de 45%. 
 
Caso o percentual de representatividade das opiniões fosse reduzido de 45% para 
40%, seria observado uma indução para o acréscimo da percepção positiva em 14%, o 
que modificaria o cenário das percepções da pesquisa de aplicada no que tange as 
percepções positivas expressadas pelos empregados, para o percentual de 77%. 
 
Ao ampliar o percentual de representatividade de 45% para 50%, à qualidade da 
informação sobre a percepção positiva demonstrou-se prejudicada, ou seja, a 
percepção obtida sob a ótica de 50% de representatividade eliminaria as percepções 
neutras e negativas sobre o SCI da CMB, bem como ampliaria inadequadamente o 
percentual de respostas “sem consenso”, para o percentual de 57%. 
 
Esta equipe de auditoria, com base nos dados contidos na Tabela 1, selecionou as 
percepções apresentadas pelo nível operacional da DIPRO, considerando a 
abrangência e o universo das opiniões. 
 
Ao ser considerada a percepção positiva apresentada pelo nível operacional, Tabela 3, 
e os tipos de percepções apresentadas para todos os itens que integram a pesquisa de 
controles internos, Tabela 4, verificou-se a existência de percepções negativas e 
distorções às percepções positivas quando consideradas as opiniões apresentadas por 
cada departamento que integra a DIPRO. 

 

Desta forma, os Pontos de Auditoria do presente relatório são apresentados de acordo 
com as análises das percepções obtidas a partir do nível operacional de cada 
departamento da DIPRO: 

 Distorções da percepção “positiva”, por departamento; 

 Percepção “negativa” consolidada da DIPRO; 

 Percepção “neutra” consolidada da DIPRO; e 
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 Percepção “sem consenso” consolidada da DIPRO.  

Ressalta-se que todos os pontos apresentados baseiam-se nas análises das respostas dos 
empregados participantes da Pesquisa de Avaliação dos Controles Internos da CMB, 
conforme Tabela 1 deste Relatório. 
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2. DISTORÇÕES DA PERCEPÇÃO POSITIVA DO NÍVEL 
OPERACIONAL DA DIPRO SOBRE OS CONTROLES INTERNOS DA 
CMB 
 

FATO: 

Com base na avaliação das respostas positivas que sustentam as afirmativas descritas 
nos itens da Tabela 3, verificou-se a existência de distorções da percepção individual 
dos empregados do nível operacional consolidada da DIPRO, quando considerada a 
percepção do nível operacional de cada departamento. Foram listadas, a seguir, as 
percepções por departamento, para os itens que apresentaram percepção diferente da 
positiva em relação às respostas apontadas como válidas contidas na Tabela 3. 
 

2.1 DISTORÇÕES DA PERCEPÇÃO POSITIVA SOBRE OS 
CONTROLES INTERNOS DA CMB NO PONTO DE VISTA DO DECED 
A seguir está demonstrado que os empregados do nível operacional do DECED não 
demonstraram conhecimento ou concordância quanto às afirmativas n°s 1, 3, 19, 20 e 23 
da pesquisa de avaliação dos controles internos da CMB. 
 
Sistema de Controles Internos da CMB 
Elementos: Ambiente de Controle 
 
Item 1: 
A alta administração percebe os controles internos como essenciais à execução dos 
objetivos da CMB e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

 
Item 3: 
A comunicação dentro da CMB é adequada e eficiente. 

 

 
Elementos: Procedimentos de Controle 
 
Item 19: 
Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir riscos e 
alcançar os objetivos da CMB, claramente estabelecidas. 

 

Item 20: 
As atividades de controle adotadas pela CMB são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

B B B 
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Elementos: Informação e Comunicação 
 
Item 23: 
A informação relevante para a CMB e devidamente identificada, documentada, 
armazenada, e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

 

Fonte e Método: Planilha de Resultado consolidado da pesquisa sobre controles internos da CMB, 
aplicada ao nível operacional dos      departamentos subordinados à DIPRO (elaborada pela AUDIT, em 
atendimento ao item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 175/2013). 
 

Os empregados participantes, que pertencem ao nível operacional do DECED 
apresentaram percepções negativas sobre 1 (um) dos 30 (trinta) itens da Pesquisa 
aplicada, o que representa 3% de abrangência das afirmativas, apresentando impacto 
sobre os elementos do Ambiente de Controle. 
 
Os empregados participantes, que pertencem ao nível operacional do DECED 
apresentaram percepções que não alcançaram consenso referente à percepção positiva, 
negativa ou neutra sobre 4 (quatro) dos 30 (trinta) itens da Pesquisa de Avaliação, o 
que representa 13% de abrangência das afirmativas, sendo que 50% delas tiveram 
impacto sobre os elementos de Procedimento de Controle. 
 
As opiniões contrárias e a falta de conhecimento do assunto em questão ou 
concordância relacionada aos itens nos 1, 3, 19, 20 e 23, que integram os Elementos 
do SCI da CMB, representam um indicativo da necessidade de revisão dos Controles 
Internos por parte do DECED. 
 

2.2   DISTORÇÃO DA PERCEPÇÃO POSITIVA SOBRE OS 
CONTROLES INTERNOS DA CMB NO PONTO DE VISTA DO 
DEMOM 

  
A seguir está demonstrado que os empregados do nível operacional do DEMOM não 
demonstraram conhecimento ou concordância quanto às afirmativas n°s 1, 8, 11, 13, 
20, 23, 26 e 30 da pesquisa de avaliação dos Controles Internos da CMB. 
 
Sistema de Controles Internos da CMB 
Elementos: Ambiente de Controle 
 
Item 1: 
A alta administração percebe os controles internos como essenciais à execução dos 
objetivos da CMB e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
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Item 8: 
Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades de competência da 
CMB. 

 
 
Elementos: Avaliação de Riscos 
 
Item 11: 
Há clara identificação dos processos críticos para consecução dos objetivos e metas da 
CMB.  

 
 
Item 13: 
É prática da CMB a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis de gestão. 

 

Elementos: Procedimentos de Controle 
 
Item 20: 
As atividades de controle adotadas pela CMB são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
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Elementos: Informação e Comunicação 
 
Item 23: 
A informação relevante para a CMB e devidamente identificada, documentada, 
armazenada, e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

 
 
Item 26: 
A informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da CMB, contribuindo para execução das responsabilidades de forma 
eficaz.  

 
 
Elementos: Monitoramento 
 
Item 30: 
O sistema de controle interno da CMB tem contribuído para a melhoria do seu 
desempenho. 

 
Conforme critério de avaliação da pesquisa aplicada, constatou-se que para 7 (sete) 
dos 30 (trinta) itens, os empregados não apresentaram consenso ou conhecimento ou 
concordância às afirmações, bem como discordaram de uma afirmação dentre as 30 
(trinta) constantes na Pesquisa.   

As opiniões contrárias e a falta de conhecimento do assunto em questão ou 
concordância aos itens dos elementos do SCI da CMB, representam um indicativo da 
necessidade de revisão dos controles internos por parte do DEMOM. 

2.3 DISTORÇÕES DA PERCEPÇÃO POSITIVA SOBRE OS 
CONTROLES INTERNOS DA CMB NO PONTO DE VISTA DO DEGER  

A seguir está demonstrado que os empregados do nível operacional do DEGER não 
demonstraram conhecimento ou concordância quanto às afirmativas n°s 3, 8, 22 e 30 
da pesquisa de avaliação dos controles internos da CMB. 

Sistema de Controles Internos da CMB 
Elementos: Ambiente de Controle 
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Item 3:  
A comunicação dentro da CMB é adequada e eficiente. 

 
Item 8:  
Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades de competência da 
CMB. 

 

Elementos: Procedimentos de Controle 
 
Item 22:  
As atividades de controle adotadas pela CMB são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

 
Elementos: Monitoramento 
Item 30: 
 O sistema de controle interno da CMB tem contribuído para melhoria do 
desempenho. 

 
Fonte e Método: Planilha de Resultado consolidado da pesquisa sobre controles internos da CMB, aplicada 

no nível operacional dos Departamentos subordinados à DIPRO (elaborada pela AUDIT, em atendimento 

ao item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 175/2013).  

Durante a análise da percepção dos empregados do DEGER que participaram da 
pesquisa de avaliação do SCI da CMB, verificou-se que, dentre as 30 (trinta) 
afirmativas da Pesquisa de Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos da 
CMB, os empregados não demonstraram conhecimento ou concordância sobre 3 (três) 
itens e, para 1 (um) item, os empregados discordaram da afirmação. 
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2.4 DISTORÇÕES DA PERCEPÇÃO POSITIVA SOBRE OS 
CONTROLES INTERNOS DA CMB NO PONTO DE VISTA DO DEMAN  

A seguir está demonstrado que os empregados do nível operacional do DEMAN não 
demonstraram conhecimento ou concordância quanto às afirmativas n°s 5, 11, 13, 19 e 
26 da pesquisa de avaliação dos Controles Internos da CMB. 

Sistema de Controles Internos da CMB 
Elementos: Ambiente de Controle 
 
Item 5:  
Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

 

Elementos: Avaliação de Riscos 
Item 11:  
Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 
da CMB. 

 
Item 13:  
É prática da CMB a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis de gestão. 

 
 

Elementos: Procedimentos de Controle 

Item 19:  
Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir riscos e 
alcançar os objetivos da CMB, claramente estabelecidas. 
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Elementos: Informação e Comunicação 
Item 26:  
A informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da CMB, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma 
eficaz. 
                                                        

 
Fonte e Método: Planilha de Resultado consolidado da pesquisa sobre controles internos da CMB, 
aplicada ao nível operacional dos departamentos subordinados à DIPRO (elaborada pela AUDIT, em 
atendimento ao item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 175/2013). 

Os empregados participantes, que pertencem ao nível operacional do DEMAN 
apresentaram percepções negativas sobre 2 (dois) dos 30 (trinta) itens da Pesquisa 
aplicada e percepções que não alcançaram consenso, sobre 3 (três) dos 30 (trinta) 
pesquisados. 

As opiniões contrárias e a falta de conhecimento do assunto em questão ou 
concordância relacionada aos itens nos 5, 11, 13, 19 e 26, que integram os 
elementos do SCI da CMB, representam um indicativo da necessidade de revisão 
dos Controles Internos por parte do DEMAN. 

 Risco:  
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3. PERCEPÇÃO NEGATIVA DO NÍVEL OPERACIONAL 
CONSOLIDADO DA DIPRO SOBRE OS CONTROLES INTERNOS DA 
CMB 

FATO: 

Com base na percepção dos empregados de nível operacional da DIPRO que operam a 
estrutura de Controles Internos implementada, procurou-se identificar os pilares que 
integram o SCI da CMB que apresentam deficiência na sua implementação ou eficácia 
na busca em identificar ações que promovam a melhoria contínua da estrutura de 
controles internos da CMB, por meio da análise crítica sobre a percepção de 2 (dois) 
grupos de respostas: “negativas” (escalas 1 e 2), respostas “neutras” (escala 3), bem 
como sobre as respostas “sem consenso”.  

A análise crítica sobre a percepção das respostas “neutras” (escala 3) e “sem 
consenso” (nenhuma das respostas maior ou igual a 45%) será efetuada nos itens 4 e 5 
deste Relatório, respectivamente. 

De acordo com o resultado consolidado do nível operacional (Tabela 7) da pesquisa 
sobre o SCI da CMB, 5 (cinco) dos 30 (trinta) apresentaram uma avaliação negativa 
sobre a percepção dos Controles Internos da CMB, conforme segue: 

Percepção negativa dos empregados do nível operacional da DIPRO sobre os itens da 
pesquisa de avaliação dos Controles Internos da CMB 

Sistema de Controles Internos da CMB 
Elementos: Ambiente de Controle 
 
Item 2: 

Os mecanismos gerais de controle instituídos pela CMB são percebidos por todos os 
seus servidores e empregados nos diversos níveis de estrutura da CMB. 

 
 

Item 6: 

Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos empregados e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da CMB na elaboração dos procedimentos, 
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 
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Elemento: Avaliação de Riscos 
 
Item 16: 

Não há a ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades dos 
processos internos da CMB. 

 
 
Elemento: Informação e Comunicação 
 
Item 25: 

A informação disponível para as unidades internas e pessoas da CMB é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível. 

 
 
Item 27: 

A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da CMB, em 
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

 

Fonte e Método: Planilha de Resultado consolidado da pesquisa sobre controles internos da CMB, aplicada 
ao nível operacional dos departamentos subordinados à DIPRO (elaborada pela AUDIT, em atendimento 
ao item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 175/2013).  

Em relação ao Item 2, sobre Ambiente de Controle, há uma tendência ao 
entendimento de que os mecanismos gerais de controle não são percebidos por todos 
os servidores e empregados, nos diversos níveis de estrutura, fato relevante que requer 
atuação do DEPAC, responsável pelo tema. 

Ainda quanto ao Ambiente de Controle, verifica-se diante da percepção negativa do 
Item 6, a falta de mecanismos que garantam ou incentivem a participação dos 
empregados e servidores, dos diversos níveis da estrutura da CMB, na elaboração de 
procedimentos, instruções operacionais ou código de ética ou conduta, fato que 
corrobora com a percepção negativa do Item 2. 
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Quanto ao Item 16, no tocante à Avaliação dos Riscos, verificam-se opiniões quanto às 
fragilidades dos processos internos da CMB, como fato gerador para fraudes ou perdas 
nos processos. 

Em relação ao Item 25, sobre Informação e Comunicação, o resultado da pesquisa 
aponta para uma tendência ao entendimento de precariedade na informação 
disponibilizada internamente, no tocante à: apropriação, tempestividade, atualidade, 
precisão e acessibilidade. Tal resultado é complementado pela percepção negativa, 
também, no Item 27, quanto à comunicação das informações não perpassar por todos os 
níveis hierárquicos da CMB, em todas as direções, por todos os seus componentes e por 
toda sua estrutura, fato relevante que requer, também, a atuação do DEPAC. 

 Risco:  
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4. PERCEPÇÃO NEUTRA DO NÍVEL OPERACIONAL 
CONSOLIDADO DA DIPRO SOBRE OS CONTROLES INTERNOS 
DA CMB 

FATO: 

De acordo com o resultado do nível operacional na pesquisa sobre o SCI da CMB, a 
afirmativa n° 21 apresentou uma avaliação neutra (Tabela 4) sobre a percepção dos 
Controles Internos da CMB, conforme segue:  

Percepção dos empregados do nível operacional da DIPRO sobre os itens da 
pesquisa de avaliação dos Controles Internos da CMB (“respostas neutras”) 

 

Sistema de Controles Internos da CMB 
Elementos: Procedimento de Controle 
 
Item 21: 

As atividades de controle adotadas pela CMB possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação: 

 

Fonte e Método: Planilha de Resultado consolidado da pesquisa sobre controles internos da CMB, 
aplicada ao nível operacional dos departamentos subordinados à DIPRO (elaborada pela AUDIT, em 
atendimento ao item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 175/2013).  

Em relação a este item, os empregados não opinaram ou não souberam opinar quanto 
ao custo das atividades de controle ser apropriado ao nível de benefícios que possam 
derivar de sua aplicação. 

Risco: 
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5. PERCEPÇÃO “SEM CONSENSO” DO NÍVEL 
OPERACIONAL DA DIPRO SOBRE OS CONTROLES INTERNOS 
DA CMB 

FATO: 

As respostas “sem consenso” se referem às opiniões que não ultrapassaram ou 
alcançaram o percentual de 45%, conforme tratado na página 2 deste Relatório. Este 
percentual foi escolhido, por esta equipe de auditoria, para execução da avaliação das 
percepções da pesquisa por melhor representar os cenários possíveis de avaliação do 
SCI da CMB, conforme demonstrado na página 2 deste Relatório. 

A importância da análise crítica das respostas “sem consenso” está atrelada a 
existência, nestas respostas, de divergência de opiniões entre os conceitos de 
percepções positivas e negativas das afirmativas que compõem a Pesquisa de 
Avaliação do SCI da CMB. 

De acordo com o resultado do nível operacional (Tabela 4), 7 (sete) dos 30 (trinta) 
itens apresentaram falta de consenso quanto aos Controles Internos da CMB, 
conforme segue:  

Percepção dos empregados da DIPRO sobre os itens da pesquisa de avaliação dos 
Controles Internos (respostas “sem consenso”) 

 

Sistema de Controles Internos da CMB 
Elemento: Ambiente de Controle 
 
Item 7: 

As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 
de responsabilidades. 

 

Elemento: Avaliação de Riscos 
 
Item 12: 

É prática da CMB o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de 
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitiga-los. 
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Item 14: 

A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 
perfil de risco da CMB ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 
externo. 

 

Item 15: 
Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

 

Elementos: Informação e Comunicação 
 
Item 24: 
As informações consideradas relevantes pela CMB são dotadas de qualidade 
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

 

 

Elemento: Monitoramento 
 
Item 28: 
O sistema de controle interno da CMB é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo. 
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Item 29: 
O sistema de controle interno da CMB tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

 

Fonte e Método: Planilha de Resultado consolidado da pesquisa sobre controles internos da CMB, 

aplicada ao nível operacional dos departamentos subordinados à DIPRO (elaborada pela AUDIT, em 

atendimento ao item 3.2 do Anexo Único da Portaria TCU n° 175/2013).  

Em relação ao Item 7, sobre Ambiente de Controle, observa-se tendência à divisão 
no entendimento quanto à clareza e transparência da delegação de autoridade e 
competência. 
 
Quantos aos Itens 12, 14 e 15, sobre Avaliação de Riscos, há divisão de opinião 
quanto à efetiva prática na CMB de diagnosticar os riscos de seus processos 
estratégicos, bem como mensurar, classificar, estabelecer escala de prioridades, 
revisar continuamente, de modo que possam trazer informações úteis à tomada de 
decisão. 
 
Em relação ao Item 24, sobre Informação e Comunicação, há uma tendência ao 
entendimento de não ser possível afirmar que as informações consideradas relevantes 
pela CMB são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as 
decisões apropriadas. 
 
Quanto aos Itens 28 e 29, sobre Monitoramento, há uma tendência ao entendimento 
de não ser possível afirmar que o SCI da CMB seja constantemente monitorado para 
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo, bem como seja considerado 
adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 
 
Risco: 
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6. RECOMENDAÇÕES REFERENTES AOS PONTOS DE AUDITORIA Nos 2 a 5 

Distorções da Percepção Positiva do nível operacional da DIPRO, por 
Departamento (Ponto 2) 
 

 Ambiente de Controle:  

a) “Item 1 - A Alta Administração percebe os controles internos como essenciais 
à execução dos objetivos da CMB e dão suporte adequado ao seu 
funcionamento” 

a.1) Ao DECED: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a importância dada pela 
Alta Administração aos controles internos em relação à execução dos objetivos da 
CMB e ao suporte adequado que a mesma oferece para garantir o seu funcionamento. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DECED contida na Informação/despacho de 19/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), este Departamento entende que a pesquisa não alcançou 
o entendimento desejado por parte do quadro operacional do DECED, fato pelo qual 
não foi alcançado o referido consenso. 

a.2) Ao DEMOM: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a importância dada pela 
Alta Administração aos controles internos em relação à execução dos objetivos da 
CMB e ao suporte adequado que a mesma oferece para garantir o seu funcionamento. 

Manifestação do auditado: 
Quanto à Manifestação do DEMOM contida na Informação/Despacho de 26/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), foi registrado que o Sistema de Controles Internos – SCI 
da CMB, introduzido no transcorrer de 2013, não foi, ainda, assimilado e 
consolidado plenamente por todos os empregados, necessitando de maior 
disseminação do SCI, não tendo alcançado consenso por ser um procedimento 
inédito e inovador. 

Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta do DECED e do DEMOM no que se refere a este Item, 
a equipe de Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente 
de Controle, no que se refere, propriamente, à percepção dos controles internos como 
essenciais à execução dos objetivos da CMB e à necessidade de dar suporte ao 
funcionamento destes controles. 
 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 

a.i) Propor à PRESI ações objetivas a serem adotadas pela CMB, que garantam o 
suporte adequado ao bom funcionamento do Sistema de Controles Internos por parte 
da Alta Administração, em relação à execução dos objetivos da CMB. 
 

b) “Item 3 – A comunicação dentro da CMB é adequada e eficiente”  

b.1) Ao DECED: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional desse Departamento ter expressado percepção negativa sobre este item, 
ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido 
opiniões negativas sobre a adequabilidade e eficiência da comunicação na CMB. 
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Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DECED contida na Informação/despacho de 19/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), este Departamento ao receber as informações, repassa 
pelo Superintendente do Departamento aos Gerentes executivos, que por sua vez, 
disseminam aos demais empregados. As informações que são consideradas 
“comunicação institucional” dentro da empresa, são afixadas em quadros de avisos 
em locais estratégicos, para que todos tenham conhecimento. 

 b.2) Ao DEGER: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional desse Departamento ter expressado percepção negativa sobre este item, 
ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido 
opiniões negativas sobre a adequabilidade e eficiência da comunicação na CMB. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DEGER contida na Informação/despacho de 19/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), este Departamento informa que após a execução da 
pesquisa, os empregados concordaram que houve melhoria no processo de 
comunicação principalmente com a criação da lan house, liberação de login para 
todos os empregados e a nova formatação do jornal interno. 

Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta do DECED e do DEGER no que se refere a este Item, 
a de Controle, no que se refere, propriamente, à adequação e eficiência da equipe de 
Auditoria Interna concluiu que, mesmo com a adoção das ações pontuais 
supracitadas para melhoria da comunicação institucional, há a necessidade de 
revisão do Ambiente Comunicação Interna da CMB. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 
Ao DEPAC: 
 
b.i) Atuar junto às Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas 
que garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar que Comunicação Interna da CMB seja adequada e eficiente. 
 

c) “Item 5 – Os procedimentos e as instruções operacionais são 
padronizados e estão postos em documentos formais”  

Ao DEMAN: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a existência de 
padronização e formalização dos procedimentos e instruções operacionais na CMB. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DEMAN contida na Informação/despacho de 20/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), “Os empregados não obtém com agilidade as 
informações quanto aos procedimentos e documentos, uma vez que o atual programa 
SIMEQ é limitado pelas razões da concepção ultrapassada do mesmo. O Sistema 
está sendo reinscrito, num trabalho conjunto com o DETIC, e será disponibilizado 
após treinamento a todos os empregados. Meta de Implantação até Dez.14.” 

Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta do DEMAN no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu, mesmo com a adoção do plano de ação proposto pelo 
DEMAT, quanto à necessidade de revisão do Ambiente de Controle, no que se 
refere, propriamente, à padronização e formalização dos procedimentos e instruções 
operacionais da CMB. 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DEPAC: 
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c.i) Apresentar os controles dos Procedimentos - PROs e Instruções de Trabalho - 
ITRs utilizados no âmbito da CMB, com as respectivas vinculações aos instrumentos 
normativos internos (Normas de Organização – NOs, Normas de Administração – 
NAs), definindo ações objetivas que garantam o bom funcionamento do Sistema de 
Controles Internos, no que tange à elaboração, atualização, monitoramento e 
divulgação dos instrumentos normativos da CMB; e 
 
c.ii) Nos casos em que houver definição de atribuições, procedimentos ou instruções 
de trabalho formalizadas por meio de Ordens de Serviço, Circulares ou Portarias, 
propor que os mesmos sejam recepcionados por normativos internos da CMB, a partir 
da criação ou atualização dos normativos correlatos.  
 
d) “Item 8 – Existe adequada segregação de funções nos processos e 
atividades da competência da CMB” 

d.1) Ao DEMOM: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional desse Departamento ter expressado percepção negativa sobre este item, 
ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido 
opiniões negativas sobre a segregação de funções nos processos e atividades da 
CMB. 

Manifestação do auditado: 
Quanto à Manifestação do DEMOM contida na Informação/Despacho de 26/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), foi registrado que organizações com organogramas por 
departamentos podem trazer tal distorção, e que as alterações organizacionais 
praticadas recentemente podem não ter sido completamente absorvidas pelo público 
alvo da pesquisa. 

d.2) Ao DEGER: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a segregação de funções 
nos processos e atividades da CMB. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DEGER contida na Informação/despacho de 19/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), este Departamento informou que houve dificuldade no 
entendimento das perguntas pelos empregados, ou seja, não houve homogeneização 
dos conceitos praticados. 

Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta do DEMOM e DEGER no que se refere a este Item, a 
equipe de Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente de 
Controle, no que se refere, propriamente, à adequação da segregação de funções nos 
processos e atividades de competência da CMB. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
d.i) Atuar junto as Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas 
que garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar que os processos e atividades desempenhadas disponham de adequada 
segregação de funções. 
 

 Avaliação de Riscos:  

e) “Item 11 – Há clara identificação dos processos críticos para a 
consecução dos objetivos e metas da CMB” 

e.1) Ao DEMOM: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
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seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a clareza dos processos 
críticos voltados para os objetivos e metas da CMB. 

Manifestação do auditado: 
Quanto à Manifestação do DEMOM contida na Informação/Despacho de 
26/05/2014 (SGDoc/CMB nº 0054901), foi registrado que o nível operacional do 
DEMOM, possui uma aceitável percepção da identificação dos processos críticos 
para a consecução dos objetivos e metas da CMB. 

e.2) Ao DEMAN: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional desse Departamento ter expressado percepção negativa sobre este 
item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem 
emitido opiniões negativas sobre a clareza na identificação dos processos críticos 
para a consecução dos objetivos e metas da CMB. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DEMAN contida na Informação/despacho de 20/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), “A avaliação de riscos é uma prática nova na CMB e à 
época da realização da pesquisa nossos empregados não estavam informados das 
ações do DEMAN para mitigar riscos.” 

Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta do DEMOM e DEMAN no que se refere a este Item, 
a equipe de Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente 
de Avaliação de Riscos, no que se refere, propriamente, a identificação dos 
processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da CMB. 
 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DEPAC: 
e.i) Identificar e avaliar os riscos dos processos, com base na criticidade para a 
consecução dos objetivos e metas da CMB, auxiliando as áreas responsáveis no 
tratamento desses riscos identificados; e 
 
e.ii) Atuar junto às Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas 
que garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar que os processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
CMB sejam claramente identificados. 
 
f) “Item 13 – É prática da CMB a definição de níveis de riscos operacionais, 
de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos 
diversos níveis de gestão” 

f.1) Ao DEMOM: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a prática da CMB em 
definir níveis de riscos a serem assumidos pelos diversos níveis de gestão. 

Manifestação do auditado: 

Quanto à Manifestação do DEMOM contida na Informação/Despacho de 
26/05/2014 (SGDoc/CMB nº 0054901), foi registrado que a falta de consenso pode 
ser atribuída a falta de entendimento geral sobre o que estava sendo tratado no item. 

f.2) Ao DEMAN: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional de esse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a prática da CMB em 
definir níveis de riscos a serem assumidos pelos diversos níveis de gestão. 
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Manifestação do auditado: 

Segundo manifestação do DEMAN contida na Informação/despacho de 20/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), não foi efetuada citação ao item em questão. 

Avaliação Final AUDIT: 

Ao analisar o teor da resposta do DEMOM e DEMAN no que se refere a este Item, a 
equipe de Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente 
de Avaliação de Riscos, no que se refere, propriamente, a definição de níveis de 
riscos operacionais, informações e conformidade que podem ser assumidos pelos 
diversos níveis de gestão. 

RECOMENDAÇÃO: 
 
Ao DEPAC: 

f.i) Auxiliar as Diretorias e Departamentos de forma a promover a adoção da prática 
de definição dos níveis de riscos que podem ser assumidos pelos níveis de gestão, em 
consonância com a Política de Gestão Integrada de Riscos da CMB. 

 
 Procedimentos de Controle:  

 
g) “Item 19 – Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de 
detecção, para diminuir riscos e alcançar os objetivos da CMB, claramente 
estabelecidas” 

g.1) Ao DECED: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a existência de políticas e 
ações voltadas para mitigação de riscos e atingimento dos objetivos da CMB. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DECED contida na Informação/despacho de 19/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), este Departamento informa que seus empregados que 
compõe o quadro operacional são orientados quanto ao funcionamento das atividades 
de controle de forma apropriada e consistente a fim de alcançar os objetivos da 
CMB. 
Os riscos referentes aos processos produtivos, segurança de acesso, segurança 
patrimonial e pessoal são devidamente controlados por áreas distintas como 
planejamento de produção, gestão de processo, gestão patrimonial e financeira e 
gestão de pessoal. 
Estes riscos são tratados, geralmente pela parte gerencial, que possui o conhecimento 
amplo sobre as necessidades do processo e os riscos em cada operação, ou seja, 
dentro da hierarquia do Departamento, o assunto em foco é tratado pela gerência de 
cada área, cabendo aos empregados o cumprimento de metas estabelecidas. 
 

g.2) Ao DEMAN: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a existência de políticas e 
ações voltadas para mitigação de riscos e atingimento dos objetivos da CMB. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DEMAN contida na Informação/despacho de 20/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), “A prática de análise e implementação de ações para 
diminuir riscos ainda está sendo aculturada na CMB.” 
 
 
 

ANEXO II



 

 

 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g.3) Ao DEMOM: 

Quanto à Manifestação do DEMOM contida na Informação/Despacho de 
26/05/2014 (SGDoc/CMB nº 0054901), foi registrado que o não consenso para o 
item acima se deveu a uma necessidade de maior disseminação do que se trata 
políticas a ações, de natureza privativa ou de detecção, para diminuir riscos e 
alcançar os objetivos da CMB, face aos empregados da área não estarem 
familiarizados ao tema. 

Avaliação Final AUDIT: 

Ao analisar o teor da resposta do DECED, DEMAN e DEMOM no que se refere a 
este Item, a equipe de Auditoria Interna concluiu que mesmo com as ponderações 
apresentadas pelos Departamentos alvo da pesquisa, a falta de consenso apontada 
pela pesquisa denota à necessidade de revisão dos Procedimentos de Controle, no 
que se refere, propriamente, ao estabelecimento de políticas e ações para diminuir 
riscos e alcançar os objetivos da CMB. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 

g.i) Auxiliar as Diretorias e Departamentos de forma a assegurar que sejam 
estabelecidas políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para 
avaliação e tratamento de riscos, possibilitando o alcance dos objetivos 
estratégicos da CMB. 

h) “Item 20 – As atividades de controle adotadas pela CMB são 
apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de 
longo prazo” 

h.1) Ao DECED: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação 
de seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre o funcionamento das 
atividades de controle de forma apropriada e consistente com um plano de longo 
prazo na CMB. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DECED contida na Informação/despacho de 19/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), este Departamento informa que: “existem setores 
específicos que tratam do controle do processo. Assim empregados da área 
operacional ficam retidos em seus locais de trabalho, junto a seus equipamentos, 
não possuindo visão holística do processo. 
Hoje o DECED vem implantando uma nova filosofia de trabalho, mostrando a 
todos os empregados através de treinamento, a necessidade de uma nova postura e 
do conhecimento mais amplo do processo, visando maior visibilidade para todos 
os empregados comprometidos.” 

h.2) Ao DEMOM: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação 
de seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre o funcionamento das 
atividades de controle de forma apropriada e consistente com um plano de longo 
prazo na CMB. 

Manifestação do auditado: 
Quanto à Manifestação do DEMOM contida na Informação/Despacho de 
26/05/2014 (SGDoc/CMB nº 0054901), foi registrado que o não consenso para o 
item acima está relacionado à necessidade de uma maior disseminação dos planos 
de controle adotados pela CMB. 
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Avaliação Final AUDIT: 

Ao analisar o teor da resposta do DECED e DEMOM no que se refere a este Item, a 
equipe de Auditoria Interna concluiu que mesmo com as ponderações apresentadas 
pelos Departamentos alvo da pesquisa, a falta de consenso apontada pela pesquisa 
demonstra à necessidade de revisão dos Procedimentos de Controle, no que se refere, 
propriamente, ao funcionamento e adequação das atividades de controle da CMB a 
um plano de longo prazo. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 

h.i) Atuar junto às Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas 
que garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar que as atividades de controle da CMB funcionem adequadamente, de 
acordo com os Objetivos Estratégicos da CMB. 

i) “Item 22 – As atividades de controle adotadas pela CMB são abrangentes 
e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle” 

Ao DEGER: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes quanto ao entendimento sobre a 
abrangência e razoabilidade das atividades de controle adotadas pela CMB e sobre 
sua relação direta com os objetivos de controle. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DEGER contida na Informação/despacho de 19/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), este Departamento informa que houve dificuldade no 
entendimento das perguntas da pesquisa pelos empregados, ou seja, não houve 
homogeneização dos conceitos praticados. 

Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta do DEGER no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão dos Procedimentos de 
Controle, no que se refere, propriamente, a abrangência, razoabilidade, compreensão 
e relação das atividades de controle com os objetivos dos controles da CMB. 
 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
i.i) Atuar junto às Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas que 
garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar que as atividades de controle da CMB sejam abrangentes, razoáveis, 
compreensíveis e estejam relacionadas com os objetivos de controle da CMB. 
 
j) “Item 23 – A informação relevante para a CMB e devidamente 
identificada, documentada, armazenada, e comunicada tempestivamente 
às pessoas adequadas” 

j.1) Ao DEMOM: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre o tratamento das 
informações relevantes para a CMB, no que tange à identificação, documentação, 
armazenamento e comunicação tempestiva. 
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Manifestação do auditado: 
Quanto à Manifestação do DEMOM contida na Informação/Despacho de 26/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), foi registrado que “Trata-se de item relacionado 
diretamente ao nível tático e gerencial da empresa e menos afeto ao nível operacional 
da organização.”  
 

j.2) Ao DECED: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre o tratamento das 
informações relevantes para a CMB, no que tange à identificação, documentação, 
armazenamento e comunicação tempestiva. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DECED contida na Informação/despacho de 19/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), este Departamento informa que “As informações que são 
consideradas “comunicação institucional” dentro da empresa, entendemos de se tratar 
de responsabilidade da Área de Comunicação Interna da CMB, porém são afixadas 
em quadros de avisos em locais estratégicos, para que todos tenham conhecimento.” 

Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta do DECED e DEMOM no que se refere a este Item, a 
equipe de Auditoria Interna concluiu que mesmo com as ponderações apresentadas 
pelos Departamentos alvo da pesquisa, a falta de consenso apontada pela pesquisa 
demonstra à necessidade de revisão dos Procedimentos de Controle, no que se refere, 
propriamente, a identificação, documentação; armazenamento e comunicação da 
informação relevante para CMB tempestivamente às pessoas adequadas. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
j.i) Atuar junto às Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas que 
garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar que a informação relevante para a CMB seja devidamente identificada, 
documentada, armazenada e comunicada tempestivamente aos níveis de gestão 
apropriados. 
 

k) “Item 26 – A informação divulgada internamente atende às expectativas 
dos diversos grupos e indivíduos da CMB, contribuindo para execução das 
responsabilidades de forma eficaz” 

k.1) Ao DEMOM: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional desse 
Departamento ter destoado dos demais departamentos (não ter apresentado 
consenso) na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de 
seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a divulgação interna de 
informação atender às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da CMB e 
contribuir para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

Manifestação do auditado: 
Quanto à Manifestação do DEMOM contida na Informação/Despacho de 26/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), foi registrado que: “Trata-se do item com maior 
complexidade em seu texto e o não consenso pode estar diretamente relacionado a 
isto. O item trata da divulgação da informação, para diversos grupos e execução de 
responsabilidades de forma eficaz. Texto complexo e de difícil entendimento.” 
 

k.2) Ao DEMAN: 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional desse Departamento ter expressado percepção negativa sobre este item, 
ou seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido 
opiniões negativas sobre a divulgação interna de informação atender às expectativas 
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dos diversos grupos e indivíduos da CMB e contribuir para a execução das 
responsabilidades de forma eficaz. 

Manifestação do auditado: 
Segundo manifestação do DEMAN contida na Informação/despacho de 20/05/2014 
(SGDoc/CMB nº 0054901), “Temos dificuldade para divulgar a informação de forma 
clara, padronizada e com agilidade. Iremos criar reuniões de passagem de turnos e de 
gerentes com os operacionais, visando manter os grupos informados.” 

Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta do DEMOM e DEMAN no que se refere a este Item, a 
equipe de Auditoria Interna concluiu, mesmo com as ponderações apresentadas pelos 
Departamentos alvo da pesquisa, quanto à necessidade de revisão dos Procedimentos 
de Controle, no que se refere, propriamente, ao atendimento às expectativas e 
contribuição para responsabilidades dos empregados através da informação 
institucional divulgada internamente. 
 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
k.i) Atuar junto às Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas que 
garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar a eficácia na execução das responsabilidades por meio da divulgação 
interna de informações. 
 

Percepções Negativas do nível operacional consolidado da DIPRO (Ponto 3) 

 

 Ambiente de Controle:  

m.2) “Item 2 – Os mecanismos gerais de controle instituídos pela CMB são 
percebidos por todos os servidores e empregados nos diversos níveis da 
estrutura da CMB” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional dessa Diretoria ter expressado percepção negativa sobre este item, ou 
seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões 
negativas sobre a percepção, por todos os servidores e empregados nos diversos níveis 
da estrutura da empresa, dos mecanismos gerais de controle instituídos pela CMB. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT:  
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do ambiente de controle 
estabelecido, no que se refere, propriamente, à percepção dos mecanismos gerais de 
controle instituídos na CMB. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
l.i) Propor à PRESI ações objetivas a serem adotadas pela CMB, no âmbito do 
Sistema de Controles Internos, de forma a assegurar que os mecanismos gerais de 
controle instituídos sejam percebidos por todos os empregados no diversos níveis da 
estrutura da empresa. 
 
 
 
 

ANEXO II



 

 

 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

m.3) “Item 6 – Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação 
dos empregados e servidores dos diversos níveis da estrutura da CMB na 
elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de 
ética ou conduta” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional dessa Diretoria ter expressado percepção negativa sobre este item, ou 
seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido 
opiniões negativas sobre a existência de mecanismos que garantem ou incentivam a 
participação dos empregados e servidores dos diversos níveis da estrutura da CMB 
na elaboração dos procedimentos, instruções operacionais ou código de ética ou 
conduta. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT:  
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do ambiente de controle 
estabelecido, no que se refere propriamente, à existência de mecanismos para 
garantir ou incentivar a participação de empregados dos diversos níveis da estrutura 
da CMB, sobre a elaboração de procedimentos, instruções operacionais ou código de 
ética ou conduta. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
m.i) Propor à PRESI ações objetivas a serem adotadas pela CMB, no âmbito do 
Sistema de Controles Internos, de forma a garantir ou incentivar a participação de 
empregados dos diversos níveis da estrutura da empresa na elaboração de 
procedimentos, instruções operacionais ou código de ética ou conduta na empresa. 
 

 Avaliação de Riscos:  

m.4) “Item 16 – Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 
decorrentes de fragilidades nos processos internos da CMB” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional dessa Diretoria ter expressado percepção negativa sobre este item, ou 
seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido 
opiniões negativas sobre as fragilidades nos processos internos que provocam a 
ocorrência de fraudes e perdas na CMB. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do ambiente de 
Avaliação de Riscos, no que se refere, propriamente, à ocorrência de fraudes e 
perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da CMB. 
 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
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n.i) Atuar junto às Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas que 
garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar que sejam implementados mecanismos de controle para o fortalecimento 
dos processos internos da CMB, possibilitando a redução do risco de ocorrência de 
fraudes e perdas, decorrentes de fragilidades dos processos internos da CMB. 
 

 Informação e Comunicação:  

m.5) “Item 25 – A informação disponível para as unidades internas e 
pessoas da CMB é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível” 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional dessa Diretoria ter expressado percepção negativa sobre este item, ou 
seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões 
negativas sobre a qualidade da informação disponível para as unidades internas e 
pessoas da CMB. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT:  
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do ambiente de 
Informação e Comunicação, no que se refere, propriamente, à disponibilidade de 
informações institucionais as unidades internas de forma apropriada, tempestiva, atual, 
precisa e acessível.  

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
o.i)  Propor à PRESI ações objetivas a serem adotadas pela CMB, que garantam o 
bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a assegurar que as 
informações institucionais sejam disponibilizadas aos níveis de gestão, de forma 
apropriada, tempestiva, atual precisa e acessível. 
 

m.6) “Item 27 – A comunicação das informações perpassa todos os níveis 
hierárquicos da CMB, em todas as direções, por todos os seus componentes 
e por toda a sua estrutura” 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional dessa Diretoria ter expressado percepção negativa sobre este item, ou 
seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões 
negativas sobre o fluxo de comunicação das informações por todos os níveis 
hierárquicos, componentes e estrutura da CMB. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do ambiente de 
Informação e Comunicação, no que se refere, propriamente, à comunicação de 
informações institucionais perpassarem todos os níveis hierárquicos, em todas as 
direções, por todos seus componentes e por toda a estrutura da CMB. 
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RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
p.i) Propor à PRESI ações objetivas a serem adotadas pela CMB, que garantam o 
bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a assegurar que a 
comunicação das informações institucionais transcorra por todos os níveis de gestão, 
por todos seus componentes e em toda sua estrutura.   
 

Percepção Neutra do nível operacional consolidado da DIPRO (Ponto 4) 
 

 Monitoramento:  

m.7) “Item 21 – As atividades de controle adotadas pela CMB possuem 
custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua 
aplicação” 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o resultado da pesquisa no nível 
operacional dessa Diretoria ter expressado percepção neutra sobre este item, ou 
seja, qual poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões 
neutras sobre o custo x benefício derivado da aplicação das atividades de controle 
adotadas pela CMB. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do ambiente de 
Monitoramento dos Controles Internos institucionais, no que se refere, propriamente, 
à atribuição de um custo apropriado ao nível de benefícios que derivam da aplicação 
das atividades de controle adotadas pela CMB. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
q.i) Promover uma avaliação sobre o custo das atividades de controle adotadas pela 
CMB, em comparação ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

 
Percepção Sem Consenso da DIPRO, (Ponto 5)  
 

 Ambiente de Controle:  

m.8) “Item 7 – As delegações de autoridade e competência são 
acompanhadas de definições claras de responsabilidade” 

Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional dessa Diretoria 
não ter apresentado consenso quanto à clareza nas definições de responsabilidade 
das delegações de autoridade e competência na CMB. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente de Controle, 
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no que se refere, propriamente, às definições claras de responsabilidade para as 
delegações de autoridade e competência na CMB. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
r.i) Atuar junto às Diretorias e Departamentos da CMB, definindo ações objetivas que 
garantam o bom funcionamento do Sistema de Controles Internos, de forma a 
assegurar a clareza na definição das responsabilidades inerentes às delegações de 
autoridade e competência na estrutura corporativa da CMB. 
 

 Avaliação de Riscos:  

m.9) “Item 12 – É prática da CMB o diagnóstico dos riscos (de origem 
interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como 
a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
consequente adoção de medidas para mitigá-los” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional dessa Diretoria 
não ter apresentado consenso na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a 
efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a 
prática da CMB em diagnosticar os riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como em identificar a probabilidade de 
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente de Avaliação 
de Riscos, no que se refere, propriamente, a existência de diagnóstico dos riscos 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 
mitiga-los. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
s.i) Apresentar as atividades de controle desempenhadas pelo Departamento, que 
garantam a prática do diagnóstico dos riscos envolvidos nos processos estratégicos da 
CMB, bem como identifiquem a probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
consequente adoção de medidas para mitigá-los. 
 
m.10) “Item 14 – A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a 
identificar mudanças no perfil de risco da CMB ocasionadas por 
transformações nos ambientes interno e externo” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional dessa Diretoria 
não ter apresentado consenso na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a 
efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a 
continuidade da avaliação de riscos e sua capacidade em identificar mudanças no 
perfil de risco da CMB ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 
externo. 
 
Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
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práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente de 
Avaliação de Riscos, no que se refere, propriamente, a contínua avaliação de riscos, 
de modo a identificar mudanças no perfil de risco da CMB ocasionadas por 
transformações nos ambientes interno e externo. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
t.i) Propor à PRESI ações objetivas a serem adotadas pela CMB para assegurar a  
contínua avaliação de riscos, que possibilite a identificação de mudanças no perfil de 
risco da CMB, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.  
 
 
m.11) “Item 15 – Os riscos identificados são mensurados e classificados de 
modo a ser tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações 
úteis à tomada de decisão” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional dessa Diretoria 
não ter apresentado consenso na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a 
efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre os 
riscos identificados serem mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.  

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente de 
Avaliação de Riscos, no que se refere, propriamente, a mensuração e classificação 
dos riscos para tratamento em uma escala de prioridades, gerando informações úteis 
a tomada de decisão. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
u.i) Apresentar as atividades de controle desempenhadas pelo Departamento, que 
assegurem a mensuração e classificação dos riscos, a partir de uma escala de 
prioridades, gerando informações úteis à tomada de decisão pelos níveis de gestão da 
CMB. 
 

 Informação e Comunicação:  

m.12) “Item 24 – As informações consideradas relevantes pela CMB são 
dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões 
apropriadas” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional dessa Diretoria 
não ter apresentado consenso na percepção deste item, ou seja, qual poderia ser a 
efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões destoantes sobre a 
qualidade das informações relevantes serem suficientes para permitir ao gestor tomar 
as decisões apropriadas. 
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Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB 
nº 0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas 
novas práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, 
bem como a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus 
Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente de 
Informação e Comunicação, no que se refere, propriamente, a qualidade das 
informações consideradas relevantes pela CMB ser suficiente para tomada de 
decisão pela gestão. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
v.i)  Propor à PRESI ações objetivas, capazes de garantir o bom funcionamento 
do Sistema de Controles Internos, de forma que as informações relevantes sejam 
dotadas de qualidade suficiente para a tomada de decisão pelos níveis de gestão 
da CMB. 
 

 Monitoramento:  

m.13) “Item 28 – O sistema de controle interno da CMB é 
constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao 
longo do tempo” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional dessa 
Diretoria não ter apresentado consenso na percepção deste item, ou seja, qual 
poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões 
destoantes sobre o constante monitoramento do sistema de controle interno da 
CMB para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB 
nº 0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas 
novas práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, 
bem como a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus 
Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente de 
Monitoramento, no que se refere, propriamente, ao constante monitoramento do 
Sistema de Controle Interno da CMB, possibilitando a avaliação de sua validade e 
qualidade ao longo do tempo. 
 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
x.i) Apresentar as atividades de controle desempenhadas pelo Departamento, que 
assegurem o monitoramento constante do SCI da CMB, de forma a permitir a 
avaliação de sua validade e qualidade ao longo do tempo. 
 
m.14) “Item 29 – O SCI da CMB tem sido considerado adequado e 
efetivo pelas avaliações sofridas” 

 
Apresentar quais seriam as possíveis razões para o nível operacional dessa 
Diretoria não ter apresentado consenso na percepção deste item, ou seja, qual 
poderia ser a efetiva motivação de seus empregados terem emitido opiniões 
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destoantes sobre o SCI da CMB ser considerado adequado e efetivo pelas avaliações 
sofridas. 

Manifestação do auditado: 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 065/2013 (SGDoc/CMB nº 
0054901), de 02/04/2014, informando que o fato da existência de distorções na 
percepção dos empregados no nível operacional deve-se a o fato de algumas novas 
práticas implementadas terem grau maior de interpretação e compreensão, bem como 
a falta de uma comunicação bem estruturada e disseminada em seus Departamentos. 
 
Avaliação Final AUDIT: 
Ao analisar o teor da resposta da DIPRO no que se refere a este Item, a equipe de 
Auditoria Interna concluiu quanto à necessidade de revisão do Ambiente de 
Monitoramento, no que se refere, propriamente, à adequação e eficiência do Sistema 
de Controle Interno da CMB em decorrência das avaliações efetuadas deste Sistema. 
 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEPAC: 
y.i) Apresentar as ações de avaliação adotadas pelo Departamento que assegurem que 
o Sistema de Controle Interno da CMB esteja adequado e eficaz. 
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ANEXO - Formulário de pesquisa sobre Controles Internos da CMB aplicada 
aos empregados da DIPRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
Totalmente Inválida Parcialmente Inválida Neutra Parcialmente Válida Totalmente Válida

Elementos

1. 1 2 3 4 5

2. 1 2 3 4 5

3. 1 2 3 4 5

4. 1 2 3 4 5

5. 1 2 3 4 5

6. 1 2 3 4 5

7. 1 2 3 4 5

8. 1 2 3 4 5

9. 1 2 3 4 5

10. 1 2 3 4 5

11. 1 2 3 4 5

12. 1 2 3 4 5

13. 1 2 3 4 5

14. 1 2 3 4 5

15. 1 2 3 4 5

16. 1 2 3 4 5

17. 1 2 3 4 5

18. 1 2 3 4 5

19. 1 2 3 4 5

20. 1 2 3 4 5

21. 1 2 3 4 5

22. 1 2 3 4 5

23. 1 2 3 4 5

24. 1 2 3 4 5

25. 1 2 3 4 5

26. 1 2 3 4 5

27. 1 2 3 4 5

28. 1 2 3 4 5

29. 1 2 3 4 5

30. 1 2 3 4 5M
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Os mecanismos gerais de controle instituídos pela CMB são percebidos por todos os servidores e empregados nos diversos
níveis da estrutura da CMB.

A comunicação dentro da CMB é adequada e eficiente.

Existe código fornalizado de ética ou de conduta.

Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos empregados e servidores dos diversos níveis da estrutura da
CMB na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

PESQUISA SOBRE OS CONTROLES INTERNOS DA CMB - ATENDIMENTO AO ITEM 3.2 DA PORTARIA DO TCU n° 175/2013

 O sistema de controle interno da CMB tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

As atividades de controle adotadas pela CMB são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de
longo prazo.

Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela CMB.

Os objetivos e metas da CMB estão formalizados.

Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da CMB. 

É prática da CMB o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem
como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da
CMB.

O sistema de controle interno da CMB é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do
tempo.

Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da CMB,
claramente estabelecidas.

Público:                                                                                                                                                                                                                

É prática da CMB a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser
assumidos pelos diversos níveis da gestão.
A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da CMB ocasionadas por
transformações nos ambientes interno e externo.
Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar
informações úteis à tomada de decisão.
Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da CMB.

Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da CMB instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais
ressarcimentos.

Escala de Avaliação 

Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da CMB.

Escala da 
Avaliação:

A alta administração percebe os controles internos como essenciais à execução dos objetivos da CMB e dão suporte
adequado ao seu funcionamento.

O sistema de controle interno da CMB tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

As atividades de controle adotadas pela CMB possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua
aplicação.
As atividades de controle adotadas pela CMB são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os

objetivos de controle.
A informação relevante para CMB é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente

às pessoas adequadas.
As informações consideradas relevantes pela CMB são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as
decisões apropriadas.
A informação disponível para as unidades internas e pessoas da CMB é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
A informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da CMB, contribuindo para a
execução das responsabilidades de forma eficaz.
A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da CMB, em todas as direções, por todos os seus
componentes e por toda a sua estrutura.
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 021/2013 

2. PROCESSO Nº 1213/2014-45 

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT 

 Divisão de Auditoria de Desempenho – 
DVAD 

 Seção de Auditoria de Desempenho/ Áreas de 
Negócio - SEAO 

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. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar as operações de controle de segurança na 
CMB, bem como proceder à fluxogramação das 
rotinas e procedimentos. 

6. ESCOPO 

Verificar os procedimentos relacionados aos 
controles de segurança, concernentes: ao 
monitoramento de câmeras, aos acessos, a 
confecção de crachás inclusive de terceirizados, ao 
armazenamento de imagem e de dados, ao 
armamento patrimonial e procedimentos da guarda 
de pertences dos empregados nas dependências do 
departamento, em consonâncias com a Norma 
Administrativa vigente; bem como verificar às 
implementações propostas no Plano de Ação, 
referente ao Relatório AUDIT nº 03/2011. 

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Mínimo de 30% das operações do setor e 100% 
das Câmeras instaladas na CMB. 

 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIRAD – 07/07/2014 
MEMO nº 403/2014 

 DECOR – 07/07/2014 
MEMO nº 404/2014 

 DEMAN – 07/07/2014 
MEMO nº 405/2014 

 DECOF – 07/07/2014 
MEMO nº 406/2014 

 DEGCS – 07/07/2014 
MEMO nº 407/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD 
  Departamento de Segurança Corporativa - DESEC 
_____________________________________________________________ 
ASSUNTO: Auditoria Especial dos Controles de Segurança Corporativa. 
 

RESUMO DOS FATOS APURADOS 
1. PRECARIEDADE NA GESTÃO DE SEGURANÇA CORPORATIVA 

Constatação: 

Analisando a gestão de segurança corporativa, esta Unidade de Auditoria Interna 
identificou dois tipos de fatos que poderiam afetam a efetividade da atuação do 
Departamento de Segurança Corporativa – DESEC. A primeira refere-se à instrução do 
processo para continuidade da obra de estande de tiro, e a segunda refere-se à 
necessidade de aperfeiçoamento da Gestão de Segurança Corporativa da CMB. 

Ressalta-se que a análise das evidências levantadas tomou por base a Portaria               
nº 3.233/2012-DG/DPF, que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de 
segurança privada. 

1.1 – Informação referente a Inadequação na instrução do processo para a 
continuidade da obra do estande de tiro 

Analisou-se a condução da obra do estande de tiro, com base no levantamento 
realizado na intranet, módulo de Controle de Administração de Contratos, verificou-se 
que a prestação de serviço para construção do estande tiro foi formalizada por meio do 
processo  nº 0673/2008, de 06/11/2008, pelo valor Global de R$ 1.024.285,01 (Um 
milhão, vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo).  

Verificou-se, ainda, que, a empresa contratada (Spartacus Comércio e Serviço Ltda.) 
abriu falência e foi suspensa de licitar em 06/07/2010. A obra foi descontinuada na fase 
estrutural. (lages e paredes construídas). 

Com objetivo de dar continuidade à obra de construção do estande de tiro, foi aberto 
um novo Processo, de nº 2484/2011, em 04/07/2011, pela DVMU/DEMAN. Verificou-
se, no Controle de Administração de Contratos, que a DVMU permaneceu 507 dias 
com esse processo. Analisando o tempo em que a obra se encontra parada, constatou-se 
que decorreram, aproximadamente, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de paralização da 
obra, fato que poderá impactar no aumento dos custos inicialmente orçados para a 
execução da obra.   

Em 31/07/2014,  foi realizada reunião com as áreas envolvidas DIPRO, DEMAM, e 
DVMU, registrada na ATA/AUDIT, de 31/07/2014, para tratar da morosidade na 
tomada de ação para continuidade da obra do estande de tiro. Foi informado pelo 
DEMAM/DVMU, que a morosidade apontada decorreu da falta de diligenciamento 
externo à DVMU, por isso o processo foi mantido na DVMU, conforme registrado na 
Ata de renião, nos parágrafos 5, 6 e 7, apresentados a seguir: 

“[...]Foi informado pela DVMU que a competência  gestão de obra foi transferida 
para o DECOR, em 2010, mas a área foi consultada pelo DESEC em 14/06/2011, a se 
manifestar da viabilidade do DEMAN concluir a obra do estande de tiro, e se possível, 
com o aproveitamento da laje para instalação da Academia e da Sala de Instrução.” 

“Informou que em 04/07/2011, promoveu a abertura de processo nº 2484/2011, com o 
objetivo de retornar a obra do estande de tiro, mas por falta de diligenciamento 
externo, se manteve o processo na DVMU pelo tempo informado pela AUIDT, e depois 
foi encaminhado ao DECOR. Informou-se que atualmente o referido Processo se 
encontra com a DIRAD.” 

“O Chefe da AUDIT, solicitou que a DVMU justificasse na resposta do Relatório 
Preliminar  nº 21/2013 (Ponto 1), as motivações, que levou a DVMU, a ter promovido 
a abertura do processo nº 2484/2011, relativo à retomada da obra de construção do 
estande de tiro.”  

Paralelamente, foi encaminhado à DIRAD, o MEMO/AUDIT nº 138/2014, de 
03/04/2014(SGDoc/0048609), que refere-se, dentre outros assuntos, a continuidade da 
obra do estande de tiro.  
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Em resposta, foi informado pela DIRAD que o Processo nº 2484/2011 estava sendo 
analisado pela Assessoria da Diretoria, com o objetivos de obter elementos para tomada 
de decisão quanto à retomada de obra da construção do estande de tiro. 

Diante do exposto, esta equipe de auditoria encaminhou o MEMO/AUDIT  596/2014, 
de 05/09/14, à DIRAD, solicitando a apresentação dos resultados da referida análise, no 
que tange a continuidade, ou não, da construção do estande de tiro. 

Em resposta, foi encaminhada a manifestação da DIRAD, em 10/09/2014, conforme 
Informação/Despacho acostada ao MEMO/AUDIT supracitado, no qual o teor da 
resposta apresentada,  foi avaliada no Ponto 1.2, deste Relatório Final. 

Manifestação da Área 

Em 18/08/2014, foi encaminhada a manifestação pelo DEMAN, conforme 
Informação/Despacho (SGDoc/CMB nº 00077963), em resposta ao Memo AUDIT nº 
405/2014 (SGDoc/CMB nº 0068369), de 07/07/2014, que encaminhou o Ponto 01 do 
Relatório Preliminar. 

A seguir apresenta-se a reposta da DVMU à recomendação constante do Relatório 
Preliminar AUDIT nº 21/2013, apresentada à fls.13 do Bloco Documental Digital 
0068369, corroborando com a justificativa solicitada pelo Chefe da AUDIT, na reunião 
com as áreas envolvidas, na DIRAD, em 31/07/2014. 

“A motivação primordial desta DVMU ao iniciar o processo   nº 2484/2011, teve por 
objetivo dar sequência a construção do estande de tiros, visto que após a penalização 
da empresa contratada houve o consequente abandono do canteiro de obras. Antes da 
criação do DECOR em julho/2010 e a subdivisão das atribuições da DVMU, que até 
então era a responsável pelas obras do Parque Industrial, todo o processo, tanto de 
contratação do projeto executivo, quanto da execução dos serviços, foi gerido por esta 
DVMU. Assim e dado a importância dos serviços, sentimo-nos compelidos a dar 
sequência à construção. Cabe aqui ressaltar que não houve qualquer intenção de 
ingerência nas atribuições de outros setores, tendo sido nosso objetivo tão somente, 
evitar-se a degradação de um patrimônio da CMB que já havia investido considerável 
soma de recursos.” 

Avaliação Final da AUDIT 

Ao analisar o teor da manifestação do DEMAN referente ao item em questão, esta 
equipe de auditoria concluiu que a abertura do Processo nº 2484/2011 não era de 
competência da DVMU, mesmo tomando essa inicitiva, a área deveria ter encaminhado 
o referido Processo para o DECOR, para que fossem tomadas as providências 
necessárias à retomada da obra do estande de tiro, contribuindo para o diligenciamento 
e a eficácia do processo.  

Por fim, tendo em vista a justificativa da DVMU, supramencionada, por solicitação da 
AUDIT, conforme § 7º da Ata de reunião nº 13/14, de 31/07/2014, conclui-se pela 
mitigação do ponto, bem como da recomendação. Sendo assim, o Ponto 1.1, figurará 
neste Relatório Final somente como Informação. 

1.2 – Necessidade de aperfeiçoamento da gestão de recursos de Segurança 
Corporativa da CMB  

Analisou-se as atividades desempenhadas pelo DESEC, referente ao serviço de 
segurança patrimonial executado no âmbito da CMB, tomando por base as informações 
e documentos ajuntados nas respostas ás solicitações desta equipe de auditoria, e a  
Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/12. Verificou-se os recursos utilizados para 
desempenho das atividades de segurança e constatou-se que o DESEC tem cumprido a 
norma que rege a atividade de segurança patrimonial.  

Entretanto, foi informando pelo DESEC que os treinamentos com o armamento de uso 
exclusivo da CMB, estão sendo realizados de forma inadequada em estandes 
“emprestados” pelo Exército ou por batalhões da PMRJ, sem despesas no uso das 
instalações. Contudo, informou que essa situação é desconfortável e fornece riscos 
(humanos e materiais) à CMB, tendo em vista que existe uma mobilização de recursos 
na realização desses treinamentos fora da empresa. 
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Destacou-se, ainda, que a legislação vigente obriga os agentes, que utilizam armamento 
em suas atividades laborais, a realizarem uma reciclagem teórica/prática em 
instituições credenciadas para tal finalidade e que a periodicidade exigida é a cada dois 
anos. 

Adicionalmente, foi acrescentado que as reciclagens oferecidas por tais instituições são 
precárias, principalmente, no que se refere ao curso prático, uma vez que o armamento 
utilizado por essas instituições (revólver calibre 38) difere, e muito, do armamento 
utilizado (pistola calibre 40) pelos agentes de segurança da CMB. tendo como base a 
autorização fornecida pelo Exército Brasileiro em razão da natureza da atividade da 
Casa da Moeda do Brasil. 

Foi informado, ainda, que a obra do estande de tiros encontra-se com 70% do seu total 
construído. Explicou-se que, com a conclusão da obra o DESEC teria condições de 
realizar as instruções de forma adequada, com a utilização do armamento empregado, 
atualmente, para garantir a segurança patrimonial da CMB, bem como os custos, 
relativos aos deslocamentos para treinamento externo e os riscos do deslocamento de 
pessoal e dos armamentos/munições, cessariam. 

Diante do exposto, esta equipe de auditoria constatou que o DESEC tem buscado uma 
forma acessória de prover o aperfeiçoamento da gestão dos recursos de Segurança 
Corporativa, bem como de suprir a defasagem de recursos humanos.  

Entretanto, pode-se concluir que algumas ações adotadas para realizações de 
treinamentos de tiros, conforme mencionado nos parágrafos 23 e 24, da forma que é 
realizada, podem incorrer em risco de prejuízos humanos e patrimoniais para a CMB.  

Cabe lembrar que, na reunião de Busca e Soluções Conjuntas do Relatório Preliminar, 
realizadas no DESEC, em 16.07.2014, foi consensado entre esta equipe de auditoria e 
os gestores do DESEC, que a classificação desta constatação fosse considerada como 
“risco baixo”. Com isso, o presente subitem, do ponto 1, deixa de conter o Nexo 
Causal, Responsáveis e Corresponsáveis. 

Manifestação da DIRAD (MEMO/AUDIT nº 596/2014) 

Em 10/09/2014, foi encaminhada a esta AUDIT, a manifestação da DIRAD, referente 
ao Ponto 1.2 em resposta ao Memo AUDIT nº 596/2014 (SGDoc/CMB nº 0087770), 
de 05/09/2014.   

Apresenta-se, a seguir, os principais pontos abordados no 1º tópico, concernente ao 
resultado, após a ocorrência das visitas técnicas ao estande de tiros fechados da Polícia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro, à Sala de Tomada de Decisão da Academia da 
Polícia Civil/RJ – ACADEPOL e às instalações da Academia da Polícia Rodoviária 
Federal – PRF:  

“- Foi sugerida a celebração de um acordo de cooperação entre a PRF e a CMB. Tal 
acordo terá como objetivo geral promover a integração entre as instituições e a 
parceria para realização de atividades de capacitação e desenvolvimento para 
melhoria do desempenho na atividade profissional e consequentemente aprimoramento 
dos resultados institucionais; 

- A PRF poderá oferecer (a)participação em cursos executados eplo órgão (Cursos de 
Formação de Instrutores, Curso básico de Inteligência, Curso de Atendimento Pré-
Hospitalar, Curso de Fiscalização de Produto Perigoso, Cursos que abordem 
disciplina de direitos humanos e ética, atualizações em armeamento e tiro, Curso de 
Condução Veicular, Curso de Postura Profissional, Ética e Atendimento ao Público), 
(b)apoio ao planejamento e execução das atividades de ensino da CMB; 
(c)compartilhamento de ferramentas tecnológicas e metodológicas de ensino 
administrativa, e (d)disponibilizar a sede da Academia Nacional da Polícia Rodoviária 
Federal; 

- Por sua vez, a CMB poderá oferecer participação em cursos executado pela Empresa 
(Curso de Perícia de Valores e Documental), apoio ao planejamento e execução das 
atividades de ensino da PRF, compartilhamento de ferramentas tecnológicas e 
metodológicas de ensino e administrativa, produtos de interesse; e 

- Atualmente a minuta do acordo encontra-se em fase de análise jurídica da PRF. A 
intenção é que a parceria seja firmada ainda este ano. 
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Paralelamente à questão do mencionado acordo de cooperação com a PRF, também 
foi objeto de atuação da DIRAD buscar a viabilidade legal e normativa desses 
treinamentos internos ou mediante parcerias, face à desconformidade entre os 
requisitos vinculados ao cargo de agente especial de segurança e o tipo de armamento 
em uso na CMB, em demanda à Polícia Federal por meio da OF.DIRAD/038/2014, de 
06/08/2014. 

- Em resposta, por meio do Ofício nº 0223/2014 – DELP/CGCSP/DIREEX/DPF, de 17 
de setembro de 2014, a Polícia Federal, representada pela Coordenação-Geral de 
Controle de Segurança Privada – CGCSP, emitiu a seguinte manifestação: “esclarece 
que não há impedimento legal a que, em função das peculiaridades da Casa da Moeda 
do Brasil e do interesse público inerente ao tema, a interessada promova os cursos de 
treinamento, reciclagem e capacitação em tiro exclusivamente ao seu quadro de 
agentes especiais, sem se arrogar o título de curso de formação.” 

Superveniente a todo esse conjunto de ações, a CMB recebeu da Diretoria de 
Fiscalização de Produtos Controlados – DFPC do Exército Brasileiro o Ofício           
nº 1873-SecCtAds1/DFPC, de 05/08/2014, apresentando considerações sobre a atual 
redação do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22/12/2003; que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – 
Sinarm, define crimes e dá outras providências, que não contempla a hipótese de porte 
de arma de fogo para os agentes de segurança da CMB. 

- Relativamente a este assunto, esta sendo preparada documentação adequada a 
estabelecer previsão legal de porte de arma de fogo para a CMB. Ainda esta sendo 
valiado se a demanda será direcionada à edição de Medida Provisória que altere o 
referido artigo da Lei nº 10.826.2003 ou se à legislação própria da CMB, de forma a 
fornecer a necessária segurança jurídica à esta especificidade da Empresa.” 

Quanto a seguir a manifestação referentes às avaliações de riscos e custos da 
implantação de estande de tiros no âmbito da CMB pela DIRAD: 

- Ambientais e de integridade física dos empregados e colaboradores da CMB: Os 
riscos ambientais e de segurança podem ser mitigados desde que o projeto de 
implantação das soluções e dos equipamentos específicos para a prática de tiro seja 
atualizado de acordo com as melhores práticas vigentes. Podemos citar o exemplo do 
estande de tiros da Polícia Civil do Estado do Reio de Janeiro. Isto certamente 
demandará um investimento de energia institucional, em instruir e adquirir tais 
soluções e equipamentos e também em recursos financeiros; 
 
- Políticos: Uma instrução de armento e tiro alcança aspectos de relevância para a 
comunidade do entorno, seja esta interna ou externa a empresa. Sem falar dos riscos 
reais, o imaginário coletivo, na maioria das vezes, repele a ideia de proximidade com 
ambientes bélicos. Atualmente a CMB, por força de lei, realiza bianualmente, a 
reciclagem dos agentes de segurança. Tal reciclagem é feita por escola de formação 
terceirizada; e 
- Custos financeiros e operacionais: Há que se ponderar os custos de implantação de 
um estande com todos os requisitos exigidos para mitigar riscos ambientais, de 
segurança das pessoas e ainda os custos de manutenção. Em razão da especificidade 
do armamento da CMB não há possibilidade se estimar custos financeiros, apenas um 
projeto detalhado poderá apontar tais valores.” 
 

Manifestação do Chefe da AUDIT (Ata de Reunião/AUDIT 27/2014), de 
30/10/2014 

Em 30/10/2014, foi realizada a 2ª Reunião de Busca de Soluções Conjuntas, acerca dos 
fatos reformulados pela Unidade de Auditoria Interna – AUDIT, a partir da primeira 
reunião de busca e soluções conjunta realizada em 16/07/2014, com o DESEC, 
constantes no Relatório Preliminar de Auditoria. Constou os seguintes registros 
referente ao Ponto 1.2, apresentada nos parágrafos a seguir: 

§ 11. “Quanto ao ponto 1.2, que se refere à necessidade de aperfeiçoamento da gestão 
de recursos de Segurança Corporativa da CMB. O Chefe da AUDIT informou que foi 
encaminhado o Memo/AUDIT nº 596/2014, de 05/09/2014 à DIRAD, solicitando que 
essa Diretoria apresentasse o resultado da avaliação da continuidade da obra do 
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estande de tiro, confrontando-o com as informações sumarizadas da área responsável 
(DESEC), atualizando esta Unidade de Auditoria Interna.” 

§ 12. “O Chefe da AUDIT informou ainda, que a resposta da DIRAD, convergiu para 
continuidade da obra estande de tiro, com definição de sua utilização após a 
conclusão da obra. A avaliação da AUDIT será realizada no Relatório Final.” 

§ 13. “ O chefe da AUDIT solicitou também ao Superintendente do DESEC, que 
realizasse as considerações sobre as três vertentes que foram relacionadas na 
avaliação da DIRAD (Ambientais e integridade física dos empregados e colaboradores 
da CMB, Políticos, Custos financeiros e operacionais), quanto à continuidade da obra 
do estande de tiro e encaminhe à AUDIT.” 

Manifestação da àrea 

Em 16/12/2014, foi encaminhada a esta AUDIT a manifestação do DESEC, referente 
ao Ponto 1.2, em resposta ao Memo AUDIT nº 716/2014 (SGDoc/CMB       nº 
0099637), de 30/10/2014, que encaminhou o Relatório Preliminar n° 021/2014. Na 
manifestação da área auditada foi informado: 

Item 1.2.a) -  “Mediante prévia autorização da DIRAD, foi elaborado o memorando     
nº 127 de 07/11/2014 (Anexo 1), pelo qual este DESEC solicitou ao DECOR/DVPO a 
realização de estudo de viabilidade técnica com vistas a dar continuidade às obras de 
construção do estande de tiro. O estudo encontra-se em fase de elaboração pelos 
técnicos daquele Departamento.” 

Item 1.2.b) “O DESEC já foi autorizado pelo Departamento de Polícia Federal – DPF, 
órgão do Ministério da Justiça, por meio do ofício nº 0223/2014 – 
DLP/CGCSP/DIRX/DPF, 17 de setembro de 2014 (Anexo 2), a capacitar e treinar 
todos os Agentes que compõe seu corpo orgânico.” 

Avaliação Final da AUDIT 

Analisando a manifestação do DESEC referente ao item 1.2, relatada a constatação da 
necessidade de aperfeiçoamento da gestão de recursos de Segurança Corporativa, a 
qual foram consignadas duas recomendações (1.2.a e 1.2.b), no Relatório Preliminar 
12/2013, esta equipe de auditoria constatou: 

O DESEC encaminhou expediente (Memo nº 127 de 07/11/2014), ao DECOR, visando 
a realização de estudo de viabilidade técnica para continuidade às obras de construção 
do estande de tiro, promovendo ações pertinentes à recomendação 1.2.a. 

Tendo em vista que o referido estudo demanda um certo prazo, esta equipe de auditoria 
concluiu, que a ação tomada pelo DESEC, requer outras etapas até a sua efetiva 
implementação. Por esse motivo, a área auditada deverá elaborar um Plano de Ação 
para atendimento a referida constatação.  

O DESEC encaminhou expediente (OF.DIRAD/038/2014), à Coordenação Geral de 
Controle de Segurança Privada – CGCSP/PF – EQSW 103/104 Bloco A, Térreo Setor 
Sudoeste, Brasília, em 06 de agosto de 2014, pleiteando junto ao Minitério da Justiça, 
autorização para a capacitação e reciclagem dos agentes de segurança nas dependência 
da própria CMB, promovendo ações pertinentes à recomendação 1.2.b. 

Em resposta, a CGCSP esclareceu que não há impedimento legal para que, a 
interessada promova os cursos de treinamento, reciclagem e capacitação em tiro 
exclusivamente para o seu quadro de agentes especiais, sem se arrogar o título de curso 
de formação. Neste caso, esta equipe de auditoria concluiu que a constatação e a 
recomendação foram mitigadas. 

No que se refere a análise da DIRAD, em resposta ao Memo/AUDIT nº 596/2014, para 
subsidiar a tomada de decisão quanto à continuidade da obra do estande de tiros, esta 
equipe de auditoria, evidenciou que a referida análise permeou as demandas  de ações 
que vão ao encontro das necessidades operacionais de segurança externadas pelo 
DESEC, bem como consta da análise o resultado convergindo para a continuidade de 
construção do estande de tiro, conforme a seguir:   

“Confrontando-se com essas diversas demandas correlacionadas se encontra a 
imprescindível decisão sobre a conclusão da obra do estande de tiros da CMB, já 
iniciada. Desta forma, restou recomendado que, no momento e diante do exposto, a 
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CMB deva concluir as obras físicas da edificação, sem, contudo, definir sua final 
destinação, conforme a seguinte proposta encaminhada pela Assessora de Diretoria 
Executiva da DIRAD e autorizada por V. As., tendo em tela, inclusive, o resguardo do 
investimento até então já alocado: 

- Neste sentido e considerando que há possibilidade de adequação do projeto de 
implantação de um estande de tiros para um proposta alternativa, sugerimos que seja 
dada a autorização para conclusão da obra física, isto compreendido todo o 
necessário para a edificação esteja concluída, seja para abrigar salas de aula, 
escritórios, simulador de práticas virtuais de tiro ou até memo, nem médio prazo, caso 
assim se mostre adequado, um estade de tiros.” 

No que se refere a solicitação do Chefe da AUDIT, constante no § 13º, Ata da 2ª 
Reunião de Busca e Soluções Conjunta, do Relatório Preliminar nº 21/2013, que o 
Superintendente do DESEC: “realizasse as considerações sobre as três vertentes que 
foram relacionadas na avaliação da DIRAD (Ambientais e integridade física dos 
empregados e colaboradores da CMB, Políticos, Custos financeiros e operacionais), 
quanto à continuidade da obra do estande de tiro e encaminhe à AUDIT.” O DESEC 
não atendeu ao solicitado: 

Face ao exposto, esta equipe de auditoria concluiu pela alteração da recomendação 
anterior para este item, no sentido de contemplar as supracitadas considerações desta 
AUDIT, a fim de respaldar o assunto com vertentes indicadas pela DIRAD. 

RECOMENDAÇÃO 

Ao DESEC 

1.2.a) Promover ações no sentido de elaborar estudo de viabilidade técnica para 
construção de Centro de Formação e Treinamento, visando proporcionar a capacitação 
e reciclagem de agentes no âmbito interno da CMB. Analisando também, os impactos 
de riscos sobre as três vertentes que foram relacionadas na avaliação da DIRAD 
(Ambientais e integridade física dos empregados e colaboradores da CMB, Políticos, 
Custos financeiros e operacionais), quanto à continuidade da obra do estande de tiro.                                 

2 – PRECARIEDADE  ENCONTRADA DURANTE O INVENTÁRIO DAS 
MUNIÇÕES  

Constatação: 

Durante o inventário físico das munições em serviço e estocadas no DESEC, esta 
Unidade de Auditoria identificou dois tipos de precariedades que atingem a eficácia da 
gestão do Departamento de Segurança Coporativa - DESEC. Sendo a primeira, 
precariedade nos registros de controle de munições, e a segunda, precariedade na guarda 
e armazenamento das munições.  
 
O exame foi realizado no período de 12 a 14/02/2014, tendo por base 100% das 
munições, o que representa um total de 19.640 (dezenove mil, seiscentos e quarenta) 
munições, que se encontravam sob a responsabilidade da Seção de Pesquisa Biográfica e 
Cadastro – SEPB/DVPS/DESEC, e da Seção de Vigilância e Segurança Patrimonial – 
SEVO/DVOS/DESEC. 
 
A seguir descreve-se o teor das precariedades identificadas.  
 
2.1 – Precariedade nos registros de controle de munições 
 
No inventário físico das munições, realizado na SEPB/DVPS/DESEC e na 
SEVO/DVOS/DESEC, constatou-se a falta de 02 (duas) munições calibre 556 na 
contagem física. Contudo, foi verificado que se tratou de disparo acidental, conforme 
reportado no Rel.AUDIT nº 003/2011, tendo sido constatado que o fato foi devidamente 
formalizado. Entretanto, até esta data, não foi evidenciado o ajuste do saldo deste item, 
no Mapa de Controle de Estoque da SEPB. 
 
Evidências 
Termo de Abertura do Livro de Munições emitido em 18/02/14 pela SEPB; e 
Levantamento Físico de munições realizado nos dias 12, 13 e 14/02/14 na SEPB.  
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2.2 –  Precariedade na guarda e armazenagem de munições 
 
Durante o inventário das munições, foi aberto um lote de 09 (nove) caixas de munição 
calibre 12, sendo constatado mau estado de conservação em 03 (três) caixas de madeira, 
totalizando 1.500 (um mil e quinhentos)  munições. Além disso, ficou constatada a 
existência de diversas munições com umidade. Consultou-se o Gerente Executivo da 
Divisão de Planejamento e Gestão da Segurança - DVPS, sobre as condições do local de 
armazenagem, tendo sido informado que o telhado estava em mau estado de 
conservação, ocasioanando infiltrações, por causa das chuvas, e que já houve a 
substituição das telhas com defeito. 
 
Verificou-se, ainda, que alguns lotes de munições calibres 12, 38 e 380 estão há mais de 
12 anos no estoque. Foi solicitado pela equipe de auditores, à SEPB/DVPS/DESEC, que 
levantasse, junto ao fabricante, a validade da referida munição. O fabricante Companhia 
Brasileira de Cartuchos - CBC, informou, por e-mail, em 13/03/2014, que a munição em 
questão poderia ser utilizada por mais de 10 anos, desde que acondicionadas em 
ambiente adequado, sem umidade e temperatura controlada. Sendo assim, as más 
condições das munições estocadas, aliadas ao prazo de validade vencido, requer uma 
avaliação técnica quanto à possibilidade de utilização dos lotes de munições com 
vestígios de umidade, bem como lotes que se encontram armazenados no mesmo local.   
 
No que se refere ao controle de consumo das munições, evidenciou-se os registros de 
consumo por calibre, no Mapa de Controle da SEPB. Entretanto, identificou-se, junto ao 
estoque de munições, a ausência de critério que evidencie que a utilização da munição 
mais antiga tenha sido consumida primeiro. Sendo assim, constatou-se a necessidade de 
se estabelecer um o critério de avaliação de estoques “FIFO” (first-in, first-out), no 
processos de utilização das munições estocadas. 
 
Ressalta-se que, no caso da movimentação do estoque de munição, essa metolologia 
representa uma ação preventiva, visando evitar perda de material, tendo em vista o prazo 
de validade. 
 
Indagou-se, ainda, sobre a elaboração de Normas Administrativas de controle de estoque 
de munições, tendo sido verificado a ausência de Normas que norteiem os 
procedimentos e rotinas específicas de armazenagem e guarda de armas e munições, 
incluindo inventários periódicos, rotinas de aquisição, consumo, prazo de validade, 
descaracterização e de recolhimento destes itens. 
 
Evidências: 
-  Termo de Abertura do Livro de Munições emitido em 18/02/14 pela SEPB; 
-  Levantamento Físico de munições realizado nos dias 12, 13 e 14/02/14 na SEPB.  
 
Manifestação da área 
 
Em 16/12/2014, foi encaminhada a esta AUDIT a manifestação do DESEC, referente 
Ponto 2, itens (2.1 e 2.2) em resposta ao Memo AUDIT nº 716/2014 (SGDoc/CMB  nº 
0099637), de 03/10/2014, que encaminhou o Relatório Preliminar n° 021/2014. 
 
A manifestação do DESEC, em resposta às recomendações constantes do referido 
Ponto, foram apresentadas no Bloco documental supracitado, a saber: 
 
Item 2.1) -  “O ajuste do saldo no Controle de estoque de munições foi efetuado, 
conforme registro constante do Sistema de Armas e Munições - CAM, cujo documento 
impresso anexamos como evidência.” 
 
Item 2.2.a) - “Preliminarmente, devemos esclarecer que não há o estabelecimento de 
prazo de validade determinado para munições em geral. O que o fabricante geralmente 
alerta é para a garantia de perfeito funcionamento da munição, se a mesma for usada 
no período de 10 anos contados da data de fabricação do lote. Dentro dessa 
perspectiva, o DESEC decidiu promover ele próprio à avaliação técnica recomendada 
pela AUDIT.  
 
Para tanto, foram realizados testes com 10 cartuchos escolhidos aleatoriamente nos 
lotes apontados pela AUDIT como pretensamente em mau-estado de conservação. As 
amostras foram então levadas pelo DESEC ao estande de tiro do RPMONT da PMERJ, 
em Campo Grande, onde, mediante a estreita observância das regras básicas de 
segurança estabelecidas para locais apropriados à prática de treinamento de tiro, tais 
como aquele escolhido para realização da avaliação técnica recomendada pela AUDIT, 
os exercícios tiveram ensejo participaram da deflagração dos cartuchos alguns 
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militares daquela corporação, devidamente orientados por oficiais do mesmo 
Regimento, sob a supervisão e o acompanhamento de profissicionais devidamente 
qualificados de nosso Departamento, os instrutores Eliel Ferreira de Oliveira e Pedro 
Oliveira de Souza.  
 
Concluídos os testes, foi possível constatar que os cartuchos na ocasião utilizados 
estavam em perfeitas condições de uso para a atividade de treinamento. Sendo assim, 
além dos instrutores do DESEC presentes ao evento, também o Instrutor Pedro 
Gonçalves de Matos, igualmente qualificado por instituições das Forças Armadas do 
Brasil, atesta por extenção, munição identificada pela AUDIT encontra-se toda ela em 
boas condições de uso, exclusivamente para a prática de treinamento, o que será 
seguido à risca no âmbito deste Departamento.” 
 
Item 2.2.b) -  “ O DESEC emitiu a OSI nº 09/2014, de 07/01/2014, constiuindo Grupo de 
Trabalho – GT para elaborar as normas inerentes ao assunto, conforme documento em 
anexo (Anexo 6).” 
 
Item 2.2.c) -  “O Grupo de Trabalho – GT responsável pela elaboração da supracitada 
OSI está incumbido de incluir no referido documento tal recomendação.” 
  
Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando a manifestação do DESEC, referente ao Ponto 2, quanto as precariedades 
encontradas durante o inventário de munições, a qual foram consignadas quatros 
recomendações (2.1, 2.2.a, 2.2.b e 2.2.c) no Relatório Preliminar nº 21/2013, esta equipe 
de auditoria constatou: 
 
Que o DESEC, tomou providências com relação aos fatos apontados nos itens 2.1- 
Precariedade nos registros de controle de munições e 2.2 Precariedade na guarda e 
armazenagem de munições, tendo evidenciado, conforme Anexo 6 acostado ao 
Memo/AUDIT 416/2014, as documentações das ações que resultaram na mitigação das 
recomendações 2.1 e 2.2.a.  
 
No que se referem as recomendações: 2.2.b e 2.2.c, embora o DESEC também 
promovido uma ação, no sentido estabelecer o Grupo de trabalho – GT,  a 
complementação desta ação depende de um prazo para ser implementada. Desta forma, 
estas últimas recomendações permaneceram, devendo ser elaborado Plano de Ação com 
previsão de prazo para implementação. 
 
RECOMENDAÇÕES 
 
Ao DESEC 
 
2.2.b)  Adotar controle que vise a utilização de munições, a partir do consumo das mais 
antigas, tendo como modelo o critério de avaliação de estoques “FIFO” (first-in, first-
out,) guardadas as devidas proporções; e 
 
2.2.c) Elaborar Normas e Procedimentos as rotinas específicas de armazenagem e guarda 
de armas e munições, incluindo inventários periódicos, rotinas de aquisição, consumo, 
prazo de validade, descaracterização e recolhimento desses itens. 
 
3 – FRAGILIDADES ENCONTRADAS NO INVENTÁRIO DAS ARMAS   
 
Constatação: 
 
No inventário físico do armamento (em serviço e estocado no DESEC), esta Unidade de 
Auditoria encontrou quatro tipos de fragilidades que atingem a eficácia da gestão do 
Departamento de Segurança Coporativa - DESEC. A primeira refere-se à Inadequação 
no monitoramento das câmeras de segurança, a segunda refere-se à Ausência do registro 
de controle de patrimônio no armamento; a terceira refere-se à Divergência na emissão 
do Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais da SEVO e a quarta refere-se à 
Ausência de Baixas no Sistema ERP das Armas encaminhadas ao Exército Brasileiro. 
 
Neste contexo, a equipe de auditores procedeu, no período de 14/02/14 a 14/02/14, o 
inventário físico de 100% do armamento que se encontra armazenado e em serviço, sob a 
guarda da Seção de Pesquisa Biográfica e Cadastro – SEPB/DVPS/DESC, e da Seção de 
Vigililância e Segurança Patrimonial – SEVO/DVOS/DESEC, representando o 
quantitativo total de 145 (cento e quarenta e cinco) armas, de acordo com os registros 
administrativos da SEPB.  
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3.1 – Inadequação no monitoramento das câmeras de segurança 
 
Com relação às condições de guarda, evidenciou-se que a sala de guarda de armas e 
munições é equipada com chave e câmera de monitoramento, além de contar com um 
empregado responsável pelo setor. Contudo, verificou-se que a câmera de 
monitoramento está instalada em um ponto que não cobre toda área de armazenamento, 
provocando pontos cegos.  
 
Indagado, o Gerente Executivo da DVPS informou que houve movimentação dos 
armários, em razão de infiltração no telhado, impedindo o alcance pleno da visualização 
da câmera. 
 
Evidência: 
-  Visita ao local de armazenagem de munições,  no período de 12 a 14/02/14.  
 
3.2 –Ausência do registro de controle de patrimônio no armamento 
 
Na contagem física das armas (Pistola Imbel 380 e Pistola Imbel “ponto” 40) ficou 
evidenciada a falta de registro do número de controle de patrimônio, embora na 
descrição do item, no Sistema ERP – Módulo Ativo Fixo, constam os números de 
controle e de série dos armamentos, Ao se verificar o armamento, constatou-se que esse 
tinha o seu número (registro) de fábrica identificável e legível, bem como tinha uma 
outra numeração, feita de forma rudimentar e ilegível. 

A gravação numérica pelo fabricante é respaldada pelo § 3º, art. 23, da Lei nº 
10.826/2003, c/c Decreto nº 5.123/2004 e suas alterações, que regulamentam a Lei. 
Contudo, a numeração que está sendo realizada de forma rudimentar pela 
SEPA/DVCO/DECOF, ao contrário da gravação realizada pelo fabricante, encontra – 
se em  desalinho com o art. 70-F, do Decreto supracitado, tendo em vista que a inclusão 
de uma numeração, que não seja a de fábrica, pode caracterizar uma adulteração do 
armamento. 

Desta forma, constatou-se que a identificação nas armas estão inadequadas. Entretanto, 
verificou-se que os procedimentos de controle para identifição de bens patrimoniais da 
CMB, previsto no normativo interno, é igual para todos os itens. Sendo assim, torna-se 
necessário uma revisão desse procedimento, para casos específicos, como o das armas, 
pois a gravação numérica pelo fabricante é respaldada pela legislação supracitada. 

Evidências: 
-  Levantamento realizado nas Seções SEPB e SEVO;  
-  § 3º, art. 23, da Lei nº 10.826/2003; e 
-  Artigo 70F do Decreto nº 5.123/2004. 
 
3.3 – Divergência na emissão do Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais 

da SEVO 

Com base no inventário geral realizado pela empresa contratada Unisis, foi verificado 
que constou da prestação de serviço a emissão de Termo de Responsabilidade dos itens 
inventariados pela referida empresa. Entretanto, foi evidenciado que os Termos de 
Responsabilidade de armas, emitidos para o centro custo 35.110,  apresentaram 
registros de 162 (cento e sessenta e duas) armas que já foram recolhidas ao Exército 
Brasileiro, além de não constar o preenchimento do nome do responsável pelos itens 
relacionados, bem como não contém a assinatura e a data. 

Sendo assim, verifica-se que o serviço não foi executado adequadamente, além de não 
ter sido efetuado o acompanhamento e fiscalização da Seção de Contabilidade 
Patrimonial – SEPA/DVCO/DECOF. 

Evidências: 
- Termo de Abertura do Livro de Armamento emitido em 18/02/2014 pela SEPB; 
-  Relação de Bens Inventariados, por Centro de Custo, emitida em 11/03/2014, por 
meio do Sistema ERP; 
-  Relação elaborada pela empresa Unisis Adm. Patrimonial Ltda. e cedida pela SEPA; 
e 
-  Cópia Ofício do Comando Militar do Leste - CML nº 196/08500-S3 - Depósito 
Central de - Armamento-DCArmt de 23.08.2000. 
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3.4 – Ausência de Baixas no Sistema ERP das Armas encaminhadas ao Exército 
Brasileiro 

Analisando o controle de armas realizado pela Seção de Pesquisa Biográfica e Cadastro 
– SEPB/DVPS/DESEC, por meio do Mapa de Armamentos da área,  verificou-se que 
foi realizado recolhimento de armamento para descarte junto ao Exército Brasileiro, 
especificamente, no Depósito Central de Armento-DCArmt, localizado na Av. Duque 
de Caxias, nº 665 - Vila Militar - Deodoro, Rio de Janeiro-RJ, por meio do 
Ofício/DESEC/055/11 de 14/12/2011, Ordem de Recolhimento nº 034/2012 SFPC/1, 
de 28/03/12, e Ofício de CML nº 393 – C1.08/SFPC/1ª RM, de 09/05/2012.  

Conforme demonstrado no Quadro 3, constante no Relatório AUDIT nº 021/2014, e 
nos documentos mencionados, foi evidenciado o encaminhamento do quantitativo de 
162 (cento e sessenta e duas) armas, conforme anexo ao Relatório AUDIT nº 021/2014, 
bem como, também, foi evidenciada a confirmação de recolhimento das armas pelo 
Exército Brasileiro. No que concerne ao controle patrimonial das armas, pela 
SEPA/DVCO/DECOF, no Sistema ERP, foram identificados somente 160 (cento e 
sessenta) registros, evidenciando uma inadequação nos registros dos bens, no  Sistema 
ERP – Ativo Fixo. 

Evidenciou-se, ainda, que houve abertura do Processo nº 2164/2012, de 15/05/2012, 
que objetivou a baixa dos itens supracitados,  junto à SEPA/DVCO/DECOF. 
Entretanto, constatou-se que até a presente data não houve baixa dos referidos itens no 
Sistema ERP, módulo do Ativo Fixo. 

Evidências: 
-  Termo de Abertura do livro de Armamento emitido, em 18/02/14, pela SEPB; 
-  Relação de Bens Inventariados por Centro de Custo, emitida em 11/03/14, no 
Sistema ERP;  
-   Relação elaborada pela empresa Unisis Adm. Patrimonial Ltda. cedida pela SEPA; 
-  Cópia do Ofício para o Comando Militar do Leste - CML nº 196/08500-S3- Depósito 
Central de Armamento DCArmt de 23/08/2000; e 
-   Cópia do Memo/SEPB nº 117/12, de 17/05/12.  

Manifestação da área 
 
Em 16/12/2014, foi encaminhada esta AUDIT a manifestação do DESEC, referente ao 
Ponto 3, em resposta ao Memo AUDIT nº 716/2014 (SGDoc/CMB           nº 0099637), 
de 30/10/2014, que encaminhou o Relatório Preliminar. 
 
A manifestação do DESEC, em resposta às rescomendações constantes do referido 
ponto, foram apresentada à fl. nº 21, do bloco documental supracitado, a saber: 
 
Item 3.1) -  “Os ajustes foram realizados, conforme foto em anexo.(Anexo 7)” 
 
Item 3.2.a.) -  “Alternativamente a emissão de OSI, como recomendado pela AUDIT, 
foram emitidos em 07/11/2014 os memorandos nº 124 e 125/2014 ao DECOF (Anexo 
8 e Anexo 9, respectivamente, que versam sobre solicitações, respectivamente, de 
baixa das armas encaminhadas ao Exército Brasileiro e de adequação dos registros 
de controle patrimonial de armas, sugerindo que a numeração do fabricante seja 
adotada como o próprio nº de controle patrimonial.” 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando a manifestação do DESEC referente ao Ponto 3, que apontou quatro 
fragilidade. Verificou-se que a área, promoveu ações pertinentes as constatações dos 
itens 3.1 e 3.2 e as recomendações 3.1, 3.2.a, conforme evidências no Anexo 6, 7, 8 e 9, 
acostadas ao Memo/AUDIT nº 716/2014, resultando nas mitigações das mesmas.  
Porém permaneceram pendentes de respostas, cujos fatos apontaram responsabilidade 
do DECOF,  consignadas às recomendações 3.2b, 3.3, 3.4. Por esse motivo, tais 
recomendações permanecem, e serão encaminhadas ao DECOF, para que esse 
estabeleça o Plano de Ação a fim de sanar as constatações apontadas. 
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RECOMENDAÇÕES 
 
À SEPA/DVCO/DECOF 
 
3.2.b) Providenciar a adequação dos registros de controle patrimonial de armas, em 
consonância no § 3º, art. 23 da Lei nº 10.826/2003 c/c Decreto nº 5.123/2004, no 
sentido de não se modificar as característica originais das armas. Sugere-se que a 
numeração do fabricante seja utilizada para o controle patrimonial das armas. 
 
3.3) Dar cumprimento a OSG/PRESI 002/2013 de 10/01/2013, pertinente a execução 
do serviço prestado pela empresa Unisis, evidenciando, com documentos, a 
comprovação do acompanhamento e a execução do inventário geral de bens 
patrimoniais da CMB; e 
 
3.4) Revisar os registros dos itens do Centro de Custo 35110 da DVOS/SEVO, no 
Sistema ERP - Módulo Ativo Fixo, bem como promover as baixas das armas 
encaminhadas ao Exército, a fim de sanar as divergências constatadas. 
 
4 – PRECARIEDADES NO CONTROLE DE ACESSO 
 
Constatação: 

Por ocasião da avaliação dos fatos que podem ter contribuído para a falta dos itens 
alpaca e cuproníquel, em 2010, esta equipe de auditoria, constatou precariedades no 
controle de acesso, que demonstram fragilidades que afetam a atuação da gestão do 
Departamento de  Segurança Corporativa - DESEC. As referidas precariedades foram 
identificadas nas atividades operacionais  de fiscalização pelos agentes de segurança na 
entrada e na saída de cargas, verificadas a partir do monitoramento realizado pela 
equipe que operou o Circuito Fechado de TV – CFTV, durante o período de 11 a 
22/02/2010. 

Para a presente análise, foram utilizados os papéis de trabalho (vídeos) do Relatório 
AUDIT nº 15/2013 (Auditoria Especial – Alpaca e Cuproníquel), tendo sido verificado 
a atuação dos agentes de segurança, nos seus postos de trabalho, por meio de 
visualização das filmagens cedidas pelo Departamento de Segurança Corporativa - 
DESEC, no período supracitado.  

Por meio das filmagens, ficou evidenciado o acesso de caminhões nas dependências da 
CMB sem a devida fiscalização, que deveria ter sido realizada pelos agentes de 
segurança, considerando suas atribuições, a saber: 

- Dia 12/02/2010 – saída e entrada de caminhões diferentes às 16 h 02 min até às 16 h 
03min 51s; 

- Dia 12/02/2010 – saída s 10 h 50 min até às 10 h 51 min 06s; e 

- Dia 22/02/2010 – entrada às 09 h 39 min até às 09 h 40min 20s. 

Ressalta-se que todas as filmagens foram fornecidas de maneira fragmentada pelo 
DESEC, ou seja, não houve  gravação em tempo contínuo, ou ao menos em um período 
de trabalho completo dos agentes de segurança da Portaria 2. Por esse motivo, não se 
pode formar a convicção de que as filmagens citadas comprovam precariedades que 
foram identificadas nas filmagens citadas, desta forma, foram consideradas como um 
indício de fragilidade.  

Ressalta-se, ainda, que por meio das filmagens não foi possível identificar as placas dos 
caminhões, tendo em vista que as imagens não estão com qualidade suficiente para 
aproximação por zoom. 

Face ao exposto, pode-se concluir que as evidências (vídeos) demonstram 
precariedades e indícios de fragilidades, na fiscalização e vistoria dos veículos de 
cargas que acessam as dependências da CMB, pelo portão principal (Portaria 2), bem 
como na atividade de monitoramento de circuito de TV, em descumprimento às 
Normas de Administração nº 4830-NA-1-03-06, de 30/11/2006 e da Norma de 
Organização 0120-NO-29.01, de 30/11/2006, item 35, referente ao Controle de Acesso 
de materiais e veículos.  
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Responsáveis: 

AGENTES DE SERVIÇOS - SEVO/DVOS/DESEC 

 

 

DATA MATRÍCULA 

12/02/2010 
7680-5, 7724-1, 7592-6, 7477-2, 7079-3, 7691-1, 
7480-2, 7623-6, 7124-2, 5352-0, 6577-3, 7656-2, 
3808-3, 6577-3, 7483-7, 7091-2 e 6429-7. 

22/02/2010 7477-2, 7724-1, 7590-6, 7482-9, 7680-5, 5352-0, 
7079-3, 7476-4 e 7123-4. 

TOTAL DE AGENTES 22 (vinte e dois) 

Corresponsáveis: 

DESEC – Pedro Gonçalves de Matos – a contar de 22/10/04. 
DVOS/DESEC - Raimundo Eudes B. de Castro – a contar de 22/10/04. 
SEVO/DVOS/DESEC - Eliel Ferreira de Oliveira – a contar de  12/06/12. 
SEVO/DVOS/DESEC (antiga SESO) - Afonso Tranqueira Rosa – de 01/12/04 a 
11/06/12. 
SEEL/DVOS/DESEC (antiga SEAC) - Ricardo David  - a contar de 17/09/09. 

Evidências: 
-  DVD contendo imagens gravadas pelo DESEC; 
-  Histórico de Acesso à CMB; 
-  Registro de Ocorrências; 
-  Escala de agentes que trabalharam no período analisado; 
-  Normas de Administração nos 4830-NA-1.03.01, 4380-NA-1.03.06, 4830-NA-
3.01.01 e    4830-NA-3.01.03; e 
-  Normas de Organização nos 0120-NO-29 e 0120-NO.29.01. 

Manifestação da área  

Em 16/12/2014, foi encaminhada a esta AUDIT, a manifestação do DESEC, referente 
ao Ponto 4, em resposta ao Memo AUDIT nº 716/2014 (SGDoc/CMB  nº 0099637), de 
30/10/2014, que encaminhou o Relatório Preliminar.  

A manifestação do DESEC, em resposta às rescomendações constantes do referido 
ponto, foram apresentada à fl. nº 21, do bloco documental supracitado, a saber: 

Item 4.1.a) -  “O DESEC apresentou à DIRAD, por meio de dossiê, proposta de 
atualização das normas de controle de acesso e trânsito de pessoas e veículos, 
contemplando as recomendações pertinentes deste relatório bem como outras medidas 
que visam a melhoria do processo, cujo registro no sistema SGDOC leva o nº 0026904. 
O referido dossiê retornou em 21/10/2014, para ajustes recomendações. Os ajustes 
foram realizados pelo técnico deste Departamento, e estão sob à apreciação deste 
Departamento para envio à DIRAD até o dia 10/12/2014.” 

Itens 4.1.b e 4.2) -  “ A proposta de atualização das Normas, como descrito na resposta 
anterior, contempla os ajustes recomendados, considerados pertinentes, bem como a 
melhoria de monitoramento usando a tecnologia de CFTV.” 

Avaliação Final da AUDIT 

Analisando a manifestação do DESEC referente ao Ponto 4, referente ao controle de 
acesso, a qual foram consignadas quatros recomendações (4.1.a, 4.1.b e 4.2), no 
Relatório Preliminar 21/2013, esta equipe de auditoria constatou: 

O DESEC elaborou proposta de atualização das normas de controle de acesso e trânsito 
de pessoas e veículos, contemplando as recomendações pertinentes deste relatório bem 
como outras medidas que visam a melhoria do processo.  

Esta equipe de auditoria concluiu que as Normas em questão, estão em fase de 
elaboração. Sendo necessário estabelecer Plano de Ação que contemple as fases 
necessárias até a implementação das mesmas.  
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RECOMENDAÇÕES 

À SEVO/DVOS/DESEC  

4.1.a) Aprimorar os controles e monitoramento para assegurar o cumprimento das 
Normas Internas que norteiam a atuação do DESEC, a fim de garantir a segurança das 
instalações físicas e do bens patrimoniais da CMB; e 

4.1.b) Provindenciar para que todos os veículos que transitam pela portaria de carga 
sejam vistoriados, principalmente os veículos equipados com baú, lonas ou carroceria 
que dificultem a visualização da carga na entrada e na saída.  

À SEEL/DVOS/DESEC 

4.2)  Promover ações de melhorias no monitoramento das câmeras do Circuito Fechado 
de TV - CFTV, principalmente no que se refere a atuação e abordagem dos agentes de 
segurança que trabalham nas Portarias e Cais, em consonância com as Normas Internas. 
 

5 – INADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA PARA MONITORAR 
IMAGENS  

Constatação: 

Na análise da gestão dos recursos de segurança, esta Unidade de Auditoria Interna 
identificou dois tipos de inadequações relacionadas à infraestrutura para monitorar 
imagens, que afetam a efetividade da gestão do Departamento de Segurança 
Corporativa – DESEC. A primeira refere-se à precariedade no monitoramento de 
câmera do circuito interno das fábricas, e a segunda refere-se à falta de implementação 
de Planos de Ação do Relatório AUDIT nº 22/2012, especificamente às recomendações 
que  tratam do monitoramento de imagens. 

Neste contexto, foram realizadas vistorias das câmeras do circuito interno de TV, que 
monitoram os processos fabris e áreas de apoio, tendo sido verificada toda a cobertura 
do processo de produção. Posteriormente, foi realizada visita à central de 
monitoramento de imagem do DESEC para evidenciar a captação e gravação das 
imagens, nos horários em que foram realizadas as auditorias nas seções do DECED, 
DEGER e DEMOM.  

5.1 Fragilidade no monitoramento de câmera do circuito interno das fábricas 

Quanto à primeira inadequação, a partir do mapeamento das câmeras de seguranças 
instaladas no parque fabril da CMB, analisou-se a gestão dos recursos de segurança 
pertinentes à infraestrutura de câmeras de segurança, com o objetivo de se avaliar o 
monitoramento dos processos de produção e acessos,  conforme demonstramos, a 
seguir: 

DECED 

 a) Seção de Impressão de Offset – SEOS: foram evidenciadas imagens pouco nítidas 
em 02 (dois) pontos: no portão de entrada/saída e no processo de produção, além de 
alguns pontos cegos na Seção; 

b) Seção de Impressão Calcográfica-Reverso – SEIR: verificou-se que as 03 (três) 
câmeras existentes na Seção, não gravaram nenhuma imagem durante a visita da equipe 
de auditoria ao local; 

c) Seção de Impressão Calcográfica – Anverso – SEIA: evidenciou-se inadequação no 
posicionamento das câmeras, fazendo-se necessário o redirecionamento de algumas 
câmeras para melhor captação de imagens nas áreas do portão de entrada/saída e do 
corredor lateral da Seção; e 

d) Seção de Guarda de Valores das Cédulas – SEVC -  Cofre de Matrizes:  verificou-se 
que neste cofre da Seção não possui câmeras de circuito interno de TV. 

 DEGER 
 
a) Seção de Impressão Calcográfica – SECL: ficou constatada a existência de 
pontos cegos em função da altura  de algumas máquinas; 
 
b) Seção de Impressão Rotativa – SERO: verificou-se pontos cegos na linha de 
produção; 
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c)  Seção de Impressão de Offset – SEOF: possui, apenas, uma câmera e pontos 
cegos; 
 
d) Seção de Acabamento – SEAB: verificou-se a existência de 08 (oito) câmeras que 
não estão com a imagem nítida; e 

e) Seção de Impressão Tipográfica – SEIT: a Seção possui apenas uma câmera para 
cobertura de todo o processo. 

DEMOM 

a) Seção de Cunhagem 1– SECN (máquinas não atingidas no incêncio) de 2011: 
verificou-se alguns pontos cegos e imagens pouco nítidas. Ressalta-se que o local tem 
somente 4 (quatro) câmeras para cobrir uma área muito extensa; 

 b) Seção de Cunhagem 2 SECN (máquinas recuperadas do incêndio): evidenciou-se a 
presença de somente 01 (uma) câmera com boa imagem e vários pontos cegos; 

c) Seção de Acabamento de Discos – SEAD e Seção de Galvanoplastia SEVG: 
constatou-se a ausência de câmeras, em ambas as Seções; 

d) Seção de Medalharia – SELH: verificou-se a existência de 03 (três) câmeras que 
apresentam deficiência de nitidez nas imagens e alguns pontos cegos. Ressalta-se que 
foi informado pelo gerente da Seção referenciada, que a mesma tem previsão para dar 
início ao processo de fundição de prata e de ouro; 

 e) Seção de Guarda de Valores de Moedas – SEVM: possui apenas 01 (uma) câmera 
no hall do cofre, e dentro existem 02 (dois) pontos com carência de câmeras, que foram 
retiradas para munutenção;  

f) No Cofre de Matrizes: possui 01 (uma) câmera e, também, pontos cegos; e  

g) No Cofre de Metais Nobres: possui 02 (duas) câmeras, mas somente 01(uma) delas  
capta imagem, gerando  pontos cegos. 

5.2 Pendência no atendimento do Plano de Ação do Rel/AUDIT nº 22/12 – 
DEMOM   

Tendo em vista as constatações oriundas do Relatório AUDIT nº 22/2012 
encaminhadas ao DESEC,  conforme Informação/Despacho/AUDIT, de 13/01/2014,  
PA-PRESI nº 510/2013, foi analisado o Plano de Ação estabelecido pelo DESEC, 
tendo sido reavaliado sua implementação pela DIRAD, conforme a seguir: 

a) Item III.1 – Precariedades no monitoramento das câmeras de segurança – Prazo 
previsto para Implementação: maio/2014; e 

b) Plano de Ação: “Instalação de Infraestrutura para o devido remanejamento e a 
instalação.” 

Item III.2 – Descumprimento de Norma de Organização nº 0120-NO-16 – Prazo 
previsto para implementação: agosto/2014. 

Plano de Ação:  “Já foi elaborado projeto de modernização do Sistema de CFTV para 
monitoramento dos processos de todo parque fabril (DECED, DEGER e DEMOM) 
utilizando câmeras de alta resolução e com tempo de armazenamento das imagens 
estimado em  30, 60, 90, 120, e 180 dias, de acordo com o grau de criticidade de cada 
setor/processo, conforme a Política de Segurança aprovada. Vale ressaltar que todas 
as gravações onde constam algum tipo de ocorrência ficam guardadas(backup) por 
tempo indeterminado. O projeto deverá ser concluído com a aquisição e instalação das 
câmeras de alta resolução (Processo nº 0359/2013).” 

Foi evidenciado que se encontra dentro do prazo estabelecido para implementação das 
ações que visam mitigar as fragilidades de monitoramento de câmera na área fabril, por 
isso não foi consignada recomendação para o ponto 5.2 deste relatório.  

No que tange à análise das câmeras de monitoramento na área fabril, referente ao ponto 
5.1, verifica-se a permanência da pendência decorrente de morosidade no Processo de 
Aquisição de Câmeras nº 359/2013, além de indicar a necessidade de revisão do 
mapeamento das câmeras de segurança no parque fabril, pelo DESEC. 
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Evidências: 

-  RelatórioAUDIT nº 22/2012 e Plano de Ação do Relatório AUDIT nº 22/2012 
enviado pelo DESEC; 
-   Memo AUDIT nº 437 de 22/10/2013, que encaminhou a SA nº 2013/021-07; e  
-   Informação /Despacho, de 08/11/2013, da DVPS/DESEC. 

Manifestação da área 

Em 16/12/2014, foi encaminhada esta AUDIT, a manifestação do DESEC, referente ao 
Ponto 5, itens (5.1 e 5.2), em resposta ao Memo AUDIT nº 716/2014 (SGDoc/CMB    
nº 0099637), de 30/10/2014, que encaminhou o Relatório Preliminar. 

A manifestação do DESEC, em resposta às rescomendações constantes do referido 
ponto, foram apresentada à fl. nº 21, do bloco documental supracitado, a saber: 

Item 5.1.a e 5.1.b) -  “Como informado anteriormente, o DESEC promoveu licitação 
por meio do processo nº 0359/2013, que resultou na contratação da empresa G4S 
Monitoramento e Sistemas LTDA, para modernização e ampliação do atual sistemas 
de CFTV. 

A modernização e ampliação mencionadas no item anterior, iniciadas em 
outubro/2014 decorrerão da substituição, até dezembro/2014, dos equipamentos do 
atual sistema instalado nas fábricas DECED, DEGER e DEMOM, por outros com 
tecnologia IP, como o uso de câmera de alta resolução. A ampliação do sistema 
resultará também do aproveitamento dos equipamentos retirados das fábricas, que 
estão sendo reutilizados em locais já mapeados pelo DESEC, tais como: portarias, 
cais e rampas de entradas de matéria prima das fábricas, garagem, restaurante, dentre 
outros, prevendo-se sua conclusão até março de 2015.” 

 Avaliação Final da AUDIT 

Analisando a manifestação do DESEC, referente ao Ponto 5 - Inadequação na 
infraestrutura para monitorar imagens nos Departamentos de Produção (DECED, 
DEGER e DEMOM), que apontou dois tipos de inadequações. Verificou-se que a área 
promoveu ação que sanou a pendência relativa a aquisição referente ao processo 
0359/2013, e evidenciou que as instalações dos referidos serviços se encontram em 
andamento.  

Entretanto, conforme informado pelo DESEC, a conclusão esta prevista para março de 
2015. Por esse motivo, a recomendação 5.1.a, permaneceu, sendo necessário 
estabelecer um Plano de Ação a fim de registrar a previsão da conclusão da 
implementação das referidas instalações.  

RECOMENDAÇÃO 
 
DESEC 
 
5.1.a) Determinar a revisão geral do mapeamento das câmeras do circuito interno no 
processo fabril, e adotar as ações necessárias a mitigar as deficiências apontadas. 
                                        

6  -  AUSÊNCIA DE CONTROLE INTERNO DE FREQUÊNCIA DOS EXAMES 
OBRIGATÓRIOS PARA DESEMPENHO  DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA 

Constatação: 

Na análise da atuação da gestão de segurança do DESEC, relacionada à obrigatoriedade 
legal de exame de sáude física, mental e de aptidão psicológica para desempenho da 
atividade de vigilância, esta Unidade de Auditoria Interna constatou a ausência de 
controles internos referentes à frequência dos exames obrigatórios para desempenho de 
atividade de segurança, pela SEVO/DVOS. 

Ressalta-se o disposto na Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012, que versa 
sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada e regula a atividade de 
segurança no âmbito da CMB. Já a obrigatoriedade de se realizar exames para avaliar a 
capacidade física, mental e psicológica pelos agentes de segurança, encontra-se 
regulamentada no inciso V, art. 16, da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, que versa: 

        “Art. 16 – [...] 
        V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico;  
         [...]”. (grifo nosso). 
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Com base no monitoramento realizado pela DVET, relativo à frequência dos Agentes 
Especiais  nos Exames Periódico/Psicológico/Eletroencefalograma/2013, esta equipe de 
auditoria evidenciou os apontamentos das ausências dos agentes nos referidos exames, 
necessários ao desempenho do serviço de vigilante, conforme Portaria supracitada, a 
saber:  

          24 (vinte e quatro) agentes faltaram ao exame Periódico (A);  
          58 (cinquenta e oito) agentes faltaram ao exame Psicológico (B); e  
          37 (trinta e sete) faltaram ao exame Eletroencefalograma (C). 
 

Gráfico 2 -  Frequência dos Agentes Especiais - Exames 
Periódico/Psicológico/Eletroencefalograma/2013 

 

Legenda: 

  

A= PERIÓDICO (24)                                                                                                               

B=PSICOLÓGICO (58) 

C= ELETROENCELOGRAMA (37) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, com base no Mapa de Monitoramento da Frequência dos 
Exames Periódicos dos Agentes  Especiais fornecido pela SEST/DVET. 

 

Conforme informações do monitoramento da frequência dos exames periódicos, 
psicológico e eletroencefalograma pela DVET, evidenciou-se que foram convocados 
um total de 120 (cento e vinte) agentes para efetuarem os 03(três) exames 
supramencionados, perfazendo um total de 360 (trezentos e sessenta) exames. Desse 
total, verificou-se que foram realizados 241 (duzentos e quarenta e um) exames, 
consequentemente, não foram realizados 119 (cento e dezenove) exames (gráfico 2), 
representando 33,06% do total. 

Ressalta-se que 17 (dezessete) agentes faltaram aos três exames (ABC / gráfico 2), 
representando 14,29% de agentes que não realizaram nenhum exame. Esta constatação 
indica a necessidade de implementação de controle da frequência para os exames de 
saúde supracitados e a  adequação às legislações referenciadas nos §§ 77 e 78. 

Responsáveis: 
 
SEVO/DVOS/DESEC - Eliel Ferreira de Oliveira – a contar de 16/06/2012. 
SEVO/DVOS/DESEC – Afonso Tranqueira da Rosa – a contar de 13/08/2010. 
 
Corresponsáveis: 
 
DVOS/DESEC/SEVO - Raimundo Eudes B. de Castro – a contar de 22/10/2004. 
DESEC – Pedro Gonçalves de Matos – a contar de 22/10/2004. 
 

Evidências: 
 
-   E-mails de Convocações do DESMS; e 
-   Relação de Monitoramento de Frequência do Exame Periódico dos Agentes. 
 
Manifestação da área 

Em 16/12/2014, foi encaminhada a esta AUDIT, a manifestação do DESEC, referente 
ao Ponto 6, em resposta ao Memo AUDIT nº 716/2014 (SGDoc/CMB           nº 
0099637), de 30/10/2014, que encaminhou o Relatório Preliminar. 

A manifestação do DESEC, em resposta às rescomendações constantes do referido 
ponto, foram apresentada à fl. nº 24 a 28, do bloco documental supracitado, a saber: 
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Item 6) -  “A Portaria nº 3233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012, estabelece que para o 
exercício da profissão, o vigilante deverá ter sido aprovado em curso de formação de 
vigilante, realizado por empresa de curso de formação devidamente autorizada, ter 
sido aprovado em exames de saúde física, mental e de aptodão pesicológica. 

Os exames de saúde física e mental e de aptidão psicológica serão renovado por 
ocasião da reciclagem do vigilante, e o exame psicológico deverá ser aplicado por 
profissionais previamente cadastrados no DPF, conforme normatizados específica. 

Relativo à validade dos cursos de reciclagem, a Portaria do DPF, no artigo 156, 
parágrafo 7º, estabelece que os cursos de formação, extenção e reciclagem são válidos 
por dois anos, após o que os vigilantes deverão ser submetidos a curso reciclagem, 
conforme a atividade exercida, a  expensas do empregador. 

O efetivo da segurança/CMB, que trabalha aramada possui o curso de formação (com 
aprovação nos exames de sáude física, mental e de aptidão psicológica) e também o 
curso de reciclagem a cada dois anos (com aprovação nos exames de saúde física, 
mental e de aptidão psicológica). 

O processo nº 3339/2012, com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Seguranças nos permitiu a reciclagem de 33(trinta e três) seguranças em 20212 e 64 
(sessenta e quatro) seguranças em 2013. 

Para os exercícios de 2014 e 2015, o processo nº 0242/2014 nos dá condições de 
reciclar 100(cem) seguranças. Neste anos (2014), já reciclamos 55 ( cinquenta e cinco) 
seguranças, estando em dia com as reciclagens, excentuando-se os que encontram em 
licenças médicas. 

Diante do exposto, afirmamos estar devidamente em dia com a Legislação que trata do 
assunto específico de serviços de segurança.” 

[...relatamos, acreditamos ter comprovado que houve ação efetiva da Gerência/SEVO 
no sentido de sensilibizar e orientar seus subordinados a participar dos exames 
internos, referente ao Periódico/Psicológico/Eletroencefalograma, inclusive com 
emissão de memorandos para troca de horário, em atendimento a convocação para 
exames periódicos. 

Concluímos que, relativo à legislação federal, em 2012, 2013 e 2014 ralizamos as 
reciclagens bianuais, estando em dia junto a Polícia Federal. Nesses cursos de 
reciclagens os seguranças passam por avaliações médicas e psicológicas, com 
profissicionais pertencentes aos Cursos de Formação e Reciclagem de Vigilantes, 
sendo estes, profissionais da área médica, credenciados pelas suas escolas junto a 
Polícia federal. 

Atuamos visando á participação dos seguranças nos exames anuais realizados na 
CMB. 

Ressaltamos que em 2013 houve problemas técnicos com os equipamentos para exame 
EEG, ficando um período sem a realização dos mesmos.”] 

Avaliação Final da AUDIT 

Ao analisar a manifestação do DESEC, esta equipe de auditoria verificou, referente ao 
Ponto 6, que a resposta da área se reportou a dois aspectos.  

O primeiro aspecto, quanto ao atendimento da Portaria nº 3233/2012-DG/DPF, de 
10/12/2012, que menciona, com relação aos cursos de reciclagens os seguranças 
deverão passar por avaliações médicas e psicológicas, com profissionais pertencentes 
aos Cursos de Formação e Reciclagem de Vigilantes. Neste caso, conforme relação  
encaminhada pela SEPB, em 12/03/2014, os seguranças treinados em 2013, foram 25 
(vinte e cinco) seguranças, e não 64 (sessenta e quatro) conforme afirma o Gerente a 
SEVO. 

Quanto ao segundo aspecto, esta relacionado a ausência de seguranças em 2013, aos 
Exames Periódico/Psicológico/Eletroencefalograma/2013. Neste caso, a área auditada 
questionou as quantidades de faltas demontradas pela DVET, bem como o nexo causal, 
extemporaneamente, uma vez que foi realizada duas reunião de Busca de Soluções 
Conjunta com omDESEC.  
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A área auditada solicitou a DVET que encaminhasse um levantamento atualizado em 
novembro/2014, que reduziu o número de ausências em 2013. Porém, há de se 
considerar que o primeiro levantamento foi realizado em março de 2014. 

Com relação ao controle de ausências aos exames, a área informou que sensibilizou e 
fez Memorando para troca de horários, para facultar a presença aos exames. Porém não 
apresentou evidência de controle.  

Esta equipe de auditoria concluiu que a área auditada prestou esclarecimentos quantos 
aos apontamentos da auditoria, mas não foram apresentadas evidências pontuais que 
suportasse as ações de controle por parte da gerência. Por esse motivo, a recomendação 
foi mantida, devendo a área elaborar o Plano de Ação para mitigar a inadequação 
apontada. 

RECOMENDAÇÃO 
 
DESEC 
 
Promover o acompanhamento das convocações do Exame periódico, psicológico e 
eletroencelograma, bem como manter o controle da efetiva realização dos dos exames 
pelos agentes que utilizam armas no desempenho da função, cumprindo rigorosamente 
a legislação vigente. 
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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. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

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 

31.01.2014  

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

14.03.2014 

10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

Dentro do Prazo 

11. DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO 

Dentro do Prazo 

12. MONITORAMENTO 
14.03.2014 

 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA – DITEC 

Departamento de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – DETIC 

______________________________________________________________ 

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 
Informação - PETI foi formalmente estabelecido e submetido à aprovação 
por parte da alta administração; 

2. Documento que comprove que o PETI foi devidamente publicado para 
conhecimentos de todos empregados da CMB; 

3. Documento que comprove que no processo de elaboração do PETI foi 
realizado análise de riscos; e 

4. 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 

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 
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13. RESULTADO  

O resultado desta auditoria aponta boas 
práticas relacionadas aos Planos Estratégicos 
de TI, PDTI e PETI, ao comitê de TI - 
COTIN, ao Processo de Contratação e Gestão 
de Bens e Serviços de TI, à estruturação dos 
planos de capacitação de TI, as contratações 
relacionadas ao ERP e a Gestão de Serviços de 
TI. Apesar disso, em algumas recomendações 
do Acórdão nº 2296/2012, há a necessidade de 
elaborar um plano de ações para concluir as 
ações já iniciadas relacionadas à Gestão de 
Serviços de Mudanças, de Configurações, de 
Testes e de Requisitos pela equipe do DETIC. 

Quanto aos controles de Segurança da 
Informação, foi identificada a aprovação e 
formalização de uma Política de Segurança da 
Informação, objeto de recomendação e 
reincidência nos Relatórios de Auditoria 
Interna de TI dos exercícios de 2009 a 2012, 
além de ser Determinação no Acórdão nº 
2296/2012, contudo constataram-se falhas ou 
inexistência de uma Política de Controle de 
Acesso, Política de Contingência e Processo 
de Gestão de Risco, além de não haver um 
Plano de Continuidade de TI. 

Após reunião de buscas de soluções conjuntas 
e posicionamento da área envolvida, devido à 
relevância do assunto relacionado à Segurança 
da Informação, decidiu-se que os itens 
relacionados a esse tema serão abordados no 
Relatório de Auditoria Interna nº23/2013, em 
execução por esta AUDIT. 

 

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. 
 

2 – INFORMAÇÃO DA ATUAÇÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

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 

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-NA-
1-01 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: 

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 
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Acórdão 
 
 
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. 
 

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.” 

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. 

AVALIAÇÃO DA AUDIT: 

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: 
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Quadros referenciados no Item 7. 
 
Quadro A – Determinações. 
Acórdão 2296     

ITENS 

Analisadas 
Rel. 22/2013 

Situação 

Governança 
e Gestão de 

TI 
Atendida 

Não 
Atendida 

DETERMINAÇÃO       

  9.1.1 X X   

  9.1.2 X X   

  9.1.3 X X   

  9.1.4 X X   

  9.1.5 X X   

  9.1.6 X X   

  9.1.7 X X   

  9.1.8   X   

  9.1.9   X   

  9.1.10   X   

  9.1.11     X 

 
 
Quadro B – Recomendações. 

ITENS 

Analisadas 
Rel. 22/2013 

Situação 

Governança 
e Gestão de 

TI 
Atendida 

Não 
Atendida 

RECOMENDAÇÃO       

  9.2.1 X X   

  9.2.2 X X   

  9.2.3 X X   

  9.2.4     X 

  9.2.5 X X   

  9.2.6 X   X 

  9.2.7 X   X 

  9.2.8 X   X 

  9.2.9 X   X 

  9.2.10 X X   

  9.2.11     X 

  9.2.12   X   

  9.2.13     X 

  9.2.14     X 

  9.2.15     X 

  9.2.16     X 

  9.2.17 X X   

  9.2.18     X 

  9.2.19 X X   

  9.2.20     X 

  9.2.21 X X   

  9.2.22 X   X 

  9.2.23 X X   

  9.2.24 X   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- INFORMAÇÃO DO ACORDÃO No 2523/2012 E No 3154/2013 

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).  

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.   

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.  

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  

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; 
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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  
 
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 
2296/2012-TCU-Plenário; e 
 
PA-PRESI nº 158/2013 de 27/03/2012 - 
Referência: Memo AUDIT nº 114/13 - 

Assunto: Acórdão nº 51/2013 TCU-
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.   

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. 

ANEXO II



 

 

 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2014-
NA-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 DA AUDIT: Foi evidenciado por meio do 
acompanhamento no processo da central de serviços, ações que 
demandaram o seu aperfeiçoamento no atendimento, controle e 
acompanhamento de solicitações dos usuários voltados para o sistema 
ERP. 
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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. 
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7.1 NÃO ATENDIDAS 
Existem 1 Determinação e 14 Recomendações não atendidas, a saber: 

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 
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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.  

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. 
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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; 

 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 
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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. 

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 Tecnologia- 
DITEC, 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 
respostas desses itens no MEMO AUDIT nº 165/2013, assunto: Informações 
sobre atendimento de Acórdão para o Relatório de Gestão 2012, no qual o 
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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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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 23/2013 

2. PROCESSO Nº 18750.000305/2014-16 

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 3.1.2 – Processo 
de Segurança 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. 

5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar a eficiência e eficácia dos controles de 
Segurança da Informação, os procedimentos e as 
Normas relacionadas à Segurança da Informação, 
o atendimento à Política de Segurança da 
Informação e Comunicação – POSIC em 
conformidade com a Legislação em vigor e o 
papel das ações do Comitê de Segurança da 
Informação e Comunicação - COSIC, em estrita 
observância aos Princípios de Auditoria 
geralmente aceitos. 

6. ESCOPO 

Verificar os critérios estabelecidos pela Política de 
Segurança da Informação; procedimentos para 
salvaguarda da informação; Política de Controle 
de Acesso; Política de Continuidade de TI, Plano 
de Gerenciamento de Incidentes, Plano de 
Continuidade de Negócios (PCN) e monitorar o 
atendimento às Determinações e Recomendações 
do Tribunal de Contas da União-TCU, deliberadas 
por meio do Acórdão nº 2296/2012-TCU-Plenário, 
relacionadas à Segurança da Informação. Por 
solicitação da DITEC, o escopo do trabalho foi 
ampliando incluindo a análise do Indicador 
representativo da DITEC do ano de 2013. 

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Verificar 100% do atendimento as Determinações 
e Recomendações do TCU relacionados à 
Segurança da Informação.  

8. ENCAMINHAMENTO 
20/02/2014 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 
10/04/2014 
 
10. DATA DE RETORNO À AUDIT 
 Dentro do Prazo 
 
11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 
 Dentro do Prazo  
 
12. MONITORAMENTO 
10/04/2014 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA – DITEC 

Departamento de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – DETIC  

Departamento de Inovação Tecnológica – DEINT  
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ASSUNTO: Auditoria de Segurança da Informação 

RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1 – PROCESSO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Constatação: 

Com objetivo de verificar se o processo de Gestão de Segurança da Informação está 
estabelecido segundo boas práticas e em conformidade com a legislação em vigor, foi 
feita uma avaliação objetiva da Gestão da Segurança da Informação da CMB, a saber: 

 Política de Segurança da Informação 

Foi evidenciada a aprovação pelo Conselho Administrativo na RS/017/2013 de 
28/06/2013 da Norma 2011-NA-1-01 - Política de Segurança da Informação e 
Comunicações – POSIC e a mesma encontra-se disponível a todos os colaboradores 
em sua publicação na intranet da CMB. 

 Área Específica Segurança da Informação 

Não verificamos uma área específica, com responsabilidades definidas para lidar 
estrategicamente com  segurança da informação e subsidiar a demanda proveniente do 
Gestor de Segurança da Informação e Comunicação - COSIC. Em resposta, o DETIC 
comunicou que foi criada uma área de coordenação de projetos tanto no DEINT (PRT 
185/2013) como no DETIC (PRT 361/2013) para que, entre outros projetos 
complementares entre si, fosse possível identificar quais seriam as demandas, áreas de 
atuação e infraestrutura necessárias ao atendimento das melhores práticas de mercado 
e normativos indicados pelos órgãos de fiscalização e controladoria no referente à 
Segurança da Informação. 

Avaliação da AUDIT: 

Após análise das PRT.PRESI 185/2013 e 361/2013, e das atribuições  das Seções de 
Operação da Segurança da Informação Corporativa – SEOC e   de Suporte a Serviços 
de Infraestrutura - SESI, vinculadas ao DETIC por meio das Normas Organizacionais 
0120.NO-27.02 e 0120.NO-27.04, evidenciou-se a necessidade urgente da existência 
de uma área específica com responsabilidades definidas para lidar estrategicamente 
com Segurança da Informação a nível operacional e Tático, estabelecendo os 
objetivos de controle e quais controles a serem usados. Motivo esse é refletido na 
ausência de estratégicas e metas relacionadas à Segurança da Informação no PDTI, e 
nos controles de segurança do Sistema de Gestão - ERP. Contudo, um fato positivo é 
a atuação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação – COSIC, nas 
questões de estratégias e prioridades relacionadas ao Tema. 

 Conscientização, educação e treinamento em Segurança da Informação  

Com relação a promover a cultura de Segurança de Informação (competência do 
Gestor – OSG.PRESI 7/2013), referenciando ao subitem 8.2.2 da ISO 17799, 
Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação  e a Norma 
Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR, Implementar programas de conscientização e 
treinamento, esta AUDIT solicitou planos de ações a cerca desses assuntos com data 
definidas para atendimento. Em resposta, o DETIC comunicou foi acordada em 
reunião do Comitê de Segurança a criação de uma área específica na intranet (a ser 
solicitada a comunicação social) para disponibilizar materiais técnicos e orientações 
aos usuários, e ficou definido que mensalmente seriam realizadas campanhas sobre 
um assunto específico relacionado à segurança da informação. Para Novembro de 
2013 foi definido o assunto “Segurança no uso e recebimento de e-mail”. 

Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada no canal de comunicação, Tempo Real, somente uma ação para todo 
o ano de 2013, relacionada à “Conscientização, educação e treinamento em Segurança 
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13. RESULTADO 
O resultado desta auditoria aponta para boas 
práticas relacionadas à Governança e a 
Gestão de TI, a exemplo do Plano Diretor de 
TI - PDTI, do Processo de Contratação e 
Gestão de Bens e Serviços de TI e 
estruturação dos planos de capacitação de 
TI, analisados no Indicador  representativo 
da DITEC. 
Quanto aos controles de Segurança da 
Informação, foram identificadas ações já em 
andamento, como cronograma definidos por 
fases e com entregas de produtos, para 
atendimento as Determinações e 
Recomendações do Acordão nº 2296/2012, 
relacionadas à Política de Controle de 
Acesso, Política de Contingência, 
Normativos de Segurança da Informação e 
Processo de Gestão de Risco, além de Plano 
de Continuidade de TI. Contudo, existe a 
necessidade de ter uma área específica de 
Segurança da Informação, de elaborar 
programas de conscientização da 
necessidade de conhecimento de ameaças de 
segurança e de incluir no PDTI metas 
específicas relacionadas à Segurança da 
Informação e ao planejamento e sustentação 
do sistema ERP. 
 
 
Acórdão 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da Informação”, contudo o objetivo só será alcançado se houver ações contínuas e a 
períodos curtos. Não foi evidenciada uma área específica na Intranet da CMB para 
orientações de Segurança da Informação.  

 Equipe de Tratamento de Incidentes de Segurança 

Foi questionado ao DETIC se existe uma definição, ou ação iniciada, das 
responsabilidades gerais e específicas na gestão da Segurança da Informação (papeis e 
responsabilidade), incluindo o registro dos incidentes de Segurança da Informação, 
Equipe de Tratamento de Incidentes de Segurança – ETIR. Em resposta, a área 
comunicou que a Equipe de Tratamento de Incidentes de Segurança foi instituída pela 
POSIC (Item 5.2) e tem no papel de gestor da ETIR o Coordenador de Projetos 
Josevaldo C. da Silva, bem como o documento de constituição da ETIR foi aprovado 
pelo COSIC. 

Avaliação da AUDIT: 

Devido ausência de Conscientização, Educação e Treinamento em Segurança da 
Informação em complemento ao item acima, dificilmente a Equipe de Tratamento de 
Incidentes de Segurança será informada de alguma forma de Incidente de SI se os 
empregado não tiverem um canal disponível e conhecimento mínimo de ameaças e 
outras formas de invasão, como a Engenharia Social. É atribuição do Gestor da ETIR 
apoiar os treinamentos relacionados à Segurança da Informação e Comunicação 
fornecendo casos práticos de incidentes de segurança, garantindo a confidencialidade 
e devidos níveis de sigilo, sobre o que poderia acontecer e como reagir a tais 
incidentes e evitá-los no futuro. 

Recomendações 

a) Interagir junto ao COSIC e Coordenadores de Projetos (PRT.PRESI 
185/2013 e 361/2013) para elaborar Nota Técnica, informando a DITEC da 
necessidade de ter uma área específica de Segurança da Informação, pois dificilmente 
2 Coordenadores serão capazes de elaborar, implementar Políticas e Normas de 
Segurança da Informação, além de elaborar e  monitorar os controles de segurança, 
haja vista a necessidade urgente de formular e implementar um plano de continuidade 
de tecnologia da informação, Política de controle de acesso e normativos referentes a 
segurança física do ambiente de produção, medidas de contingência contra falta de 
energia elétrica e falhas em instalações, descarte de mídias, procedimentos de geração 
de cópias de segurança e recuperação de dados; 
b) Nas futuras revisões do PDTI incluir metas específicas relacionadas aos 
controles de Segurança da Informação e ao planejamento e sustentação do sistema 
ERP; 
c) Elaborar plano de ação para que a período curtos de tempo implemente 
programas de conscientização da necessidade de conhecimento de ameaças de 
segurança; 
d) Incluir na Intranet da CMB uma área específica relacionada ao tema 
educação e conscientização das atividades e ameaças de Segurança da Informação; 
e) Fornecer casos práticos de incidentes de segurança, da base de conhecimento 
da equipe ETIR, informando como garantir a confidencialidade e os níveis de sigilo, 
informando o que poderia acontecer e como reagir a tais incidentes/ameaças e evitá-
los no futuro. 

Competência: DETIC 

 Risco: 

 

2 – ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 2296/2012 - CONTROLES DE 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Constatação: 

Com objetivo de avaliar o atendimento ao Acórdão no 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) realizado em 2011, esta AUDIT 
analisou as respostas dos seguintes documentos: Memo AUDIT n° 505/2013, 
manifestações do DETIC em relação ao atendimento ao Acórdão referenciado, item 
9.1 do Relatório de Gestão de 2013, PA.PRESI/GABIN nº 192/2012 de 22/11/2012 e 
PA-PRESI nº 294/2013 de 04/06/2013. 
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Dentre as 11 Determinações e 24 Recomendações direcionadas à CMB no referido 
Acórdão, após análise desta AUDIT, verificou-se o atendimento de 10 Determinações 
e 10 Recomendações, estando os demais Itens em andamento, necessitando de 
atualização de um plano de ação com cronograma, contemplando data prevista para 
implementação e conclusões das ações de seu atendimento. Com relação a Segurança 
da Informação, existem 1 Determinação e 7 Recomendações não atendidas. 

Para melhor entendimento separamos os Itens do referido Acórdão por grupos de 
ATENDIDAS e NÃO ATENDIDAS. 

2.1 ATENDIDAS 

2.1.1 Das Determinações do Acórdão relacionadas à Segurança da Informação 

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 - Política de Segurança da Informação e 
Comunicações – POSIC e a mesma encontra-se disponível a todos os colaboradores 
na intranet da CMB. 

2.1.2 Das Recomendações do Acórdão relacionadas à Segurança da Informação 

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. 

2.2 NÃO ATENDIDAS 

2.2.1 Das Determinações do Acórdão relacionadas à Segurança da Informação 

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 em resposta ao Memo 
AUDIT n° 505/2013 - Relatório de Gestão 2013, o Auditado se manifesta da seguinte 
forma: “Para adotar a política de controle de acesso em obediência à Norma 
complementar nº 7 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, a organização constituiu um grupo de trabalho através da Portaria 
PRT.DITEC nº 003/2013 publicada em 31 de Janeiro de 2013 estabelecendo os 
responsáveis e os prazos limites para implantação. Durante os trabalhos de elaboração 
do normativo, constatou-se que que para adotar a política de controle de acesso, seria 
necessário instituir a Política de Segurança da Informação - POSIC. Desta forma, os 
trabalhos do grupo foram direcionados para definição da POSIC, que foi aprovada 
pelo Conselho de Administração – CONSAD em 28/06/2013. Atualmente, a 
instituição dispõe de uma minuta da Política de Controle de Acesso, que ainda está em 
elaboração, que contemplam os requisitos essenciais previstos na Norma 
complementar nº 7.  A implantação efetiva se dará ao longo de 2014.” 
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No dia 11.02.2014, a área auditada respondeu a SA nº 2013/023-03, disponibilizando 
um documento com o cronograma detalhado por etapas contemplando a sua entrega e 
conclusão, para o dia 25/02/2014, por meio dos produtos: Política devidamente 
aprovada e normatizada. Foi disponibilizada também uma minuta da Norma e o 
descritivo das fases já concluídas para monitoramento.  

Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada por esta AUDIT, ações em andamento para atendimento ao 
Determinado, com o detalhamento das fases, dos produtos a serem entregues em cada 
etapa, além de um cronograma com datas e responsáveis e uma minuta da Norma. 
Contudo, esta AUDIT, após uma análise mais crítica do cronograma, na reunião de 
busca de soluções conjuntas, considerou que em virtude do curto prazo apresentado 
para atendimento, existe a necessidade que seja feito um novo cronograma 
contemplando etapas que envolvam o fluxo de interação com outras áreas para o 
atendimento efetivo do Determinado, mitigando assim, o risco de não atendimentos 
no prazo informado e definindo os papéis e responsabilidades por todas as fases. 

2.2.2 Das Recomendações do Acórdão 

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; 

Manifestação do Auditado: Em seu parecer encaminhado em resposta ao Memo 
AUDIT n° 505/2013 - Relatório de Gestão 2013, o Auditado se manifesta da seguinte 
forma: “Considerando que a norma complementar nº 04/DSIC/GSIPR estabelece 
diretrizes para o processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e 
Comunicações - GRSIC, não se restringindo à Tecnologia da Informação; 
considerando que a política de gestão de riscos da organização foi aprovada pela 
Diretoria Executiva em julho de 2013, sendo divulgada a todos os empregados da 
organização em dezembro de 2013; considerando que o processo de GRSIC deve ser 
contínuo e aplicado na implementação e operação da Gestão da Segurança da 
Informação e Comunicações, conforme norma complementar nº 04/DSIC/GSIPR; o 
COSIC trará para debate no primeiro semestre de 2014 a necessidade de criação de 
uma área responsável pela Gestão da Segurança da Informação e Comunicações, que 
realizará a Gestão de Riscos de Segurança da Informação e implantará o 
processo.  Atualmente, a instituição dispõe de uma minuta da Norma de Gestão de 
Risco de Segurança da Informação e Comunicações e seu Procedimento alinhado ao 
modelo denominado PDCA (Plan-Do-Check-Act) com papéis e responsabilidades 
que definirão o fluxo das atividades do processo de gestão de risco da segurança da 
informação e comunicações, em estrita observância à norma complementar nº 
04/DSIC/GSIPR, documentos estes que serão submetidos ao COSIC.  

Considerando que o processo de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação 
esteja alinhado ao planejamento estratégico da organização e também com o processo 
maior de gestão de riscos corporativos conforme descrito na Norma Complementar nº 
04/DSIC/GSIPR; considerando que a política de gestão de riscos da organização foi 
aprovada pela Diretoria Executiva em julho de 2013, sendo divulgada a todos os 
empregados da organização em dezembro de 2013; considerando a necessidade de 
criação de uma estrutura formal de gestão de riscos de TI alinhada com a estrutura de 
gestão de riscos da organização, à semelhança das orientações do objetivo de controle 
do Cobit 9.1 e nos princípios e diretrizes da Norma Complementar nº 
04/DSIC/GSIPR em referência as normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 e na 
Norma Complementar nº 02/DSIC/GSIPR. O Comitê de Segurança da Informação e 
Comunicação-COSIC, levará o assunto à Alta Administração em Jan/2014 para 
criação de uma área de gestão de riscos de TI no primeiro semestre. Atualmente, a 
instituição dispõe de uma minuta da Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da 
Informação, alinhada ao modelo denominado PDCA (Plan-Do-Check-Act), conforme 
definido na Norma complementar nº 04/DSIC/GSIPR.”  

No dia 11.02.2014, a área auditada respondeu a SA nº 2013/023-03, disponibilizando 
um documento com o cronograma detalhado por etapas contemplando a sua entrega e 
conclusão, para o dia 17/04/2014, por meio dos produtos: Política devidamente 
aprovada e normatizada. Foi disponibilizada também uma minuta da Norma e o 
descritivo das fases já concluídas para monitoramento.  
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Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada por esta AUDIT, ações em andamento para atendimento ao 
Recomendado, com o detalhamento das fases, dos produtos a serem entregues em 
cada etapa, além de um cronograma com datas e responsáveis e uma minuta da 
Norma de Gestão de Risco. Contudo, esta AUDIT, após uma análise mais crítica do 
cronograma, na reunião de busca de soluções conjuntas, considerou que em virtude 
do curto prazo apresentado para atendimento, existe a necessidade que seja feito um 
novo cronograma contemplando etapas que envolvam o fluxo de interação com 
outras áreas para o atendimento efetivo do Recomendado, mitigando assim, o risco 
de não atendimentos no prazo informado e definindo os papéis e responsabilidades 
por todas as fases.   

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. 

Manifestação do Auditado: Em seu parecer encaminhado em resposta ao Memo 
AUDIT n° 505/2013 - Relatório de Gestão 2013, o Auditado se manifesta da 
seguinte forma: “Considerando que a NBR ISO/IEC 15999-1:2007 fornece um 
sistema baseado nas boas práticas de gestão da continuidade de negócios (GCN), não 
se restringindo à Tecnologia da Informação, em concordância com a Norma 
Complementar nº 06/DSIC/GSIPR; considerando não haver uma área responsável 
pela Gestão de Riscos de Segurança da Informação que produza subsídios para a 
Gestão de Continuidade de Negócios conforme definido na Norma complementar nº 
04/DSIC/GSIPR; Considerando não haver uma área formalmente instituída na CMB 
que coordene as ações de Segurança da Informação e Comunicação em 
conformidade à Instrução Normativa nº 01/DSIC/GSIPR; o COSIC trará para debate 
no primeiro semestre de 2014 a necessidade de criação de uma área responsável pela 
Gestão da Segurança da Informação e Comunicações, que realizará a Gestão de 
Continuidade de Negócios.  Atualmente, a instituição dispõe de uma minuta da 
Norma de Gestão de continuidade de TI, que ainda está em elaboração, e contempla 
os requisitos essenciais definidos na Norma Complementar 06/DSIC/GSIPR.” 

No dia 11.02.2014, a área auditada respondeu a SA nº 2013/023-03, disponibilizando 
um documento com o cronograma detalhado por etapas contemplando a sua entrega 
e conclusão, para o dia 09.06.2014, por meio dos produtos: Política devidamente 
aprovada e normatizada. Foi disponibilizada também uma minuta da Norma e o 
descritivo das fases já concluídas para monitoramento.  

Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada por esta AUDIT, ações em andamento para atendimento ao 
Recomendado, com o detalhamento das fases, dos produtos a serem entregues em 
cada etapa, além de um cronograma com datas e responsáveis e uma minuta da 
Norma. Contudo, esta AUDIT, após uma análise mais crítica do cronograma, na 
reunião de busca de soluções conjuntas, considerou que em virtude da demanda para 
atendimento aos demais Itens do Acórdão nº 2296 e o curto prazo apresentado, existe 
a necessidade que seja feito um novo cronograma contemplando etapas que 
envolvam o fluxo de interação com outras áreas para o atendimento efetivo ao 
Recomendado, mitigando assim, o risco de não atendimentos no prazo informado e 
definindo os papéis e responsabilidades por todas as fases. 

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; 

Manifestação do Auditado: Em seu parecer encaminhado em resposta ao Memo 
AUDIT n° 505/2013 - Relatório de Gestão 2013, o Auditado se manifesta da 
seguinte forma: “Para adotar o normativo sobre o perímetro de segurança física, 
observando as recomendações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 da NBR ISO/IEC 27002:2005, 
e à semelhança das orientações do Cobit, foi iniciado um plano de ação pelo grupo 
de trabalho constituído na Portaria PRT.DITEC nº 003/2013. Atualmente, a 
instituição dispõe de uma minuta da política de controle de acesso físico, que ainda 
está em elaboração, e contempla os requisitos essenciais previstos na Norma NBR 
ISO/IEC 27002:2005 e nos objetivos de controle do Cobit 4.1. A implantação efetiva 
se dará ao longo de 2014.” 
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No dia 11.02.2014, a área auditada respondeu a SA nº 2013/023-03, 
disponibilizando um documento com o cronograma detalhado por etapas 
contemplando a sua entrega e conclusão, para o dia 25.02.2014, por meio dos 
produtos: Política devidamente aprovada e normatizada. Foi disponibilizado o 
descritivo das fases já concluídas para monitoramento. 

Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada por esta AUDIT, ações em andamento para atendimento ao 
Recomendado, com o detalhamento das fases, dos produtos a serem entregues em 
cada etapa, além de um cronograma com datas e responsáveis. Contudo, esta 
AUDIT, após uma análise mais crítica do cronograma, na reunião de busca de 
soluções conjuntas, considerou que em virtude do curto prazo apresentado para 
atendimento, existe a necessidade que seja feito um novo cronograma contemplando 
etapas que envolvam o fluxo de interação com outras áreas para o atendimento 
efetivo do Recomendado, mitigando assim, o risco de não atendimentos no prazo 
informado e definindo os papéis e responsabilidades por todas as fases. 

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; 

Manifestação do Auditado: Em seu parecer encaminhado em resposta ao Memo 
AUDIT n° 505/2013 - Relatório de Gestão 2013, o Auditado se manifesta da 
seguinte forma: “A organização ainda não implementou o normativo, mas iniciou 
um plano de ação que estabelece as atividades, os responsáveis e os prazos limites 
para implantação. A implantação efetiva se dará ao longo de 2014.” 

No dia 11.02.2014, a área auditada respondeu a SA nº 2013/023-03, 
disponibilizando um documento com o cronograma detalhado por etapas 
contemplando a sua entrega e conclusão, para o dia 25.02.2014, por meio dos 
produtos: Política devidamente aprovada e normatizada. Foi disponibilizada o 
descritivo das fases já concluídas para monitoramento. 

 Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada por esta AUDIT, ações em andamento para atendimento ao 
Recomendado, com o detalhamento das fases, dos produtos a serem entregues em 
cada etapa, além de um cronograma com datas e responsáveis. Contudo, esta 
AUDIT, após uma análise mais crítica do cronograma, na reunião de busca de 
soluções conjuntas, considerou que em virtude do curto prazo apresentado para 
atendimento, existe a necessidade que seja feito um novo cronograma contemplando 
etapas que envolvam o fluxo de interação com outras áreas para o atendimento 
efetivo do Recomendado, mitigando assim, o risco de não atendimentos no prazo 
informado e definindo os papéis e responsabilidades por todas as fases. 

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; 

Manifestação do Auditado: Em seu parecer encaminhado em resposta ao Memo 
AUDIT n° 505/2013 - Relatório de Gestão 2013, o Auditado se manifesta da 
seguinte forma: “Para adotar o normativo de descarte de mídia de armazenamento de 
dados, observando as recomendações da NBR ISO/IEC 27002:2005, e à semelhança 
das orientações do Cobit, foi iniciado um plano de ação pelo grupo de trabalho 
constituído na Portaria PRT.DITEC nº 003/2013. Atualmente, a instituição dispõe de 
uma minuta da política de descarte de mídia, que ainda está em elaboração, e 
contempla os requisitos essenciais previstos na Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 e 
nos objetivos de controle do Cobit 4.1. A implantação efetiva se dará ao longo de 
2014.” 

No dia 11.02.2014, a área auditada respondeu a SA nº 2013/023-03, 
disponibilizando um documento com o cronograma detalhado por etapas 
contemplando a sua entrega e conclusão, para o dia 04.11.2014, por meio dos 
produtos: Política devidamente aprovada e normatizada. Foi disponibilizado também 
o descritivo das fases já concluídas para monitoramento. 

Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada por esta AUDIT, ações em andamento para atendimento ao 
Recomendado, com o detalhamento das fases, dos produtos a serem entregues em 
cada etapa, além de um cronograma com datas e responsáveis e uma minuta da 
Norma. Contudo, esta AUDIT, após uma análise mais crítica do cronograma, na 
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reunião de busca de soluções conjuntas, considerou que em virtude da demanda para 
atendimento aos demais Itens do Acórdão nº 2296, existe a necessidade que seja 
feito um novo cronograma contemplando etapas que envolvam o fluxo de interação 
com outras áreas para o atendimento efetivo ao Recomendado, mitigando assim, o 
risco de não atendimentos no prazo informado e definindo os papéis e 
responsabilidades por todas as fases.  

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; 

Manifestação do Auditado: Em seu parecer encaminhado em resposta ao Memo 
AUDIT n° 505/2013 - Relatório de Gestão 2013, o Auditado se manifesta da 
seguinte forma: “Considerando que até o momento não foi formalmente instituída 
uma política de controle de acesso em obediência à Norma Complementar nº 
07/DSIC/GSIP. Para atender à recomendação, em 2013 foi atualizada a Norma 
4000-NA-03.01 que trata exclusivamente do controle de acesso ao sistema integrado 
de gestão, contemplando os requisitos essenciais previstos nos objetivos de controle 
do Cobit 4.1 e nas recomendações dos itens da Norma Complementar nº 
07/DSIC/GSIP até que seja instituída à política de controle de acesso considerando o 
tópico relacionado. A implantação se dará ao longo de 2014.” 

No dia 11.02.2014, a área auditada respondeu a SA nº 2013/023-03, disponibilizando 
um documento com o cronograma detalhado por etapas contemplando a sua entrega 
e conclusão, para o dia 25.02.2014, por meio dos produtos: Política devidamente 
aprovada e normatizada. Foi disponibilizado também o descritivo das fases já 
concluídas para monitoramento. 

Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada por esta AUDIT, ações em andamento para atendimento ao 
Recomendado, com o detalhamento das fases, dos produtos a serem entregues em 
cada etapa, além de um cronograma com datas e responsáveis. Contudo, esta 
AUDIT, após uma análise mais crítica do cronograma, na reunião de busca de 
soluções conjuntas, considerou que em virtude do curto prazo apresentado para 
atendimento, existe a necessidade que seja feito um novo cronograma contemplando 
etapas que envolvam o fluxo de interação com outras áreas para o atendimento 
efetivo do Recomendado, mitigando assim, o risco de não atendimentos no prazo 
informado e definindo os papéis e responsabilidades por todas as fases. 

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; 

Manifestação do Auditado: Em seu parecer encaminhado em resposta ao Memo 
AUDIT n° 505/2013 - Relatório de Gestão 2013, o Auditado se manifesta da 
seguinte forma: “Para adotar o normativo sobre 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 Cobit 4.1, foi iniciado um plano de ação pelo grupo 
de trabalho constituído na Portaria PRT.DITEC nº 003/2013. Atualmente, a 
instituição dispõe de uma minuta da política de cópias de segurança, que ainda está 
em elaboração, e contempla os requisitos essenciais previstos na Norma NBR 
ISO/IEC 27002:2005 e nos objetivos de controle do Cobit 4.1. A implantação efetiva 
se dará ao longo de 2014.” 

No dia 11.02.2014, a área auditada respondeu a SA nº 2013/023-03, disponibilizando 
um documento com o cronograma detalhado por etapas contemplando a sua entrega 
e conclusão, para o dia 25.12.2014, por meio dos produtos: Política devidamente 
aprovada e normatizada. Foi disponibilizado também o descritivo das fases já 
concluídas para monitoramento. 

Avaliação da AUDIT: 

Foi evidenciada por esta AUDIT, ações em andamento para atendimento ao 
Recomendado, com o detalhamento das fases, dos produtos a serem entregues em 
cada etapa, além de um cronograma com datas e responsáveis e uma minuta da 
Norma. Contudo, esta AUDIT, após uma análise mais crítica do cronograma, na 
reunião de busca de soluções conjuntas, considerou que em virtude da demanda para 
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atendimento aos demais Itens do Acórdão nº 2296, existe a necessidade que seja 
feito um novo cronograma contemplando etapas que envolvam o fluxo de interação 
com outras áreas para o atendimento efetivo ao Recomendado, mitigando assim, o 
risco de não atendimentos no prazo informado e definindo os papéis e 
responsabilidades por todas as fases. 
 

Recomendação 

a) Atualizar o Cronograma de Atividades, com o detalhamento das fases por 
produtos a serem entregues e com datas e responsáveis definidos, contemplando 
também etapas que envolvam o fluxo de interação com outras áreas para o 
atendimento efetivo ao Determinado/Recomendado.  

Competência: DETIC 

 Risco: 

 

3 – INDICADOR REPRESENTATIVO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA 
– DITEC 

Constatação: 

Por solicitação da Diretoria de Tecnologia - DITEC, registrada em Ata de Reunião 
AUDIT nº 29/2013, após manifestação por meio de correio eletrônico nos dias 9 e 
11 de dezembro de 2013, o escopo do trabalho foi ampliando incluindo a análise do 
Indicador representativo da DITEC para 2013. 

O indicador consiste de um somatório de pontos calculados por meio da atualização 
das respostas apresentadas em relação ao Questionário do ano de 2012 elaborado 
pelo TCU, denominado: Questionário Perfil GovTI 2012. Esse Questionário foi 
encaminhado no ano de 2012 à CMB, empresas e órgãos federais.  

A Casa da Moeda do Brasil - CMB, em virtudes das respostas apresentadas no ano 
de 2012, obteve a Nota 0,35 o que equivale a Capacidade Inicial. Em 12.12.2013, 
através do canal de comunicação Tempo Real, o Superintendente do DETIC, 
informou que em virtude dos andamentos das ações em Governança de TI, a Nota 
estava entre 0,65 e 0,70, Nível Aprimorado.   

No dia 11.12.2013, a DITEC encaminhou uma planilha de cálculo com as respostas 
ao questionário, com a Nota alcançada de 0,75.  

Para subsidiar os trabalhos usamos os documentos disponibilizados no 
PA.PRESI/GABIN nº 192/2012 de 22.11.2012 e PA-PRESI nº 294/2013 de 
04.06.2013, relacionados a Governança e Gestão de TI e considerando o ano de 
2013 para as perguntas do questionário. 

No dia 12/12/2013, após análise as respostas disponibilizadas na planilha, foram 
solicitadas por essa AUDIT por correio eletrônico, alguns questionamentos e 
evidências. 

Segue parecer da AUDIT como relação às respostas assinaladas por Dimensões (D1 
– Liderança, D2 – Estratégias e Planos, D3 – Informação e Conhecimento, D4 – 
Pessoas, D5 – Processos, D9 – Resultados) para as principais questões.   

 Dimensão 1 – Liderança - Questões: Q11, Q12, Q13, Q14, Q15 e Q16. 

Nos questionamentos relacionados à Dimensão 1 – Liderança, que tem como 
objetivo avaliar a capacidade em liderança da Alta Administração da Instituição 
seguem as considerações das questões, a saber: 

Q11 
 

Q11 Em relação à estrutura de governança corporativa, a Alta 
Administração da instituição: Resposta 

Q11a se responsabiliza pelo estabelecimento e pelo cumprimento das 
políticas corporativas. 

 

Q11b 

conta com um conselho independente (ou instância similar), que 
representa os interessados externos à instituição (especialmente 
os cidadãos brasileiros) e que avalia a consistência das 
estratégias propostas e a qualidade dos resultados alcançados. 
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Q11c1 - Em 2010/2011, houve uma auditoria externa de controles internos. 

Avaliação da AUDIT: 

Anualmente para fins de atendimento a legislação, a CMB contrata uma Auditoria 
independente para avaliar suas Demonstrações Financeiras contemplando seus 
controles internos. Diante ao exposto, essa questão deve ser assinalada. 

Q13 

 
Q13d - estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de 
gestão e de uso corporativos de TI. 

Avaliação da AUDIT: 
Se o auditado não assinalou o item “Q13a - estabeleceu objetivos de gestão e de uso 
corporativos de TI”, ou seja, se eu não sei quais são os objetivos como irei saber 
quais são as metas? O Auditado deve anexar as evidências para os itens Q13a e 
Q13d, ou desconsiderar a resposta assinalada no item Q13d. 

Q11c 
criou mecanismos que garantem a execução periódica de 
auditorias externas e independentes como forma de avaliar os 
seus controles internos. 

 

Q11c1 Em 2010/2011, houve uma auditoria externa de controles 
internos. 

 

Q11c2 Em 2010/2011, houve mais de uma auditoria externa de 
controles internos. 

 

Q11d 
designou formalmente um comitê de direção estratégica para 
auxiliá-la nas decisões relativas às diretrizes, estratégias, 
políticas e no acompanhamento da gestão institucional. 

 

Q11e 
monitora continuamente a instituição para avaliar se os papéis e 
as responsabilidades estão bem definidos, bem distribuídos e 
bem compreendidos. 

 

Q11f adota um código de ética 
 

Q11f1 aprovou e publicou um código de ética 

Q11f2 investiu na sua divulgação em 2011/2012 
 
  
 

Q11f3 monitorou o seu cumprimento em 2011/2012   

Q11g nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta 
instituição.   

Q13 Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso 
corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: Resposta 

Q13a estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 
 

Q13b estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e 
de uso corporativos de TI. 

Q13c 
estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de 
TI, para 2012. 

Q13d estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de 
gestão e de uso corporativos de TI. 

Q13e estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos 
objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

Q13f 
aprovou, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos 
considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos 
controles. 

Q13g 
acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais 
sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de 
resultado não são atingidas. 

Q13h nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 
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Q16 

Avaliação da AUDIT 

Fica clara a necessidade da participação da Auditoria Interna para assessorar as 
respostas assinaladas para futuros questionamentos a respeito do tema.  

 Dimensão 2 – Estratégias e Planos - Questões: Q21, Q22, Q23 e Q24  

Nos questionamentos relacionados à Dimensão 2 – Estratégias e Planos, que tem 
como objetivo avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de 
estratégias e plano. Segue as considerações das questões, a saber: 

Q21 
 

 

Q21- Em relação ao processo de planejamento estratégico institucional, 
marque a opção que melhor descreve a sua instituição: 

Resposta do Auditado. 

“O processo de planejamento estratégico institucional formal é acompanhado 
segundo indicadores e metas estabelecidos.” 

Avaliação da AUDIT: 

No PEI 2013/2014 não há a informação de indicadores e metas. A resposta seria o 
item 4 e não 5. 

 

 

Q16 A Alta administração utilizou informações fornecidas pela 
auditoria interna (ou instância equivalente) como subsídio: Resposta 

Q16a para responder às questões do grupo 1.Liderança da Alta 
Administração. 

 

Q16b para responder às questões do grupo 2.Estratégias e planos. 

Q16c para responder às questões do grupo 3.Informação e conhecimento. 

Q16d para responder às questões do grupo 4.Pessoas. 

Q16e para responder às questões do grupo 5.Processos. 

Q16f para responder às questões do grupo 6.Resultados da gestão. 

Q16g para responder às questões do grupo 7.Resultados da governança 
para os cidadãos. 

Q16h para responder às questões do grupo 8.Resultados da governança 
para a sociedade. 

Q16i não foram utilizadas informações oriundas da auditoria interna (ou 
instância equivalente) para responder a este questionário 

 

Q21 Em relação ao processo de planejamento estratégico institucional, marque 
a opção que melhor descreve a sua instituição: Resposta 

 

1 a instituição não executa um processo de planejamento estratégico 
institucional. 

  

2 a instituição desenvolve planos estratégicos, mas não de maneira periódica.   

3 a instituição executa um processo periódico de planejamento, embora este não 
esteja formalmente instituído. 

  

4 o processo de planejamento estratégico institucional é formalmente (aprovado 
e publicado) instituído. 

  

5 o processo de planejamento estratégico institucional formal é acompanhado 
segundo indicadores e metas estabelecidos. 

  

6 o processo de planejamento estratégico institucional formal é aperfeiçoado 
continuamente com base na análise de seus indicadores. 
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 Dimensão 5 – Processos - Questões: Q51, Q52, Q53, Q54, Q55, Q56, 

Q57, Q58 e Q59 

Nos questionamentos relacionados à Dimensão 5 – Processos, que tem como 
objetivo avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de processos. 
Segue as considerações das questões, a saber: 
 
Q51 
 

 

Q51b - gestão de demanda  

Resposta do Auditado. 

“A gestão de demanda é formalizada pelo documento de oficialização de demanda – 
DOD que deve estar em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação em harmonia com o direcionamento tecnológico da CMB, conforme 
disposto pelo objetivo de controle do Cobit 4.1 PO8.3 Padrões de Desenvolvimento e 
Aquisição;” 

Avaliação da AUDIT: 

Esta AUDIT entende que por existir fases ou requisitos necessários para uma Gestão 
da Demanda, como o referenciado pelo auditado em seu documento DOD, e por não 
existir no questionário os requisitos mínimos ou ações mínimas para se ter uma 
Gestão, esse item pode ser sim considerado na resposta. Ressalta-se, contudo que nos 

Q51 A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI 
abaixo relacionados? 

Resposta 

Q51a gestão de portfólio  
Q51b gestão de demanda 

 

Q51c gestão financeira de TI 
 

Q51d gestão de nível de serviço 
 

Q51e gestão do catálogo 
 

Q51f gestão da disponibilidade 
 

Q51g gestão da segurança da informação 
 

Q51h gestão de fornecedores 
 

Q51i gestão da capacidade de TI 
 

Q51j gestão da continuidade dos serviços de TI 
 

Q51j1 tem plano de continuidade de negócio em vigor (aprovado e publicado) 
 

Q51k gestão de mudanças 
 

Q51k1 constituiu um comitê técnico de gestão de mudanças 
 

Q51l gestão de configuração e ativos 
 

Q51l1 tem base de dados de gestão da configuração do ambiente computacional 
 

Q51m gestão de liberação e implantação 
 

Q51n gestão do conhecimento 
 

Q51o gestão de incidentes 
 

Q51p gestão de problemas 
 

Q51p1 tem base de conhecimento de apoio à gestão de problemas e incidentes 
 

Q51q gestão de eventos 
 

Q51r gestão do cumprimento de requisições de serviços 
 

Q51s gestão de acesso 
 

Q51t a instituição formalizou um escritório de processos, ao menos para processos 
de gestão de TI. 
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próximos questionários a serem enviados pelo TCU, pode ser considerado o nível de 
maturidade em que se encontra cada processo. 

Q51c - gestão financeira de TI 

Resposta do Auditado.  

“A gestão financeira de TI é realizada através do Plano Orçamentário de TI do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTI – 2013/2014 que 
demonstra os valores necessários de investimento e custeio na área de TI para o 
cumprimento de suas metas”. 

 

Avaliação da AUDIT: 
Considerando que por existir fases ou requisitos para uma Gestão Financeira de TI, 
como o referenciado pelo auditado em seu documento Plano Orçamentário de TI, e 
por não existir no questionário os requisitos mínimos ou ações mínimas para obter-se 
uma Gestão, esse item pode ser sim considerado na resposta. Ressalta-se, contudo que 
nos próximos questionários a serem enviados pelo TCU, pode ser considerado o nível 
de maturidade em que se encontra cada processo. 

Q51k - gestão de mudanças 

Resposta do Auditado.  

“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. 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: 

Considerando a mesma linha de raciocínio da avaliação da AUDIT no item Q51b, 

Q51c e Q51K, e por não existir no questionário os requisitos mínimos ou ações 

mínimas para obter-se uma Gestão, esse item pode ser sim considerado na resposta. 
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 Dimensão 9 – Resultados 

Nos questionamentos relacionados à Dimensão 9 – Resultados, que tem como 
objetivo a capacidade da instituição em produção de resultados da gestão e da 
governança de TI, segue as considerações das questões, a saber: 

Q61 

Avaliação da AUDIT: 

Não foi disponibilizada informação. 

Q62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da AUDIT: 

Não foi disponibilizada informação. 

 

 

Q61 Em relação aos principais projetos de TI previstos para 2011 (até 
cinco projetos): Resposta 

Projeto 1    

Q61a6 Percentual de execução física em 2011 em relação à meta prevista 0,00% 

Projeto 2   

Q61b6 Percentual de execução física em 2011 em relação à meta prevista 0,00% 

Projeto 3   

Q61c6 Percentual de execução física em 2011 em relação à meta prevista 0,00% 

Projeto 4   

Q61d6 Percentual de execução física em 2011 em relação à meta prevista 0,00% 

Projeto 5   

Q61e6 Percentual de execução física em 2011 em relação à meta prevista 0,00% 

Q62 Em relação aos resultados de TI: Resposta 

Q621a1 Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2011 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

 

Q621b1 
Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2011 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

Q621c1 Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2011 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

 

Q621d1 
Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2011 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

 

Q621e1 Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2011 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

 

Q622a1 
Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2012 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

 

Q622b1 Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2012 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

 

Q622c1 Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2012 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

 

Q622d1 Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2012 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 

 

Q622e1 Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2012 (Se possui, marque a 
caixa de seleção) 
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Q63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avaliação da AUDIT: 

Não foi disponibilizada informação. 

Q64 

Avaliação da AUDIT: 

Essa informação necessita ser atualizada. 

Q63 
Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou 
serviços celebrados em 2011 e os seus valores totais: 
(Informe apenas os quantitativos) 

Resposta 
(Qtd) 

Q63a1 1. Contratações de TI realizadas em 2011. 0 

Q63b1 
1.1. Contratações por adesão tardia a ata de registro de preço, 
sem participação no planejamento e quantitativo originais 
(Acórdão 1.487/2007-TCU-Plenário). 

0 

Q63c1 1.2. Contratações diretas 0 

Q63d1 1.2.1. Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 
8.666/1993, art. 24, IV). 0 

Q63e1 1.2.2. Dispensas de licitação para contratar órgão/entidade da 
Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 24, VIII ou XVI). 0 

Q63f1 1.3. Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de 
licitações próprias. 0 

Q63g1 

1.3.1. Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de 
preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria 
instituição ou participação no planejamento de RP de outra 
instituição). 

0 

Q63h1 
1.3.1.1. Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da 
participação no planejamento inicial de outra instituição, que é 
a gestora da ata (participação em RP conjunto). 

0 

Q63i1 1.3.1.2. Desses (1.3.1), as contratações decorrentes de ata 
própria (a própria instituição é gestora da ata). 0 

Q63j 
1.3.1.2.1. Dessas atas de RP (1.3.1.2), aquelas em que houve 
participação de outras instituições na fase de planejamento (RP 
conjunto). 

0 

Q63k 
1.3.1.2.2. Dessas atas de RP (1.3.1.2), aquelas em que não 
houve participação de outras instituições na fase de 
planejamento (RP solitário). 

0 

Q64 
Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 
2013 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores 
solicitados: 

Resposta 
(Qtd) 

Q64a1 pregões eletrônicos. 0 

Q64b1 pregões presenciais 1 

Q64c1 convites 0 

Q64d1 tomadas de preço 0 

Q64e1 concorrências 0 

Q64f1 concursos 0 

Q73 Dos serviços disponíveis ao cidadão, qual o percentual provido também 
por e-Gov? 

 

Resposta 
 

1 não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov)   

2 entre 1 e 40%   
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Q73 

Avaliação da AUDIT 

Necessita que seja justificada e evidenciada este item. 

Q81 

Avaliação da AUDIT 

Não foi disponibilizada a resposta. 

Q82 

3 entre 41 e 60%   

4 acima de 60%   

Q81 
 Em relação aos resultados institucionais, quais foram, até cinco, as 
ações orçamentárias institucionais finalísticas* de maior valor na LOA-
2011? 

Resposta 

Ação 1    

Q81a3 Se possui, marque a caixa de seleção 
 

  
 

Q81a5 Percentual de execução das metas físicas em relação ao previsto para 2011 0,00% 

Ação 2   

Q81a3 Se possui, marque a caixa de seleção 
 

  
 

Q81b5 Percentual de execução das metas físicas em relação ao previsto para 2011 0,00% 

Ação 3   

Q81a3 Se possui, marque a caixa de seleção 
 

  
 

Q81c5 Percentual de execução das metas físicas em relação ao previsto para 2011 0,00% 

Ação 4   

Q81a3 Se possui, marque a caixa de seleção 
 

  
 

Q81d5 Percentual de execução das metas físicas em relação ao previsto para 2011 0,00% 

Ação 5   

Q81a3 Se possui, marque a caixa de seleção 
 

  
 

Q81e5 Percentual de execução das metas físicas em relação ao previsto para 2011 0,00% 

Q82 
Em relação às ações orçamentárias de maior valor elencadas 
na questão anterior, indique os sistemas de informação de 
maior relevância (até dez) que suportam cada uma delas: 

Resposta Valor da 
Resposta 

OBS:Para fins de cálculo do iGovTI2012, basta informar se as ações indicadas na Q81 são suportadas 
por sistemas de informação relevantes,  independente da quantidade de sistemas 

Q82a2 - Q82j2 Ação Suportada (1)  

 

  

 

Q82a3 - Q82j3 Ação Suportada (2)    

Q82a4 - Q82j4 Ação Suportada (3)  
 

Q82a5 - Q82j5 Ação Suportada (4)  
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Avaliação da AUDIT 

Não foi disponibilizada a resposta. 

Q83 

Q83b - implementou política de transparência (Lei 9.755/1998, Lei Complementar 
101/2001, Lei 12.527/2011) 

Q83b2 - as licitações e os contratos, bem como toda a execução orçamentária estão 
disponíveis pela internet. 
Avaliação da AUDIT 
Incluir essas respostas na planilha. 

Competência: DETIC 

 Risco: 

RECOMENDAÇÕES: 

1) Para responder as questões Q11, faz-se necessário para futuros 
atendimento ao TCU, o envolvimento de representante da Alta Administração, para 
auxílio às respostas; 

2) Assinalar as respostas Q11c1, Q83b e Q83b2;  
3) Evidenciar as repostas dos itens Q13a e Q13d; 
4) Para responder as questões Q16, faz-se necessário para futuros 

atendimento ao TCU, o envolvimento da Auditoria Interna para assessorar as respostas 
assinaladas; 

5) Alterar a resposta do Item Q21. Haja vista que embora formalmente 
estabelecido o PEI2013/2014, não foram estabelecidos os indicadores e metas;  

6) Nas futuras revisões do PDTI incluir os projetos de TI em andamento 
e finalizados do exercício anterior, para justificar as compras e aquisições para sustentar 
os projetos referenciados. Itens referenciados Q56 e Q61; e 
Justificar a ausência o não preenchimento ou atualizar as informações das questões 
Q61, Q62, Q63, Q64, Q73 e Q82.  
 
 

Q82a6 - Q82j6 Ação Suportada (5)  
 

Q83 Em relação ao atendimento aos interesses difusos da sociedade, a 
instituição: Resposta 

Q83a 
implementou política para conservação de recursos não renováveis, 
preservação dos ecossistemas e a otimização do uso dos recursos 
renováveis 

 

Q83a1 as contratações de TI seguem a Instrução Normativa SLTI/MP 
1/2010 

 

Q83a2 os serviços de TI são definidos considerando a necessidade de 
economia de insumos físicos, energia elétrica etc. 

Q83b implementou política de transparência (Lei 9.755/1998, Lei 
Complementar 101/2001, Lei 12.527/2011) 

Q83b1 aprovou e publicou uma política que garanta o acesso aos dados 
abertos de governo sob sua custódia. 

 

Q83b2 as licitações e os contratos, bem como toda a execução orçamentária 
estão disponíveis pela internet. 

 

Q83b3 publica informações e relatórios dirigidos ao cidadão por meio de 
mídias acessíveis (rádio, TV, internet). 

 

Q83b4 ainda não implementou qualquer política, mas tem ação prevista 
para 2012 

 

Q83b5 
com base na Lei 12.527/2011, a instituição planeja publicar as 
respostas deste questionário em seu sítio principal na internet, após 
sua a adequada classificação. 
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 24/2013 

2. PROCESSO: 18750.000306/2014-52 

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 1.1.7 – Processo 
de Emissão e Controle de Declarações Fiscais 
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 

Avaliar o cumprimento das obrigações acessórias 
e a integridade das informações apresentadas, em 
estrita observância aos Princípios de Auditoria 
geralmente aceitos. 

 
6. ESCOPO 

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

 

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

No mínimo 30% das informações da Declaração 
em 2013/2012. 
 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1. Relatório Preliminar 

 DIRAD – 07/01/2014 
MEMO nº 002/2014 

 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

9.1. Relatório Preliminar 

 Até 21/01/2014. 
 

9.2. Relatório Final 

 50 dias úteis contados a partir do 
recebimento do Relatório Final (Presidência 
– 10 dias; Diretoria – 10 dias; Área 
auditada – 30 dias). 
 

 
 

 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD  
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF  
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Processo de Emissão e Controle de Declarações Fiscais 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

 
1 – Informação referente às divergências entre as informações registradas no 
SIAFI e as constantes da DIPJ 
Na análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, 
verificou-se divergências entre o preenchimento de dados da Declaração, e os registros 
contábeis, memórias de cálculo e demais documentos disponibilizados pela Divisão de 
Contabilidade – DVCO, nas seguintes Fichas/Linhas: 
 

Quadro 1: Fichas com divergências 
 

Ficha: Linha:  
5A Despesas Operacionais – PJ em 

Geral 
16 - Aluguéis 

36A Ativo – Balanço Patrimonial 

17 - Clientes 
24 – Outras Contas (Não Circ. L.P) 
07 – Clientes (Circulante – Coluna 2011) 
11– Impostos e Contribuições a Recuperar (Circ.) 

61 A Rendimentos de Dirigentes, 
Conselheiros, Sócios ou Titular - 

70 Informações Previdenciárias 19 – Contribuição para Previdência Social 
     Fonte: DIPJ 2013/2012 
 
 
 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, verificaram-se as justificativas apresentadas para as 
divergências apontadas, bem como os ajustes realizados no SIAFI e na DIPJ retificadora que foi 
entregue em 09/07/2014. 
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. 
 
2 – Divergência no valor de exclusão considerado no LALUR e registrado no 
SIAFI 

 Constatação 
Durante a análise, da parte A do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR verificou-se uma 
exclusão no valor de R$ 491.041.539,71, da base de cálculo de apuração do Lucro Real, 
referente às vendas monopolizadas do exercício de 2012.  Entretanto, consta registrado no 
SIAFI, na conta 62131.03.00 – Venda de Produtos Monopolizados, o valor de                                   
R$ 894.804.530,32, apresentando uma diferença de R$ 403.762.990,60. 
 
 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, verificou-se que não foi apresentado embasamento 
legal, tampouco, embasamento técnico para o procedimento adotado, tendo em vista que a 
utilização do percentual de 92,11% foi baseado apenas na proporcionalidade das receitas de 
exclusividade em relação a receita total, sem considerar o impacto referente às despesas.  
Considerando o volume das operações da CMB, é de suma importância a parametrização do 
sistema para que a informação referente às despesas vinculadas as receitas com exclusividade 
seja fornecida.   
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar torna-se Constatação no Relatório 
Final, tendo sido adequados o nexo causal e a recomendação formulados por esta AUDIT. 
 
 Responsáveis  
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 
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10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

10.1. Relatório Preliminar 

 27/05/2014 
 

11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 

11.1. Relatório Preliminar 

 20/12/2013 

11.2. Relatório Final 

 09/07/2014 

 
12. MONITORAMENTO 

 Recomendação – Ponto 2 
Não Atendida 

 
 Recomendações – Ponto 4 

Não Atendida 
 

 Recomendação – Ponto 5 
a.1 Não Atendida 
a.2   Não Atendida 
b.     Não Atendida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Recomendação  
Apresentar embasamento legal e/ou técnico que respalde o procedimento adotado para o cálculo 
das receitas oriundas de vendas monopolizadas, na apuração do Lucro Real. 
Competência: DVCO 

 
Risco:  
 

 

3 – Informação referente às divergências entre informações constantes no 

LALUR, no SIAFI e na documentação suporte da DVCO 

Foi verificada divergência entre os valores referentes a Participação dos Lucros da Diretoria 
utilizados na apuração do Lucro Real, o saldo constante no SIAFI, por meio da conta contábil 
331901645 (como a conta contém lançamentos provenientes de participação dos Lucros dos 
Empregados, verificamos cada lançamento a fim de distinguir o que era devido a Diretoria) e 
a documentação suporte encaminhada pela DVCO 

 

 Avaliação Final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, verificou-se respaldo para o valor de R$ 
366.787,62, referente à PL da Diretoria, por meio da apresentação do Controle da DVCO 
atualizado e do respectivo ajuste efetuado no SIAFI em 2013. Ressalta-se que apesar da área não 
ter encaminhado a Ata do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, citada na manifestação 
do auditado, tal evidência não é relevante, uma vez que foi comprovada a não existência de 
divergências.  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. 

 

4 – Ausência de informações para análise e valores apresentados no LALUR 

 Constatação 
 
No decorrer da análise foi solicitada à Divisão de Contabilidade – DVCO, a documentação 
suporte utilizada para preenchimento do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e 
constatou-se, entre os documentos apresentados, a ausência da Parte B do referido livro e da 
documentação referente aos valores constantes na Parte A do LALUR conforme demonstrado 
abaixo: 

Quadro 2: Rubricas sem documentação de suporte 
 

Adições: 
R$  8.061.848,17 Participação do Lucro Contr. Pessoa Jurídica Direito Público 
R$     241.873,08 Reversão Depreciação Acelerada Incentivada 
Exclusões: 
R$ 55.418.568,95 Juros sobre Capital Próprio 
R$   5.967.323,88 Participação do Lucro Contr. Pessoa Jurídica Direito Público 

 
 Fonte: Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR 
 
 

 Avaliação final da AUDIT 
Ao analisar a manifestação do DECOF, constatou-se que as informações fornecidas foram 
parciais, considerando que:  
 

a) Foi encaminhada a parte B do LALUR. No documento consta apenas o valor referente 
a reversão da depreciação acelerada. Não consta o valor referente às diferenças temporárias como 
Provisão para Contingências e Reversão Provisão para Contingências no valor de R$ 
4.918.146,86 e R$ 9.852.429,15 respectivamente.  

b) A origem do percentual utilizado para cálculo para fins de exclusão do valor referente a 
exclusão de vendas monopolizadas  foi elucidado na manifestação do auditado  referente ao item 
2 do Relatório AUDIT;  

c) A evidência apresentada (Notas Explicativas) informa efeito no resultado, oriundo da 
diferença de depreciação fiscal e econômica, no valor de R$ 18.796.394,24, divergente do valor 
utilizado no LALUR (R$ 18.393.536,38); 

d) Não foi apresentada documentação referente aos valores de Participação do Lucro 
Contr. Pessoa Jurídica Direito Público, como Adição no valor de R$  8.061.848,17 e como 
exclusão no valor de R$ R$  5.967.323,88; 

e) Não foi apresentada a documentação contábil, referente ao valor de Juros sobre capital 
próprio – JCP, no valor de R$ 55.418.568,95; 
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Face ao exposto, como não há atendimento total da análise efetuada por esta AUDIT, o fato 
elencado resultou em constatação neste Relatório Final, permanecendo a recomendação. 

 

Recomendação 
 
Manter devidamente organizado para disponibilização, no prazo solicitado, todos os relatórios, 
documentos e memórias de cálculos que comprovem as informações apresentadas, a fim de que a 
Auditoria Interna possa validar todos os dados tempestivamente. 
Competência: SECF 

 
Risco:  

 
 
5 – Ausência de Constituição de Impostos Diferidos 

 Constatação 
 
A constituição do Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos é obrigatória conforme o 
CPC 32 – Tributos sobre o lucro, pág. 3 “... este Pronunciamento exige que a entidade reconheça 
um passivo fiscal diferido (ativo fiscal diferido), com certas limitadas exceções. Este 
Pronunciamento exige que a entidade contabilize os efeitos fiscais das transações e de outros 
eventos da mesma maneira que ela contabiliza as próprias transações e os outros eventos.”. Cabe 
ressaltar que este pronunciamento é regulamentado pelo CFC por meio da Resolução nº 1.189/09. 
A Casa da Moeda do Brasil – CMB possui Prejuízo Fiscal, Créditos Fiscais provenientes dos 
pedidos de restituição de Imposto de Renda e Contribuição Social e diferenças temporárias 
dedutíveis e tributáveis passíveis de constituição de IR/CSLL Diferidos, porém, não há 
evidências do cumprimento das condições mencionadas no item 36, do CPC 32. 
 
 Avaliação final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, verificou-se que as informações fornecidas não 
atenderam visto que: 
Conforme elucidado pelo auditado, e por esta AUDIT, o item 36 (b) do CPC32 “se for provável 
que a entidade terá lucros tributáveis antes que os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não 
utilizados expirem;”. Não foi apresentado estudo por parte da área manifestada, análise no qual é 
apresentado probabilidade de lucros ou prejuízos futuros da Entidade, para se concluir se a CMB 
possui ou não obrigatoriedade na constituição do imposto diferido.  
Face ao exposto, como não há atendimento da análise efetuada por esta AUDIT, o fato elencado 
resultou em Constatação no Relatório Final, permanecendo as recomendações mencionadas. 
 
 Responsáveis 
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.1) Criar rotinas na Divisão de acompanhamento e registros tempestivos das diferenças 
temporárias dedutíveis e tributáveis na parte B do LALUR, bem como a contabilização do 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, provenientes de prejuízos e créditos fiscais e 
diferenças temporárias. 
Competência: DVCO 

a.2) Realizar estudo quanto à aplicabilidade da utilização de prejuízos e créditos fiscais no IR e 
na CSLL Diferidos da CMB. 
Competência: DVCO 

b.) Avaliar a pertinência de contratar consultoria especializada para melhor planejamento 
tributário da CMB, assim como para a utilização dos créditos fiscais não utilizados até a presente 
data. 
Competência: DECOF 

 Risco:  

 

6 – Informação referente à ausência do valor de Impairment no ajuste do Regime 
Tributário de Transição 
Ausência de Controle no que tange a informações do valor do impairment no LALUR, bem como 
a não inclusão do mesmo no ajuste do Regime Tributário de Transição – RTT. 
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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. 

 

 
 Avaliação final da AUDIT 
Analisado o teor da manifestação da DVCO, verificou-se a regularização da informação no 
LALUR. 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. 
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2013 

2. PROCESSO Nº 18750.001105/2014-72 

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT 

 Divisão de Auditoria de Desempenho – 
DVAD 

 Seção de Auditoria de Desempenho/ Áreas de 
Negócio - SEAO 

4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO 

Atendimento a Ação de Auditoria 3.4.1 – Processo 
de Atuação e Desempenho  do Sistema e Gestão 
da Qualidade na CMB – DEPGQ, DECED, 
DEMOM, DEGER, DESEM, DEMAT,DECOF, 
DEGEP, DECOM, Área de Negócio 3.4 – Gestão 
da Qualidade – DITEC e DEMAIS 
DIRETORIAS, 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 os indicadores de desempenho da CMB, 
segundo a IN/ SFC nº 01/2007. 

6. ESCOPO 

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. 

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Foram verificados 100% dos indicadores de 
desempenho para o ano de 2013. 

 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIRAD – 06/05/2014 
MEMO nº 250/2014 

 DEPAC – 15/05/2014 
MEMO nº 268/2014 

 DITEC – 15/05/2014 
MEMO nº 269/2014 

 DEPGQ – 15/05/2014 
MEMO nº 271/2014 

 DEGEP – 15/05/2014 
MEMO nº 272/2014 

 DITEC – 20/05/2014 
MEMO nº 283/2014 

 DIRAD – 20/05/2014 
MEMO nº 284/2014 

 DIPRO – 20/05/2014 
MEMO nº 285/2014 

 DIREM – 20/05/2014 
MEMO nº 286/2014 

 PRESI – 20/05/2014 
MEMO nº 287/2014 

 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

Foram concedidos 05(cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento dos referidos Memorandos pelas 
áreas. 
 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – 
DIRAD 
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Avaliação dos Indicadores Institucionais da CMB. 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

 

1. AUSÊNCIA DE NORMA DE ADMINISTRAÇÃO E/ OU 
POLÍTICA QUE ESTABELEÇA DIRETRIZES PARA OS 
INDICADORES INSTITUCIONAIS DA CMB 
Constatação: 

O Departamento de Desenvolvimento Empresarial – DESEM informou que, em 2013, 
a CMB trabalhou com 4 (quatro) grupos de indicadores: Qualidade (15 indicadores), 
PLR (12 indicadores), Presidência (56 metas) e Objetivos Estratégicos da CMB (5 
objetivos). Informou também, que os indicadores deveriam ser ajustados e atrelados 
aos Objetivos Estratégicos, sendo acompanhados pelo DESEM. O Departamento 
iniciou o processo de revisão preliminar dos indicadores da CMB, entendendo que a 
gestão de alguns indicadores poderia ocorrer em unidades mais afins com o teor do 
indicador, apresentando as seguintes etapas: 

 Mapeamento dos indicadores existentes da empresa, identificando-os e 
separando-os dos indicativos; 

 Análise dos indicadores encontrados (verificando redundância e consistência); 
 Classificação dos indicadores (gestão ou desempenho); 
 Priorização dos indicadores existentes, privilegiando a estratégia utilizada na 

CMB. 

O processo de revisão está em andamento e poderá resultar em um novo conjunto de 
indicadores. 

O DESEM informou, ainda, que vem trabalhando para implementar uma nova 
metodologia para os indicadores denominada Global Reporting Initiative – GRI.  

Em que pese à revisão que vem sendo realizada pelo DESEM, não há normas 
relacionadas aos indicadores institucionais da CMB, que norteie e defina os critérios, a 
metodologia a ser utilizada, as formas de medição, divulgação e prestação de contas do 
desempenho organizacional, assim como os responsáveis pelo controle e divulgação 
dos indicadores institucionais da CMB.  

Destaca-se que, em 2013, a Controladoria Geral da União – CGU solicitou a CMB a 
apresentação dos indicadores institucionais. Esta AUDIT reencaminhou a solicitação 
ao DEPGQ, área responsável pela centralização e monitoramento dos indicadores do 
SGQ direcionado a Diretoria de Tecnologia – DITEC. Em resposta, o DEPGQ somente 
respondeu quanto aos 3 (três) indicadores que lhe cabiam o cálculo, mesmo sendo 
responsável por todos. Tal ação impactou no efetivo atendimento à CGU, visto que em 
30/08/2013 foram remetidas as informações de apenas 3 (três) indicadores e, somente 
em 25/10/2013, encaminhadas as informações referentes aos outros 12 (doze) 
indicadores, obtidos pela AUDIT junto a cada área responsável. 

Importante considerar, também, que esses indicadores da Qualidade foram 
apresentados no Relatório de Gestão de 2012 e 2013, como métrica que colabora na 
medição do atingimento dos objetivos estratégicos da CMB, mesmo revestidos de 
características mais genéricas. 

Nesse sentido, ressalta-se a decisão da Diretoria Executiva, na 6ª Reunião de Diretoria, 
ocorrida em 30/01/2014, para que os Objetivos da Qualidade e respectivos indicadores 
sejam reavaliados, sob a perspectiva específica da Qualidade e que, para tanto, a 
Diretoria de Tecnologia – DITEC e a Diretoria de Administração – DIRAD verifiquem 
quais indicadores são estratégicos e que, portanto, passarão a ser acompanhados pelo 
DESEM, ainda que o DEPGQ mantenha a sua utilização no Sistema de Gestão da 
Qualidade. 
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10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

  10.1 Relatório Preliminar 

 DESEM – 19/05/2014 
 DEPAC – 21/05/2014 
 DITEC – 22/05/2014 
 DEPGQ – 21/05/2014 
 DEGEP – 21/05/2014 
 DITEC – 22/05/2014 
 DIRAD – 28/05/2014 
 DIPRO – 27/05/2014 
 DIREM – 09/06/2014 
 PRESI – 23/05/2014 

 

11. DATA DE CONCLUSÃO  DO 
RELATÓRIO 
11.1 Relatório Preliminar 

 06/05/2014 

11.2 Relatório Final 

 07/07/2014 
 
12. MONITORAMENTO 

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

 Recomendação – Fato 2 
      2a – Parcialmente Atendida  
      2b - Não Atendida  

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

 Recomendação – Fato 4  
Parcialmente Atendida  

 
 
 

 

A ausência de norma que sustente a gestão dos indicadores institucionais expõe a CMB 
a divulgação de dados que não representam adequadamente os indicadores 
institucionais da CMB, bem como dificulta a identificação dos efetivos responsáveis. 

Evidências: 
 Informação/ Despacho em resposta ao questionamento formulado nas 

Solicitações de Auditoria 2014/025-01, 2014/025-02, 2014/025-03, constante no 
Memorando AUDIT nº 070/2014; 

  Informação/ Despacho em resposta ao questionamento formulado na 
Solicitação de Auditoria 2014/025-04, constante no Memorando AUDIT nº 114/2014; 

 Estudo sobre indicadores de desempenho da CMB datado de 1998; 
 Cartilha Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9001:2008; 
 Ata DITEC, de 29/11/2013; 
 Ata da 6ª RD/ 2014, de 30/01/2014; 
 Atas de Reunião da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal do 

ano de 2013; 
 Norma 0120 NO-03; e 
 Publicação FGV. 

 

Manifestação do auditado: 
 
Em 19/05/2014, foi encaminhada a manifestação do DESEM, conforme 
Informação/Despacho (SGDoc/CMB n/ 0002987), em resposta ao Memo AUDIT 
nº 250/2013 (SGDoc/CMB nº 0054966), de 06/05/2014, que encaminhou o 
Relatório Preliminar, apresentada a seguir à fls. n° 17: 
 
“Relativo à avaliação dos Indicadores Institucionais da CMB, temos a informar, 
preliminarmente, que a matéria em questão foi formalmente direcionada para este 
DESEM a partir de Janeiro/2014, na 6ª Reunião de Diretoria, realizada em 
30/01/2014 quando foi decidido que este Departamento deveria classificar os 
indicadores relacionados como estratégicos e passar a acompanhá-los, ainda que o 
DEPGQ mantenha a sua utilização no Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
O exame de auditoria neste Departamento, em fevereiro de 2014, constatou que o 
DESEM já estava mapeando esses elementos de forma a classifica-los, conforme 
planilhas e outras evidências. Com relação aos indicadores de desempenho da CMB, 
dentre outros esclarecimentos, foi informado que o DESEM estava iniciando um 
processo de revisão dos mesmos, composto das seguintes etapas: 
 

 Mapeamento dos Indicadores; 
 Análise dos mesmos quanto à consistência e redundância; 
 Classificação (gestão/desempenho); 
 Priorização levando em conta a estratégia da empresa. 

 
Foi realizado em 09/04/2014, reunião com o DEPGQ quando foi definida a 
responsabilidade daqueles indicadores acompanhados pelo mesmo, devendo ser 
esclarecido que este DESEM já vinha acompanhando e divulgando o grupo de 
indicadores relacionados à PLR. 
 
Conforme apontado não há Norma relacionada aos indicadores da CMB que norteie 
e defina critério, metodologia a serem utilizadas. “Caberá ao DESEM identificar os 
agentes envolvidos no processo, e que deverão ser considerados quando da 
elaboração da Norma para, complementarmente, definir as formas de medição, 
divulgação e prestação de contas do desempenho empresarial.”  
 
Em 21/05/2014, foi encaminhada a manifestação do DEPAC, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 268/2014 (SGDoc/CMB 
nº 0055006), de 15/05/2014, que encaminhou o Ponto n° 1 do Relatório Preliminar, 
apresentada a seguir: 
 
“Considerando que, segundo manifestação do DESEM ainda está atuando na revisão 
metodológica para elaboração e definição dos indicadores institucionais da empresa, 
entendemos que a elaboração dos normativos só poderá ser iniciada após a 
conclusão desta atividade. 
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Portanto, tão logo o DESEM conclua esta etapa, com implantação prevista no curso 
de 2014, iniciaremos o trabalho junto ao Departamento para auxilio e monitoramento 
da elaboração da norma.” 
 
Em 22/05/2014, foi encaminhada a manifestação da DITEC, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 269/2014 (SGDoc/CMB 
nº 0055007), de 15/05/2014, que encaminhou o Ponto n° 1 do Relatório Preliminar, 
apresentada a seguir: 
 
“Os indicadores referentes à qualidade que constam na norma 4700-NA.1-02, que 
encontra-se em avaliação pelo DEPAC para oficialização, serão acompanhados pelo 
DEPGQ. Caso haja necessidade de qualquer informação sobre os demais indicadores 
que constam na citada norma, para atendimento aos órgãos controladores, os 
departamentos responsáveis pela gestão dos mesmos serão demandados pelo 
DEPGQ.” 
 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Ao analisar a manifestação do DESEM referente ao item em questão, constata-se a 
concordância deste Departamento quanto à inexistência de Norma que norteie e defina 
critério, metodologia, forma de medição, divulgação e prestação de contas no que 
concerne aos Indicadores Institucionais da CMB. 
 
Os planos de ação propostos pelo DESEM não estão subsidiados por evidências 
formais na data deste relatório no que se refere à elaboração de Norma para os 
Indicadores Institucionais. O DESEM adotará plano de ação para criação de Norma a 
ser verificado no decorrer do ano de 2014. 
 
Ressalta-se, que apenas em 30/01/2014, houve a delegação ao DESEM a 
responsabilidade pelo acompanhamento e classificação dos Indicadores Estratégicos 
da CMB e que antes desta data não havia um departamento com esta responsabilidade, 
além dos trabalhos que se encontram em andamento pelo referido Departamento. 
 
Esta equipe de auditoria promoveu a redução do risco apresentado para esta 
constatação de moderado para baixo, considerando as ações em andamento pelo 
DESEM na busca de melhorar os processos internos da CMB, bem como a atribuição 
de responsabilidade para viabilizar a criação de uma Norma para os Indicadores 
Institucionais da CMB apenas no 1º semestre de 2014.  
 
Cabe ressaltar também que ao analisar a resposta do DEPAC, constata-se que o 
Departamento depende das ações a serem adotadas pelo DESEM quanto à revisão e 
definição dos indicadores e posterior elaboração de Norma, para assim o DEPAC 
auxiliar e monitorar esse processo de normatização. 
 
No que se refere à manifestação da DITEC, pode se concluir que esta Diretoria fará o 
acompanhamento sobre qualquer necessidade de informação e dados para atendimento 
aos órgãos controladores, demandados ao DEPGQ em consonância a norma 4700-
NA.1-02 sendo demandados os departamentos responsáveis pela gestão destes 
indicadores. 
 

RECOMENDAÇÕES: 

a) Ao DESEM: 

Elaborar Normativo para definição, divulgação, acompanhamento e controle dos 
indicadores institucionais da CMB, com atribuição de responsáveis, em concordância 
com os aspectos legais em vigor, assim como estabelecer a necessidade de 
apresentação dos indicadores institucionais da CMB para a Diretoria Executiva. 

b) Ao DEPAC: 
Monitorar o processo de criação de norma específica relacionada aos indicadores 
institucionais da CMB. 
 
 

Risco:  
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2. PRECARIEDADE NA DEFINIÇÃO DE INDICADORES 
Constatação: 
 
Segundo a IN SFC n° 01/2001, apresenta-se a definição de Indicador e Indicativo: 

- Indicadores: “são informações obtidas com a aplicação de fórmulas que fornecem 
indícios de eficiência, eficácia, legalidade e economicidade de como são conduzidas 
as operações, por meio de uma interdependência entre as variáveis em questão. Os 
indicadores podem ser expressos sem termos numéricos ou percentuais.” 

- Indicativos: “ou itens de controle são quaisquer dados que revelam e evidenciam 
situações desejáveis ou não, essenciais do ponto de vista do controle, na execução dos 
atos e fatos registrados em sistemas organizacionais. Os indicativos são obtidos de 
maneira simples e objetiva, sem aplicação de fórmulas, sendo expressos em termos 
numéricos. Podem também evidenciar a gestão quanto à legalidade, economicidade, 
eficiência e eficácia das operações sob exame.” 

O DESEM afirma que a CMB ainda não trabalha com a separação entre indicativo e 
indicador, porém existem estudos nesse sentido, por intermédio da revisão do Plano 
Estratégico e dos Indicadores. 

Constatou-se que os 15 (quinze) indicadores da qualidade, que são acompanhados, 
divulgados e que atualmente representam a CMB, estão em desacordo com a IN SFC 
01/2001, pois com a aplicação dos conceitos de indicador e indicativo, 7 (sete) dos 
indicadores em questão possuem a característica de indicativo, pois evidenciam 
situações de controle.  

    Quadro 1 – Indicadores x Indicativos             
Indicadores do Sistema de Gestão de 

Qualidade 
Definição de acordo com 

o estudo preliminar 

Treinamento 

Indicador 

Qualidade dos Fornecedores 

Absenteísmo 
Produtividade 
Faturamento 
Rentabilidade 
Lucratividade 
Investimentos 
Evolução de Preços de Matérias-primas 

Indicativo 

Evolução de Preços de Serviços 
Perdas no Processo Fabril 
Não Conformidade 
Acidentes de Trabalho 
Satisfação dos Clientes 

Vendas 
Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir do Quadro Situacional de 
Indicadores e Indicativos Gerais da CMB (preliminar) enviado pelo DESEM em anexo as 
resposta ao questionamento formulado na Solicitação de Auditoria 2014/025-01, 2014/025-
02, 2014/025-03 constante no Memorando AUDIT nº 070/2014. 

Ressalta-se que esses indicadores visam monitorar e medir a direção de cada processo 
identificado no Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ.  

O DESEM informou que não há indicadores para todos os Objetivos Estratégicos da 
CMB, complementando que, atualmente, os indicadores que representem a CMB são 
os 15 (quinze) Indicadores do SGQ e, conforme Ata de Reunião DITEC, do dia 
29/11/2013, continuarão sendo administrados e gerenciados pelo Departamento de 
Gestão da Qualidade – DEPGQ, sendo ajustados da melhor forma possível, até que a 
revisão do Planejamento Estratégico esteja concluída. 
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O DESEM não se manifestou quanto ao preconizado na IN SFC nº 01/2001 no que 
tange à seleção e produção de indicadores e a observância aos requisitos básicos de 
seletividade, simplicidade, baixo custo de obtenção, cobertura, oportunidade, 
permanência e estabilidade e, também, aos princípios de legalidade, economicidade, 
eficiência e eficácia dos indicadores. 

De acordo com o exposto acima, esta equipe de auditoria constatou que a divulgação 
dos indicadores está em desacordo com os aspectos legais, artigo 26º, I, da Lei nº 
10.180, de 06/02/2001, ficando a empresa sujeita à pena de responsabilidade 
administrativa, civil e penal por parte do órgão de controle. 

 

Evidências: 
 Instrução Normativa Secretaria Federal de Controle Interno nº 01/2001, 

Capítulo III, Seção IV; 
 Ata DITEC, de 29/11/2013; 

 Lei nº 10.180, de 06/02/2001; 
 Informação/ Despacho em resposta ao questionamento formulado na 

Solicitação de Auditoria 2014/025-01, 2014/025-02, 2014/025-03 constante no 
Memorando AUDIT 070/2014; e 

 Quadro Situacional de Indicadores e Indicativos Gerais da CMB. 
 

Manifestação do auditado: 
 
Em 19/05/2014, foi encaminhada a manifestação do DESEM, conforme 
Informação/Despacho (SGDoc/CMB n/ 0002987), em resposta ao Memo AUDIT 
nº 250/2013 (SGDoc/CMB nº 0054966), de 06/05/2014, que encaminhou o 
Relatório Preliminar, apresentada a seguir à fls. n° 18: 
 
Quanto ao item 2, O DESEM vem atuando na revisão metodológica da elaboração 
dos indicadores institucionais da CMB, considerando os conceitos da IN-SFC n° 
01/2001 e 01/2007, e, considerando ainda, respectivamente, os requisitos básicos 
para a seleção e produção de indicadores de gestão quais sejam; seletividade; 
simplicidade; cobertura e permanência, bem como avaliação dos indicadores de 
desempenho quanto a sua qualidade; confiabilidade; representatividade; 
homogeneidade; praticidade; validade; independência; simplicidade; cobertura; 
economicidade; acessibilidade e estabilidade. Como exemplo, registramos no anexo I 
a tabela contendo Proposta Preliminar de Indicadores Institucionais Estratégicos do 
DESEM.”  
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Ao analisar a manifestação do DESEM referente ao item em questão, o DESEM 
informa que está em andamento à revisão metodológica dos Indicadores 
Institucionais da CMB, considerando os conceitos da IN-SFC n° 01/2001 e 01/2007, 
e ainda, os requisitos básicos para a seleção e produção de Indicadores de Gestão. 
 
Verificou-se, a título de evidência, o anexo 1 (um) da referida manifestação do 
auditado contendo a Proposta Preliminar de Indicadores Institucionais Estratégicos do 
DESEM, demonstrando, a partir dos Indicadores da PLR e Qualidade, a classificação 
entre indicadores e indicativo considerando a IN-SFC n° 01/2001 e 01/2007, além da 
proposta preliminar dos Indicadores de Gestão.  
 
A análise da evidência fornecida demonstra a existência da revisão metodológica dos 
Indicadores Institucionais da CMB. Porém, a revisão em questão até a presente data 
não representou a definição formal de metodologia para elaboração dos Indicadores 
Institucionais, bem como a forma de alinhamento destes ao planejamento estratégico 
vigente. 
 
Considerando, ainda, que apenas em 30/01/2014, houve a delegação ao DESEM a 
responsabilidade pelo acompanhamento e classificação dos Indicadores Estratégicos 
da CMB e que antes desta reunião não havia um departamento com esta 
responsabilidade, além dos trabalhos que se encontram em andamento pelo referido 
Departamento. 
 
Esta equipe de auditoria promoveu a redução do risco apresentado para esta 
constatação de moderado para baixo, considerando as ações em andamento pelo 
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DESEM na busca de melhorar os processos internos da CMB, bem como a atribuição 
de responsabilidade para viabilizar a criação de uma Norma para os Indicadores 
Institucionais da CMB apenas no 1º semestre de 2014.  
 
 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DESEM: 

a) Revisar a metodologia dos indicadores da CMB considerando os conceitos da IN-
SFC nº 01/2001; e 

b) Definir os indicadores da CMB alinhados ao Planejamento Estratégico, 
submetendo-os à aprovação superior. 

 

Risco:  
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3. INSUFICIÊNCIA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DA 
GESTÃO NA CMB 
Constatação: 

Atualmente, os 15 (quinze) indicadores que integram o Sistema de Gestão da 
Qualidade representam os indicadores institucionais da CMB.  Contudo, ressalta-se que 
os indicadores que integram o SGQ têm como objetivo o monitoramento e medição dos 
processos identificados no Sistema de Gestão, enquanto o indicador institucional tem 
como objetivo monitorar e medir a direção dos objetivos estratégicos estabelecidos 
pelos gestores da CMB. 

O monitoramento e medição do planejamento estratégico pelos indicadores 
institucionais permitem a identificação do rumo dos processos e o cumprimento das 
metas estratégicas em relação ao planejamento estipulado, fornecendo dados e indícios 
chave para subsidiarem a tomada de decisão.   

Apresenta-se, a seguir, quadro demonstrativo da cobertura dos indicadores que 
integram o Sistema de Gestão da Qualidade, alinhados aos objetivos estratégicos da 
CMB:  

Quadro 2 – Relação dos Indicadores do SGQ x Objetivos Estratégicos 2013/2014  

Objetivo Estratégico 
Indicador do Sistema de Gestão 

de Qualidade (Institucional) 
vinculado ao Objetivo Estratégico 

Aumentar o Lucro e a Lucratividade 

Lucratividade 
Evolução Preço de Matéria Prima 

Evolução Preço de Serviços 
Faturamento 

Aprimorar o atendimento aos clientes, 
garantindo eficiência, eficácia e efetividade 
dos produtos e serviços da CMB. 

Satisfação dos Clientes 
Qualidade dos Fornecedores 

Não Conformidade 
Rentabilidade 

Perdas no Processo Fabril 

Aumentar o volume de vendas em 
conformidade com a política comercial da 
CMB. 

Vendas 
Produtividade 

Ampliar o Portfólio de Produtos Exclusivos  Não há 

Modernizar os Processos Produtivos e 
Administrativos  

Investimentos 

Adequar Projetos, Processos, Produtos e 
Serviços, de modo a garantir a inclusão da 
responsabilidade ambiental. 

Não há 

Implementar as melhores práticas de 
Governança corporativa, gestão de riscos e 
conformidade. 

Não há 

Internalizar o conhecimento tecnológico 
dos negócios estratégicos, atualmente não 
dominados pela CMB. 

Não há 

Valorizar os empregados da CMB e 
desenvolver um instrumento em gestão de 
pessoas. 

Treinamento 
Absenteísmo 

Acidentes de trabalho 

Incorporar as políticas governamentais 
referentes à diversidade nas relações de 
trabalho na CMB. 

Não há 

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir da Cartilha da Qualidade e       
do Planejamento Estratégico da CMB. 
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Na análise apresentada no Quadro 2 constata-se que dos 10 (dez) Objetivos 
Estratégicos traçados para a CMB, 5 (cinco) não possuem indicadores de gestão 
institucional para monitorar e medir sua execução.  

A vinculação dos indicadores do SGQ aos Objetivos Estratégicos da CMB é 
insuficiente para a representatividade institucional da CMB, podendo comprometer o 
Planejamento Estratégico da Casa da Moeda do Brasil. 

Evidências: 

 Ata DITEC, do dia 29/11/2013; 

 Informação/Despacho encaminhada a AUDIT pelo DESEM em resposta ao 
Memorando AUDIT n° 114/2014, em atendimento à Solicitação de Auditoria n° 04 da 
OSI n° 25/2013;  

 Cartilha SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9001; e 

 Planejamento Estratégico CMB 2013-2014 elaborado pelo DESEM. 

 

Manifestação do auditado: 
 
Em 19/05/2014, foi encaminhada a manifestação do DESEM, conforme 
Informação/Despacho (SGDoc/CMB n/ 0002987), em resposta ao Memo AUDIT 
nº 250/2013 (SGDoc/CMB nº 0054966), de 06/05/2014, que encaminhou o 
Relatório Preliminar, apresentada a seguir à fls. n° 18: 
 
Quanto ao item 3, além da revisão que esta em curso, objetivando o enquadramento 
e classificação dos indicadores, o Plano de Trabalho elaborado por este DESEM 
considera a necessidade do mapeamento dos indicadores estratégicos, que deverão 
ser inseridos no contexto dos novos Direcionadores Estratégicos resultantes das 
oficinas realizadas em 17 e 18 de fevereiro de 2014, caso aprovado pela Diretoria. 
De forma pró-ativa, a DVPL vem programando reuniões com os diversos 
Superintendentes envolvidos para definição dos indicadores pertinentes, 
respectivamente, aos mesmos.”  
 
Em 03/06/2014, foi encaminhada a manifestação da PRESI, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 287/2014 (SGDoc/CMB 
nº 0055028), de 20/05/2014, que encaminhou o ponto n° 3 do Relatório 
Preliminar, apresentada a seguir à fls. n° 3: 
 
A diretoria executiva decidiu que deverão ser revistos os direcionadores e quadro de 
objetivo estratégico da CMB, para que possam melhor expressar as necessidades 
prementes e futuras da Empresa, bem como, que seja definido pela Diretoria 
Executiva os Indicadores Estratégicos desses novos objetivos, para que possam 
melhor expressar o monitoramento, medição, rumo e cumprimento das 
metas/objetivos, servindo como base para a tomada de decisão pela Diretoria 
Executiva.” 
 
Em 28/05/2014, foi encaminhada a manifestação da DIRAD, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 284/2014 (SGDoc/CMB 
nº 0055024), de 20/05/2014, que encaminhou o ponto n° 3 do Relatório 
Preliminar, apresentada a seguir à fls. nos 4 e 5: 
 
Registro ainda que estão em análise pela Direção os resultados do Planejamento 
Estratégico que vêm sendo discutidos no último trimestre. 
 
Tendo em vista o apontamento constante do Relatório AUDIT 25 sobre Planejamento 
Estratégico, determino providências desse do DESEM para efetivar proposta de 
Indicadores competentes para cada um dos Objetivos Estratégicos da CMB para 
monitoramento e tomada de decisões pela Administração.  
 
O prazo para apresentação de proposta com Nota Técnica e minuta de Voto é de até 
20 dias a partir desta data visando aprovação a seguir em RD, incluindo-se metas 
para os referidos indicadores.” 
 
Em 29/05/2014, foi encaminhada a manifestação da DIPRO, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 285/2014 (SGDoc/CMB 
nº 0055025), de 20/05/2014, que encaminhou o ponto n° 3 do Relatório 
Preliminar, apresentada a seguir à fl. no 4: 

ANEXO II



 

 

 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No entanto no intuito de contribuir para a solução do problema enviamos o memo 
DIPRO/DECED/DEGER/DEMOM/DEMAN/DESER n° 42/2014, de 26/05/14 
orientando aqueles Departamentos para que apoiem as áreas responsáveis pelos 
indicadores faltantes visando o não comprometimento do Planejamento Estratégico 
da Casa da Moeda do Brasil.” 
 
Em 02/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DITEC, conforme 
Informação/Despacho (SGDoc/CMB nº 0056807), em resposta ao Memo AUDIT 
nº 283/2014 (SGDoc/CMB nº 0055026), de 20/05/2014, que encaminhou o ponto 
n° 3 do Relatório Preliminar, apresentada a seguir à fls. nos 5; 11 e 14: 
 
Para o Objetivo Estratégico “adequar projetos, processos, produtos e serviços, de 
modo a garantir a inclusão da responsabilidade ambiental”, o Superintendente do 
Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS sugeriu a adoção do indicador “RECICLAGEM DE RESIDUOS”. 
 
Para este objetivo, será monitorada a quantidade de resíduos destinados pela CMB 
para reciclagem em detrimento da destinação para outros tratamentos 
ambientalmente menos adequados, buscando estar em conformidade com o que 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
Desta forma, será monitorado um fator significativo relacionado à responsabilidade 
ambiental da CMB. 
 
Seguem abaixo as informações do indicador: 
 
Indicador: Reciclagem de resíduos 
Unidade de Medida: Percentual 
Fórmula de cálculo: Quantidade de resíduos destinados para reciclagem / 
quantidade total de resíduos destinados a CMB 
Frequência de cálculo: Mensal  
Responsável: DESMS 
Fonte de dados: Relatório de destinação disponibilizado pela empresa contratada 
para o serviço de Gerenciamento Total de Resíduos da CMB 
Meta: 15% 
 
Para o Objetivo Estratégico “Internalizar o conhecimento tecnológico dos negócios 
estratégicos, atualmente não dominados pela CMB”, o Superintendente do 
Departamento de Inovação Tecnológica – DEINT sugeriu adotar o indicador 
“NÚMERO DE PROETOS REALIZADOS”. 
 
Seguem abaixo as informações do indicador: 
 
Indicador: Número de projetos realizados 
Unidade de Medida: Percentual 
Fórmula de cálculo: Número de projetos estratégicos realizados / Número dos 
projetos estratégicos reconhecidos pela alta direção. 
Frequência de cálculo: Semestral 
Responsável: DESEM 
 
Cabe ainda registrar que tais indicadores devem ser previamente discutidos com o 
Departamento de Desenvolvimento Empresarial – DESEM, pois, de acordo com o 
Relatório AUDIT n°025/2013, cabe aquele Departamento desenvolver e propor 
indicadores que possam medir e monitorar as perspectivas dos Objetivos 
estratégicos em vigor na CMB. 
 
Em 09/06/2014, foi encaminhada a manifestação da DIREM, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 286/2014 (SGDoc/CMB 
nº 0055027), de 20/05/2014, que encaminhou o ponto n° 3 do Relatório 
Preliminar, apresentada a seguir à fl. no 4: 
 
No que tange aos indicadores ficou decidido em Reunião de Diretoria que seria 
definido pela PRESI.” 
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Avaliação Final da AUDIT 

Ao analisar a manifestação do DESEM referente ao item em questão, o DESEM 
informa que estão em processo de aprovação pela Diretoria os novos Direcionadores 
Estratégicos resultantes das oficinas realizadas em 17 e 18 de fevereiro de 2014, além do 
processo de mapeamento dos indicadores estratégicos em atendimento aos novos 
direcionadores conforme previsão no plano de trabalho do Departamento.  

Considerando que apenas em 30/01/2014, houve a delegação ao DESEM a 
responsabilidade pelo acompanhamento e classificação dos Indicadores Estratégicos da 
CMB e que antes desta reunião não havia um departamento com esta responsabilidade, 
além dos trabalhos que se encontram em andamento pelo referido Departamento. 

Considerando as ações em andamento pelo DESEM que buscam melhorar os processos 
internos da CMB, para viabilizar os critérios a serem adotados no processo de definição 
dos Indicadores que estão alinhados aos Direcionadores Estratégicos Institucionais da 
CMB, procedemos à redução do risco moderado para baixo. 

Conclui-se que até a data deste relatório final ações adotadas pelo DESEM para 
subsidiar a definição dos Indicadores que são alinhados aos Direcionadores Estratégicos 
Institucionais ainda não foram concluídas e, portanto, não houve o atendimento as 
recomendações efetuadas, sendo necessários evidências e o acompanhamento da 
realização das ações propostas, resultado desta forma, na mudança de fato para 
constatação neste relatório final.  

Ao analisar as manifestações dos agentes que integram a Diretoria Executiva da CMB, 
destaca-se as seguintes conclusões referente as respostas enviadas: 

Por meio da análise da Informação/Despacho da PRESI de 03/06/2014, no qual foi 
solicitado a Diretoria Executiva que definisse os Indicadores Estratégicos para os novos 
Objetivos e Direcionadores da CMB para que possam melhor expressar o cumprimento 
às metas e objetivos, servindo como base para tomada de decisão pela Diretoria 
Executiva. Esta equipe de auditoria concluiu que o fato apresentado no Relatório 
Preliminar foi mitigado, resultando em Informação no Relatório, não sendo mais 
aplicável a recomendação formulada por este assunto. 

Por meio da análise da Informação/Despacho da DIRAD de 28/05/2014, no qual foi 
solicitado ao Superintendente do DESEM efetivar proposta de Indicadores competentes 
para cada um dos Objetivos Estratégicos da CMB para monitoramento e tomada de 
decisões pela Administração com prazo de 20 dias a contar da data desta manifestação 
para apresentação de proposta com Nota Técnica e minuta de Voto a RD. Esta equipe de 
auditoria concluiu que a recomendação efetuada ainda não foi concluída e, portanto, 
sendo necessários evidências e o acompanhamento da realização das ações propostas, 
resultando desta forma, na mudança de fato para constatação neste relatório final.  

Por meio da análise da Informação/Despacho da DIPRO de 29/05/2014, no intuito de 
contribuir para a solução do fato identificado, enviou o Memorando DIPRO n° 
042/2014, de 27 de Maio de 2014, orientando seus Departamentos que apoiem as áreas 
responsáveis pelos indicadores faltantes visando o não comprometimento do 
Planejamento Estratégico da Casa da Moeda do Brasil. Esta equipe de auditoria conclui 
que o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando em Informação 
no Relatório, não sendo mais aplicável a recomendação formulada por este assunto. 

Por meio da análise da Informação/Despacho da DITEC de 02/06/2014, no qual foi 
apresentado por esta Diretoria duas propostas de indicadores, para o objetivo “Adequar 
Projetos, Processos, Produtos e serviços, de modo a garantir a inclusão da 
responsabilidade ambiental, foi sugerido a adoção do Indicador de Reciclagem de 
Resíduos. Para o Objetivo Estratégico “Internalizar o conhecimento tecnológico dos 
negócios estratégicos, atualmente não dominados pela CMB”, foi sugerido adotar o 
indicador “Número de Projetos Realizados”.  

Por meio da análise da Informação/Despacho da DIREM de 09/06/2014, no que tange 
aos indicadores ficou decidido em Reunião de Diretoria que esta definição seria de 
responsabilidade da PRESI. Esta equipe de auditoria concluiu que o fato apresentado no 
Relatório Preliminar foi mitigado, resultando em Informação no Relatório, não sendo 
mais aplicável a recomendação formulada por este assunto. 

Porém, tais indicadores devem ser previamente discutidos com o DESEM. Esta equipe 
de auditoria concluiu que a recomendação efetuada ainda não foi concluída e, portanto, 
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sendo necessários evidências e o acompanhamento da realização das ações propostas, 
resultando desta forma, na mudança de fato para constatação neste relatório final.  

RECOMENDAÇÕES: 

 

a) Ao DESEM: 

Desenvolver e propor indicadores que possam medir e monitorar as perspectivas dos 
Objetivos Estratégicos em vigor na CMB. 

b) À DITEC e DIRAD: 

Determinar que os Objetivos Estratégicos da CMB sejam monitorados por indicadores 
que permitam avaliar e acompanhar a evolução para o seu alcance. 

 

Risco:  
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4. NÃO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NOS 
INDICADORES DA CMB – EXERCÍCIO 2013 
Constatação: 

Esta equipe de auditoria avaliou o cumprimento das metas previstas para os 15 
(quinze) indicadores do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ e a existência de 
justificativas para desvios no cumprimento da meta.  A análise considerou a avaliação 
das informações listadas no documento intitulado como Indicadores da Qualidade 2013 
Rev1 e pelo Relatório Mensal de Desempenho Empresarial, para o mês de dezembro 
de 2013, elaborado pelo DESEM. 

Constatou-se que 3 (três) indicadores não atenderam a meta estipulada para o ano de 
2013, o equivalente a 20% dos indicadores, a saber: Investimentos; Treinamento e Não 
Conformidade. 

 
 Quadro 3 – Meta x Realização dos Indicadores                          
 

Indicadores Meta 2013 Realizado Desvio % 

Satisfação dos Clientes 80 83 +3 

Qualidade dos fornecedores 95 95 0 

Vendas 
Aumento 
de 3,29% 

Aumento de 
100,46% 

97,17% 

Produtividade 2,95 3,13 +0,18 

Faturamento 
Aumento 

de 6% 
Aumento de 

9% 
+3% 

Rentabilidade 40% 57% +17% 

Lucratividade 20% 26% +6% 

Investimentos 80% 19% -61% 

Evolução dos Preços de 
Matéria Prima 

3% -16% -19% 

Evolução de Preço de 
Serviços 

2% 0% -2% 

Perdas no Processo Fabril Até 3,8% 2,8% +1% 

Não Conformidade 60 111 -51 

Absenteísmo 3% 2% +1% 

Treinamento 3% 2% -1% 

Acidente de Trabalho 0,70% 0,65% +0,5% 
 Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, a partir das informações        
listadas no documento intitulado como Indicadores da Qualidade 2013 Rev1. 

 
 

Para o indicador investimento, ressalta-se que dos R$ 112 milhões orçados somente R$ 
37 milhões foram realizados no exercício de 2013. 

Vale destacar, também, a meta do indicador de Não Conformidade, que foi de 60 
(sessenta) não conformidades, e foram registradas 111 (cento e onze) no ano de 2013. 

De acordo com a Ata da 6ª Reunião de Diretoria, de 30/01/2014, foram analisados os 
resultados alcançados em 2013 e as reformulações propostas para os indicadores de 
2014. Neste sentido, o DEPGQ propôs a descontinuidade do indicador de Não 
Conformidade, por não fornecer a representatividade necessária a um Indicador 
Estratégico.  

Nexo causal: 

Os Superintendentes dos Departamentos responsáveis por cada indicador não atingiram 
as metas estabelecidas não adoram ações eficazes para o alcance de cada destas metas.  
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Responsáveis: 
 
DESEM – Álvaro de Oliveira Soares 
DEGEP – Roberto Ferreira Brandão 
DEPGQ – Robson Paes Ferreira 
 
Evidências: 

 Relatório Mensal de Desempenho Empresarial, de dezembro de 2013, 
elaborado pelo DESEM; 

 Ata da 6ª RD/ 2014, de 30/01/2014; e 
 Intranet: T:\Indicadores de Desempenho da Qualidade - 

IDQ\INDICADORES DA QUALIDADE\IE 2013. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

 
Ao DESEM;  e DEGEP 

Apresentar as ações empreendidas pelo Departamento para o alcance efetivo da meta 
traçada, justificando os motivos que levaram ao não atingimento da meta no exercício 
de 2013 e as modificações planejadas para 2014. 

Manifestação do auditado: 
 
Em 19/05/2014, foi encaminhada a manifestação do DESEM, conforme 
Informação/Despacho (SGDoc/CMB n/ 0002987), em resposta ao Memo AUDIT 
nº 250/2013 (SGDoc/CMB nº 0054966), de 06/05/2014, que encaminhou o 
Relatório Preliminar, apresentada a seguir à fls. n° 18: 
 
Quanto ao item 4, O DESEM acompanha e analisa os desvios dos indicadores 
relacionados aos investimentos, bem como apresenta análise crítica dos mesmos, 
propondo atualização/alternativas, considerando a aplicação de redutores técnicos, 
quando da reformulação, com base em dados estatísticos e temporais. 
 
Os demais indicadores, agora na alçada deste DESEM, deverão seguir a 
metodologia similar cujo cronograma prevê a implantação no curso de 2014. 
 
Em 20/05/2014, foi encaminhada a manifestação do DEPGQ, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 271/2014 (SGDoc/CMB 
nº 0055009), de 15/05/2014, que encaminhou o Ponto n° 4 do Relatório 
Preliminar, apresentada a seguir: 
 
Com relação ao indicador “Não-Conformidade”, solicitamos sua descontinuidade 
devido o mesmo não estar atendendo ao objetivo esperado. A descontinuidade foi 
autorizada em 30/01/2014, na ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA. 
 
Em 21/05/2014, foi encaminhada a manifestação do DEGEP, conforme 
Informação/Despacho, em resposta ao Memo AUDIT nº 272/2014 (SGDoc/CMB 
nº 0055010), de 15/05/2014, que encaminhou o Ponto n° 4 do Relatório 
Preliminar, apresentada a seguir: 
 
“Informo que a meta do indicador de treinamento não fora atingida em 2013 em 
virtude da revisão do modelo de capacitação, ocorrido no primeiro semestre do ano, e 
que culminou na estruturação do Plano de Capacitação, ocorrida em junho de 2013 e 
apresentado à Diretoria Executiva em julho de 2013 Outo fator importante que 
contribuiu para o resultado aquém do fixado foi a reestruturação ocorrida na área 
que coordena tais atividades.” 
 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Ao analisar a manifestação do DESEM referente ao item em questão, o DESEM 
informa que analisa os desvios dos indicadores relacionados aos investimentos e 
apresenta a análise crítica dos mesmos, porém os demais indicadores, que passaram a 
estar na alçada do DESEM, deverão seguir metodologia similar à aplicada ao 
indicador de investimentos. 
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Ressalta-se que apenas em 30/01/2014, houve a delegação ao DESEM a 
responsabilidade pelo acompanhamento dos Indicadores Estratégicos da CMB e que 
antes desta reunião não havia um departamento com esta responsabilidade, além dos 
trabalhos que se encontram em andamento pelo referida área. 

Em relação à manifestação do DEGEP, o Departamento informa que o não 
atendimento a meta estabelecida ocorreu devido à revisão do modelo de capacitação 
que culminou na estruturação do Plano de Capacitação, sendo necessário 
acompanhamento da ação implementada para constatação em questão, de forma a 
possibilitar o alcance da meta para o exercício de 2014. 

Concluiu-se que até a data deste relatório final, ações adotadas pelo DESEM ainda não 
foram concluídas e, a ação informada pelo DEGEP sobre a estruturação do Plano de 
Capacitação ainda não foi constatada quanto a sua suficiência para atingir a meta para 
o exercício de 2014. Portanto, não houve o atendimento às recomendações efetuadas, 
sendo necessários evidências e o acompanhamento da realização das ações propostas, 
resultando desta forma, na mudança de fato para constatação neste relatório final. 

Ao analisar a manifestação do DEPGQ, referente ao item em questão, constatou-se que 
o Departamento estabeleceu planos de ação para os indicadores com tendência de não 
atendimento às metas estabelecidas com desencadeamento de ações destinadas à 
correção dos desvios. E em relação ao indicador “Não Conformidade” de sua 
responsabilidade, que não atingiu a meta, o mesmo foi descontinuado por não fornecer 
a representatividade necessária de um indicador estratégico em 30/01/2014 na 6ª 
Reunião da Diretoria. 

Portanto esta equipe de auditoria concluiu que o fato apresentado no Relatório 
Preliminar foi mitigado, resultando em Informação neste Relatório Final, não sendo 
mais aplicável a recomendação formulada por este assunto.   

Risco:  
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1. RELATÓRIO PRELIMINAR DE 
AUDITORIA Nº 04/2014 

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

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 2013 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 2014. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar a fidedignidade das Demonstrações 
Contábeis do Exercício de 2013, bem como a 
veracidade da execução das rotinas financeiras e 
contábeis das operações da CMB, sendo 
verificados as principais práticas e critérios 
adotados e o enquadramento às Normas Contábeis 
Internacionais. 

 
6. ESCOPO 

O escopo do trabalho abrangeu a análise do 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de 
Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, 
Demonstração do Resultado Abrangente e Notas 
Explicativas do exercício de 2013, bem como 
análise do cálculo da depreciação praticada no 
Exercício de 2013. 

 

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Verificação da fidedignidade das informações 
apresentadas, com amostragem de 30% de cada 
peça das Demonstrações Contábeis. 
Teste do cálculo da depreciação em 80% das 
Contas do Ativo Não Circulante – Imobilizado. 
 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

 DIRAD/DECOF – 12/11/2014 
MEMO nº 746/2014 

 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

 20/11/2014 
 Foi concedida dilação de prazo até o dia 

09/12/2014. 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD  
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF  
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Processo de Fechamento de Contas CMB 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

 
1 – Ausência de baixa de cheques prescritos 

 

 Fato 
Na conciliação da conta do Banco do Brasil, agência 3309-X, conta corrente 85001-2,  
verificou-se que 30 (trinta) cheques, no montante de R$ 49.036,73, estão pendentes, sendo que 8 
(oito) cheques, no valor total de R$ 10.019,77, já estão prescritos . 
Logo, considerando que após a prescrição dos cheques não é possível realizar o seu pagamento, 
deverá ser providenciada a baixa na conciliação bancária e o retorno da obrigação ao Passivo 
Circulante. 
 
 
 Recomendações 

a. Providenciar a baixa dos cheques prescritos, apresentados na conciliação bancária de 
dezembro/2013, e retornar com o montante correspondente para o Passivo Circulante, uma vez 
que a obrigação não foi liquidada. 

b. Atentar para que os cheques pendentes na conciliação bancária sejam baixados, 
tempestivamente, após o prazo de prescrição. 

Competência: SECO/DVCO/DECOF 

 
 Risco:  

 
 
2 – Ausência de uniformidade na aplicação do critério para Constituição da 
Provisão para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD, 
da Conta “Contas a Receber Clientes – Ativo não Circulante”. 

 
 Fato 
Considerando o critério para constituição da Provisão para Perdas Estimadas em Crédito de 
Liquidação Duvidosa, divulgado no item 5.4.1 das Notas Explicativas, que abrange todas as 
transações operacionais normais de vendas ou serviços prestados em aberto há mais de 180 dias 
e que não foram interpostos recursos jurídicos até 31/12/2013; verificou-se, com base no 
Demonstrativo Mensal de Contas a Receber de 2013, ausência de padronização na metodologia 
aplicada, em relação à carteira de clientes. 
 
 
 Recomendações 

a. Justificar o motivo pelo qual não houve uniformidade na aplicação do critério para 
constituição da Provisão para Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa – PECLD; 
e 

b. Aprimorar o critério adotado de constituição da Provisão para Perdas Estimadas em 
Crédito de Liquidação Duvidosa – PECLD, considerando o perfil e a situação individual de 
cada cliente. 

Competência: DVCO/DECOF 
 
 

 Risco:  
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10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

- 

11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO PRELIMINAR 

   30/10//2014 

 
12. MONITORAMENTO 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – Divergência na  Provisão para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação 
Duvidosa – PECLD, da Conta “Serviços Executados a Faturar do Scorpios e do 
Sicobe – Ativo não Circulante”. 

 Fato 
De acordo com o item 5.4.2, da Nota Explicativa, a provisão das Perdas Estimadas em Créditos de 
Liquidação Duvidosa – PECLD, no valor de R$ 11.199.574,93, referente à conta contábil 
“Serviços a Faturar do SCORPIOS e do SICOBE”, no Ativo Não Circulante, foi constituída com 
base no saldo dos serviços executados a faturar, registrados no Relatório de Acompanhamento de 
Produção, vencidos de 2008 a 2013, menos o correspondente custo apropriado.  
Entretanto, verificou-se que, no cálculo da referida provisão, foi considerado apenas o saldo dos 
serviços executados a faturar, vencidos no Exercício de 2013, menos o seu correspondente custo, 
não sendo considerado o período de 2008 a 2012. 

 

 Recomendação 
Justificar o motivo pelo qual não foi considerado o período de 2008 a 2012 para 

constituição da Provisão para Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa – PECLD, 
de acordo com o critério divulgado nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, 
referente ao exercício 2013. 
        Competência: DVCO/DECOF 

 
 

 Risco:  
 

4 – Divergências de informações no Relatório de Contingências – DEJUR 

 Fato 
 
Em nossa análise, verificou-se divergência no Relatório de Contingências – DEJUR, entre os 
demonstrativos analítico e sintético, sendo R$ 152.111,00, referente às causas judiciais com 
possibilidade de perda classificadas como “Passivo Possível”, e R$ 22.340.483,92, referente às 
causas com probabilidade de ganho, classificadas como “Êxito Provável”. 

 

 Recomendação 
 

Analisar as informações analíticas e sintéticas, referentes às causas judiciais constantes no 
Relatório de Contingências, realizando os ajustes necessários, a fim de que o referido relatório 
não apresente divergências. 
     Competência: DVCN/DEJUR 

 
 

 Risco:  
  
5 – Divergência no cálculo da depreciação fiscal 

 Fato 
 
Na análise do cálculo da Depreciação Fiscal, verificaram-se os valores apresentados no Relatório 
de Depreciação Fiscal da empresa Unisis, contratada com o objetivo de realizar a prestação de 
serviços de inventário dos bens móveis e imóveis da CMB.  
Foi verificado por meio de teste global aplicado nas rubricas do imobilizado, inconsistência nos 
valores da depreciação fiscal apresentados no Relatório da Unisis, conforme evidenciado no 
quadro abaixo: 
 

Quadro 4: Depreciação Fiscal - AUDIT X Depreciação Fiscal - UNISIS 
CONTAS UNISIS AUDIT DIFERENÇA 

Computadores       2.837.439,05        1.888.750,39     948.688,66  

Veículos   242.567,20       237.692,28           4.874,92  

Móveis 1.374.554,19   1.380.920,82           6.366,63  

Máq. Escritório        7.345,54         10.140,10           2.794,56  

Máquinas Industriais   69.828.869,96  63.072.397,57    6.756.472,39  

Instalações    9.070.652,22    8.961.520,43      109.131,79  

Edifícios   974.100,98    1.036.377,83         62.276,85  

Biblioteca        2.235,03               1.870,66              364,37  

Direito de Uso de Sistema   3.906.003,80        3.776.259,21       129.744,59  
 Fonte e método: Informações extraídas do Relatório Geral de Depreciação Fiscal – Unisis, elaborado por esta AUDIT. 
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 Responsável 
Wilton Neves dos Anjos - SEPA 
 
 
 Corresponsáveis 
Ruy Neves dos Anjos - DVCO (até 24/07/2013)   
Milton de Almeida Cordeiro – DVCO (25/07/2013 até 29/08/2013) 
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013) 
José Luiz Gil Costa – DECOF 
 
 
 Recomendações 

a. Analisar as divergências apontadas no cálculo da depreciação fiscal, apresentado no 
Relatório Geral de Depreciação Fiscal da empresa Unisis, efetuando as adequações necessárias, 
conforme cada caso; e 

b. Justificar o motivo das divergências apontadas no cálculo da depreciação fiscal, 
apresentado no Relatório Geral de Depreciação Fiscal da empresa Unisis. 

Competência: SEPA/DVCO/DECOF 
 
 

 Risco:  

 

6 – Divergência nos valores de aquisição de imobilizado 

 
 Fato 
Na análise do Relatório Geral de Depreciação Fiscal da empresa Unisis, verificou-se que os 
valores das aquisições realizadas no exercício de 2013, referentes às contas contábeis “Máquinas e 
Equipamentos de Natureza Industrial”, “Equipamentos de Processamento de Dados 
(computadores)” e “Veículos”, apresentaram divergências com relação aos valores registrados no 
SIAFI, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Quadro 5: Aquisições de Imobilizado – Exercício de 2013 

CONTAS SIAFI UNISIS DIFERENÇA 

Máquinas e Equipamentos de 
Natureza Industrial 

232.619.730,38       231.583.449,67 1.036.280,71 

Equipamentos de Processamento 
de Dados (Computadores) 

4.450.623,12 18.147,00 4.432.476,12 

Veículos 467.229,80 174.730,80 292.499,00 
Fonte e método: Informações extraídas do Relatório Geral de Depreciação Fiscal –  Unisys e do SIAFI, 
elaborado por esta AUDIT. 
 
 

 Responsável 
Wilton Neves dos Anjos - SEPA 
 
 Corresponsáveis  
Ruy Neves dos Anjos - DVCO (até 24/07/2013)   
Milton de Almeida Cordeiro – DVCO (25/07/2013 até 29/08/2013) 
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013) 
José Luiz Gil Costa – DECOF 
 
 
 Recomendações  
      a. Justificar o motivo pelo qual o valor das aquisições realizadas no exercício de 2013, 
registradas no SIAFI, está divergente do valor constante no Relatório Geral de Depreciação 
Fiscal da empresa Unisis; e 

b. Analisar as divergências apontadas, referentes ao valor das aquisições realizadas no 
exercício de 2013, consideradas no SIAFI e no Relatório Geral de Depreciação Fiscal da empresa 
Unisis, efetuando as adequações necessárias, conforme cada caso. 
      Competência: SEPA/DVCO/DECOF 
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 Risco:  
 
7 – Inconsistência no Relatório Geral de Depreciação Fiscal 

 
 Fato 
 
Durante análise do Relatório Geral de Depreciação Fiscal da empresa Unisis, verificou-se que 
alguns bens do Imobilizado, que deveriam constar como totalmente depreciados, ainda 
apresentavam valor contábil residual, conforme quadro abaixo: 

Quadro 6: Bens com idade superior à vida útil – RFB com valores residuais 

CONTAS ANO DE 
AQUISIÇÃO TAXA VIDA 

UTIL 
VALOR 

CONTÁBIL 

Instalações 1981 a 2001 10% 10 anos 2.533.919,68 

Edifícios 1980 a 1985 4% 25 anos 2.659.057,10 

Máquinas e Motores Industriais 1973 a 2002 10% 10 anos 890.795,99 

Computadores e Periféricos 1987 a 2007 20% 5 anos 95.549,32 

Direito de Uso 2006 a 2008 20% 5 anos 633,01 

Máquinas de Escritório 1973 a 1998 10% 10 anos 35.539,96 

Móveis e Utensílios 1973 a 2003 10% 10 anos 61.954,25 
Fonte e método: Informações extraídas do Relatório Geral de Depreciação Fiscal – Unisis, elaborado por 
esta AUDIT. 

Em contrapartida, foram identificados bens cujo valor da depreciação excedeu ao valor histórico, 
apresentando valor contábil negativo, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Quadro 7: Bens com depreciação maior que o valor original 

CONTAS VALOR CONTÁBIL 

Instalações - R$ 927,42 

Edifícios - R$ 83.159,92 

Máquinas e Motores Industriais - R$ 7.809.682,42 

Computadores e Periféricos - R$ 46.652,33 

Direito de Uso - R$ 2.581,39 

Máquinas de Escritório - R$ 17.923,68 

Móveis e Utensílios - R$ 39.894,52 

Veículos - R$ 878,96 
Fonte e método: Informações extraídas do Relatório Geral de 
Depreciação Fiscal – Unisis, elaborado por esta AUDIT. 

 Responsável 
Wilton Neves dos Anjos - SEPA 
 
 Corresponsáveis  
Ruy Neves dos Anjos - DVCO (até 24/07/2013)  
Milton de Almeida Cordeiro – DVCO (25/07/2013 até 29/08/2013) 
Marcos Paulo Martins dos Santos – DVCO (a partir de 30/08/2013) 
José Luiz Gil Costa – DECOF 
 
 
 Recomendação 

Analisar as inconsistências apresentadas no Relatório Geral de Depreciação Fiscal da 
empresa, efetuando as adequações necessárias, conforme o caso. 

Competência: SEPA/DVCO/DECOF 
 
 

 Risco:  
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8 – Ausência de Relatório adequado para análise da conta “Fornecedores” 

 
 Fato 
Na análise da conta de “Fornecedores”, foi solicitado à área contábil um relatório com a 
composição do saldo da conta, aberta por nota fiscal, fornecedor e data de vencimento. Contudo, 
devido às limitações do Sistema ERP, utilizado pela Seção de Controle e Administração 
Financeira – SEAF, não foi possível obter um relatório com as informações necessárias para se 
efetuar a análise, sendo apresentada, somente, uma composição feita em Planilha Excel com o 
saldo aberto por empresa, contendo os dias em atraso.  

 
 Responsável 
Francisco José Haddad de Almeida  - SEAF 
 
 Corresponsáveis  
Denis Lopes Maia - DVAF    

José Luiz Gil Costa – DECOF  

 
 Recomendação 

Realizar análise de viabilidade do Sistema ERP gerar  um Relatório de Contas a Pagar, 
contendo informações por fornecedor, número e valor do título, data de emissão e vencimento, 
visando atender às necessidades de evidenciação de informações analíticas. 

Competência: SEAF/DVAF/DECOF 
 
 

 Risco:  

 

9 – Classificação indevida da conta “Déficit Atuarial de Previdência Privada” 

 
 Fato 
 
Na análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
verificou-se classificação inadequada da conta “Déficit Atuarial de Previdência Privada”, no 
valor de R$ 85.482.188,00 como Reservas de Lucros, no grupo de Patrimônio Líquido, quando 
segundo o CPC n°33 deveria ser classificada como Outros Resultados Abrangentes, no 
Patrimônio Líquido. 
 
 Responsável 
Milton de Almeida Cordeiro  - SECO 
 
 Corresponsáveis  
Marcos Paulo Martins dos Santos - DVCO 

José Luiz Gil Costa – DECOF  

 
 Recomendação 

Reclassificar o saldo contido na conta “Déficit Atuarial de Previdência Privada”, do grupo 
Reserva de Lucros, para Outros Resultados Abrangentes, tanto no Balanço Patrimonial quanto na 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, no Exercício de 2014. 

Competência: SECO/ DVCO / DECOF 
 
 

 Risco:  

 

10 – Fragilidades nas Notas Explicativas 

 
 Fato 
 
Constatou-se a ausência de divulgação do montante das causas judiciais com probabilidade de 
perda possível, conforme determina o item 86, do CPC 25. 
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 Responsável 
Marcos Paulo Martins dos Santos  - DVCO 
 
 Corresponsável  
José Luiz Gil Costa – DECOF  

 
 Recomendação 

Na elaboração das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, Exercício 2014, incluir 
informações a respeito das contingências referentes às causas judiciais com probabilidade de 
perda possível, conforme determina o item 86, do CPC 25. 

Competência: DVCO/DECOF 
 
 

 Risco:  

 

11 – Informação referente à reclassificação do dividendo proposto 

 

 Informação 
 

Constatou-se que parte do valor registrado como “Dividendos a Pagar”, no grupo Passivo 
Circulante, correspondia ao dividendo adicional proposto, que corresponde ao valor que excede  
o mínimo de 25% estabelecido no Estatuto da CMB. De acordo com o item 24 da Interpretação 
Técnica ICPC 08 (R1), a parcela do dividendo que exceder o mínimo estabelecido no Estatuto 
deve ser classificada no Patrimônio Líquido. 
 
Face ao exposto, esta AUDIT sugeriu a reclassificação da parcela excedente, no valor de              
R$ 98.268.522,30, sendo realizada a adequação tempestiva pela área contábil. 
 

12 – Informação referente aos pontos abordados no Parecer de Auditoria Interna 
 
 Informação 
 
O Parecer desta Unidade de Auditoria Interna, de 21/03/2014, teve como objetivo emitir opinião 
sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2013, sendo apresentados os pontos 
considerados relevantes na análise das referidas Demonstrações, conforme a seguir: 

a. Serviços Executados a Faturar (Ativo Circulante); 
b. Impostos e Contribuições a Compensar (Ativo Circulante e Não Circulante); 
c. Serviços Executados a Faturar (Ativo Não Circulante); 
d. Provisão para Perdas em Crédito Liquidação Duvidosa; 
e. Imobilizado Técnico; 
f. Fornecedores; 
g. Obrigações com Entidade de Previdência Fechada; 
h. Dividendos. 

Destes pontos considerados relevantes, apenas nas contas “Serviços Executados a Faturar – Ativo 
Não Circulante” e “Fornecedores” foram apresentadas sugestões para aprimoramento das 
Demonstrações Contábeis, conforme quadro abaixo: 

Quadro 8: Sugestões apresentadas no Parecer da Auditoria Interna 

Contas Recomendações 

Serviços Executados a Faturar – 
Ativo Não Circulante 

Abertura dos valores referentes aos Sistemas SICOBE 
e SCORPIOS por exercício, visando dar maior 
transparência as Notas Explicativas. 

Fornecedores 

Abertura dos valores devidos ao fornecedor SICPA 
Brasil Indústria de Tintas, correspondente ao custo 
apropriado da receita referente aos serviços dos 
Sistemas SICOBE e SCORPIOS por exercício, 
visando dar maior transparência as Notas Explicativas. 

Fonte e método: Informações extraídas do Parecer da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis do 
Exercício de 2013, elaboradas por esta AUDIT. 
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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. 

 

Considerando que este assunto foi abordado, também, no Relatório AUDIT nº 01/2014, que teve 
como objetivo a elaboração do Parecer de Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas do 
Exercício de 2013, encaminhado à CGU, por meio do Processo nº 18750.000241/2014-45; foi 
emitido a Solicitação de Auditoria – SA nº 2014/004-01 ao Departamento de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira – DECOF, por meio do MEMO AUDIT nº 473/2014, de 31/07/2014, a 
fim de que as providências relativas às sugestões apresentadas no Parecer de Auditoria Interna 
sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício 2013 fossem realizadas o mais breve possível, 
haja vista a possibilidade dessas providências serem demandadas pelos auditores dos Órgãos de 
Controle, quando da instrução processual da Prestação de Contas da CMB, referente ao exercício 
de 2013. 

Em resposta a Solicitação de Auditoria – SA nº 2014/004-01, o Departamento de Gestão 
Contábil, Orçamentária e Financeira – DECOF, apresentou as seguintes providências: 

Quadro 9: Ações da Área Auditada 

Contas Ações da Área Auditada 

Serviços Executados a Faturar – Ativo 
Não Circulante 

A Divisão de Contabilidade Geral está de acordo com 
a sugestão da AUDIT de abertura de valores nas 
Notas Explicativas de Inadimplência do Sistema 
“SCORPIOS” e “SICOBE” por exercício social, do 
Contas a Receber e do Contas a Pagar. 

Será elaborado Plano de Ação para atendimento. 

Fornecedores 

A Divisão de Contabilidade Geral está de acordo com 
a sugestão da AUDIT de abertura de valores nas 
Notas Explicativas de Inadimplência do Sistema 
“SCORPIOS” e “SICOBE” por exercício social, do 
Contas a Receber e do Contas a Pagar. 

Será elaborado Plano de Ação para atendimento. 

Fonte e método: Informações extraídas da Informação/Despacho do DECOF, de 31/03/2014, elaborada por 
esta AUDIT. 

Por fim, considerando o comprometimento da área auditada em implementar as sugestões 
apresentadas por esta AUDIT, verificaremos no exame de auditoria referente ao Fechamento das 
Contas do Exercício de 2014, OSI/AUDIT nº 04/2015, o cumprimento das ações apresentadas 
pelo DECOF. 
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1. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA       
Nº 07/2014 

2. PROCESSO Nº 18750.001215/2014-34  

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 ao Eixo de Atuação 3. Auditoria de 
Compliance, Área de Negócio 3.2 – Gestão de 
Pessoas, Ações de Auditoria 3.2.2 – Processo de 
Admissão e Desligamento no SISAC e 3.2.3 - 
Processo de acompanhamento da entrega da 
declaração de bens e rendas, relativo ao Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 
Exercício de 2014. 

5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar a eficiência e eficácia das rotinas de 
admissão e desligamento no SISAC, assim como os 
controles internos inerentes à entrega da 
Declaração de Bens e Rendas de Pessoa Física. 

6. ESCOPO 

Verificar o cumprimento no atendimento à 
Instrução Normativa do TCU - IN/TCU/55/07, no 
período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, 
bem como os procedimentos e controles referentes 
ao processo de entrega anual da Declaração de 
Bens e Rendas dos empregados comissionados, 
Diretoria, Conselhos Fiscal e de Administração, 
conforme Instrução do TCU. 
 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Verificação de 100% dos registros dos atos de 
admissão e desligamento de empregados realizados 
no Sistema SISAC, no período de setembro de 
2013 a fevereiro de 2014, bem como a averiguação 
de 100% da entrega do Formulário denominado 
“Autorização de Acesso aos Dados de Bens e 
Rendas das Declarações de Ajuste Anual do IRPF – 
ADI” e/ou Cópia da Declaração do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física. 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIRAD – 12/09/2014 
MEMO nº 606/2014 

8.2 Relatório Final 

26/09/2014 
 
9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

Já retornou a AUDIT 
 
10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

17/10/2014 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD 

Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP 

______________________________________________________________ 

ASSUNTO: Avaliação da Entrega de Declaração de IRPF e SISAC  

1 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE AÇÕES 
DE COMUNICAÇÃO – SISAC 
 
Com o intuito de verificar as informações registradas no Sistema de Controle de Ações 
de Comunicação - SISAC foi gerado no Sistema ERP, a relação dos empregados 
admitidos e desligados, no período de setembro/2013 a fevereiro/2014, totalizando 69 
(sessenta e nove), sendo 53 (cinquenta e três) admissões e 16 (dezesseis) 
desligamentos. 
 
Foram cotejadas as informações constantes nas Guias de Encaminhamento de Dados 
enviadas ao Tribunal de Contas da União – TCU, com a relação de empregados 
admitidos e desligados, extraída do Sistema ERP, no período em análise e constatou-se 
que todas as informações foram enviadas dentro do prazo previsto no inciso II e § 1º do 
art. 7º da IN/TCU nº 55/2007, não sendo identificadas divergências. 
 
Adicionalmente, foi averiguado o cumprimento da Portaria nº 25, de 17/10/2011, da 
Secretaria Executiva do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais - DEST, no que concerne ao quantitativo de empregados da CMB. A relação de 
empregados, extraída do Sistema ERP, até 30 de junho de 2014, excluindo os anistiados, 
totaliza 2.711 (dois mil, setecentos e onze) empregados. Dessa forma, o quadro de 
empregados da CMB encontra-se dentro do limite, de 3.000 (três mil) empregados, 
aprovado pelo DEST. 
 
 
2 – INFORMAÇÃO REFERENTE AOS ACÓRDÃOS Nº 2.812/2013 E                  

Nº 4.177/2013 - TCU - 1ª CÂMARA 

 
Por extensão deste exame de auditoria, foi realizada consulta ao sítio do Tribunal de 
Contas da União - TCU, com vista a verificar a existência de Acórdãos dessa Corte 
direcionados à Casa da Moeda do Brasil, no que concerne à admissão e desligamento de 
empregados, cujas informações foram registradas no SISAC.  
 
Após a pesquisa no sítio do TCU, foram localizados os Acórdãos TCU nº 2.812/2013, 
de 14/05/2013 e TCU nº 4.177/2013, de 27/06/2013, nos quais constam 3 (três) 
empregados da CMB já desligados. Entretanto, o desligamento de um dos empregados 
ocorreu fora do prazo estabelecido para envio da informação ao TCU. Em face desse 
ocorrido, o exame do ato de admissão foi considerado prejudicado pelo TCU, por perda 
de objeto, tendo em vista que o desligamento do referido empregado ocorreu em 
01/04/2013.  
 
Ressalta-se que a CMB não recebeu nenhuma Notificação do TCU referente a este 
assunto, conforme informação prestada pela Gerente da Seção de Pessoal - SEPS, por 
meio de correio eletrônico em 17/07/2014, ficando entendida a regularidade referente 
aos atos de admissão. 
 
Conforme orientação desta AUDIT durante Reunião de busca e soluções conjuntas, 
realizada em 17/09/2014, o DEGEP deve atentar para que não haja reincidência desse 
tipo de falha apontada. 
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11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 

26/09/2014 
 
12. MONITORAMENTO 

- 
 
 
 
 
 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. 

 
 
 
 
 
 

3 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DA CIRCULAR 
DEGEP Nº 008/2014  

 

No decorrer da realização do exame, foi verificado o cumprimento do teor da Circular 
DEGEP nº 008/2014, de 20/03/2014, que trata de “Apresentação de Declaração de 
Bens e Rendas” por empregados que exercem função de confiança. 
 
Em 04/06/2014, a equipe de auditoria verificou, in loco, se todos os empregados que 
exercem função de confiança, entregaram a cópia da Declaração de Bens e Rendas 
dentro do prazo, de 10/05/2014, estabelecido na CIRCULAR/DEGEP nº 008/2014. 
 
Verificou-se que alguns empregados não entregaram a cópia da Declaração ou a 
Autorização de Acesso aos Dados de Bens, por motivos de férias, assim como 
empregados promovidos ou dispensados do exercício da função de confiança 
recentemente. 
 
Averiguou-se, ainda, que, que uma Autorização de Acesso aos Dados de Bens foi 
entregue sem assinatura do empregado. 
 

Avaliação Final da AUDIT: 

Conforme registrado na Ata AUDIT nº 20/2014, de 17/09/2014, o DEGEP apresentou, 
na Reunião de Busca de Soluções Conjuntas, as cópias da Autorização de Acesso aos 
Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do IRPF – ADI, referentes 
aos empregados apontados no Relatório nº 07/2014, bem como enviou à AUDIT, em 
19/09/2014, a cópia da referida Autorização devidamente assinada pelo empregado.  

Sendo assim, resta evidenciado que o fato apresentado no Relatório Preliminar foi 
totalmente mitigado, resultando somente em Informação no Relatório Final, não sendo 
mais aplicável a recomendação formulada para esse assunto.  
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1. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA       
Nº 08/2014 

2. PROCESSO Nº 18750.001218/2014-78  

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 ao Eixo de Atuação 3. Auditoria De 
Compliance, Área De Negócio 3.2 – Gestão De 
Pessoas, Ações De Auditoria 3.2.1 – Processo de 
Folha de Pagamento, relativo ao Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 
Exercício de 2014. 

5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar o cumprimento da Política de Recursos 
Humanos, das Normas Administrativas e 
Regulamentos Internos, em consonância com o 
Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 – 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a 
Instrução Normativa nº 1 de 3 de janeiro de 2007, 
da Secretaria Federal de Controle Interno – CGU 

6. ESCOPO 

Analisar os valores constantes na Folha de 
Pagamento do mês de fevereiro/2014, bem como a 
análise retroativa de valores, referente ao exercício 
de 2013, quando necessário, a fim de testar cálculos 
e procedimentos com impacto direto na Folha de 
Pagamento 
 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Verificação de 100% das verbas referentes aos 
proventos de salários, Adicional de Periculosidade e 
insalubridade, anuênio, quinquênio, auxílio creche e 
vale transporte , bem como os descontos referentes à 
INSS, transporte, empréstimo, seguro de vida, plano 
de saúde e plano odontológico, limitando-se a 
verificação da pertinência ou não do provento ou 
desconto. 
 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIRAD/DEGEP – 17/10/2014 
 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

06/11/2014 

10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

 06/11/2014 
 

11. DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO 

 Relatório Preliminar 
17/10/2014 

 Relatório Final 
09/12/2014 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD 

Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP 

______________________________________________________________ 

ASSUNTO: Folha de Pagamento  

1 – FRAGILIDADE NO CONTROLE DAS INCORPORAÇÕES DE FUNÇÃO 
DE CONFIANÇA  
 
Constatação: 

A Casa da Moeda do Brasil, a partir da aprovação do Plano de Cargos e Salários, 
implantado em 1992, começou a praticar o pagamento de gratificação por exercício de 
função. Em 08/10/1996, a antiga Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE, 
a fim de regular as incorporações das funções de confiança, emitiu a Resolução nº 09, 
estabelecendo a revogação de normativos internos que previam a “incorporação à 
remuneração da gratificação de cargo em comissão ou de função gratificada”. 
 
Em abril de 2005, foi publicada a Súmula nº 372 do Tribunal Superior do Trabalho - 
TST, a respeito do assunto. Após a publicação da referida Súmula, a CMB passou a 
efetuar pagamento referente à incorporação da gratificação de função. Os primeiros 
casos de incorporação autorizados foram apreciados pela então Assessoria Jurídica da 
CMB - ASJUR, que se manifestou favorável à incorporação do valor relativo à 
remuneração dos empregados no exercício da função comissionada, orientando quanto 
aos critérios que deveriam ser observados para o reconhecimento das incorporações e do 
respectivo cálculo. Importante salientar que os primeiros pagamentos efetuados, 
relativos à incorporação da gratificação de função na CMB, à época, somente foram 
concedidas após autorização do então Diretor de Administração e Finanças. 
 
Desde então, baseados nos pareceres jurídicos e na Súmula nº 372 do TST, ambos de 
abril/2005, a respeito desse assunto, o Departamento de estão de Pessoas, até meados de 
2014, adotou alguns critérios inerentes à incorporação, condicionando o cumprimento de 
alguns requisitos. 
 
Em 26.05.2014, o Presidente da Casa da Moeda do Brasil, após tomar conhecimento da 
denúncia formulada pelo Ministério Público Federal (Procedimento Preparatório 
MPF/PR/RJ nº 1.30.001.007112/2013-10), sobre irregularidades nas incorporações nos 
salários dos empregados da CMB, referentes aos valores correspondentes às funções de 
confiança que ocuparam, determinou, por meio da OSG.PRESI/14/2014, que o 
Superintendente do DEGEP apresentasse uma Nota Técnica com os requisitos 
observados nas referidas incorporações, assim como esse estudo fosse avaliado por esta 
Unidade de Auditoria Interna. 
 
Em decorrência da denúncia no Ministério Público Federal, a Diretoria de 
Administração e Finanças - DIRAD determinou a suspensão imediata do 
reconhecimento administrativo de incorporação de valores por tempo de função de 
confiança, nas situações em que o empregado já conta com o tempo de 10 (dez) anos 
ininterruptos de exercício. 
 
Foi elaborado pelo DEGEP, uma Minuta de Norma Administrativa sobre a 
“Incorporação da Gratificação de Função”, constante no Anexo I da Nota Técnica 
DIRAD nº 48/2014/DEGEP, de 16/07/2014.  
 
O resultado da análise da Auditoria Interna e a Nota Técnica foram encaminhados ao 
Presidente da CMB, que remeteu ao Departamento de Controle e Governança das 
Empresas Estatais - DEST, para análise e validação dos procedimentos. 
 
Após tomar ciência da proposta da Minuta da referida Norma Administrativa, o DEST, 
por meio do Ofício nº 1250/DEST/SE-MP, de 26/08/2014, recomendou que a CMB não 
adotasse mais a prática da incorporação da gratificação de função de confiança pela via 
administrativa.  
 
Face ao exposto, a Diretoria da CMB informou que não mais efetuará, 
administrativamente, as incorporações por funções de confiança.  Importante destacar 
que os pagamentos referentes às incorporações estão suspensos desde 28/05/2014. 
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12. MONITORAMENTO 

 Recomendação - Ponto 1 
a) Não Atendida 
b) Não Atendida 
 

 Recomendação - Ponto 3 
a) Parcialmente Atendida 
b) Parcialmente Atendida 
 

 Recomendação - Ponto 7 
a) Não Atendida 
b) Não Atendida 
 

 Recomendação - Ponto 8 
Parcialmente Atendida 
 

 Recomendação - Ponto 9 
a) Não Atendida 
b) Não Atendida 

 
 Recomendação - Ponto 10 

Parcialmente Atendida 
 
 Recomendação - Ponto 12 

a) Não Atendida 
b) Não Atendida 
c) Não Atendida 

 
 
 
 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. 

 
 
 

A fim de verificar as conformidades nos registros da verba 605 - Gratificação 
Incorporada, referentes aos pagamentos de incorporação da gratificação de função, esta 
equipe de auditoria, com base nas informações encaminhadas pelo DEGEP, verificou 
que, atualmente, a CMB possui 134 (cento e trinta e quatro) empregados que exerceram 
a função de confiança por período igual ou superior a 10 anos ininterruptos. 
 
Desse total de empregados, 73 (setenta e três) recebem a incorporação da gratificação de 
função; 5 (cinco) possuem o direito à incorporação de função, mas não a obtiveram após 
a exoneração, devido à recomendação do DEST, conforme o Ofício nº 1250/DEST/SE-
MP, de 26/08/2014; e 56 (cinquenta e seis) permanecem no exercício da função de 
confiança por período igual ou superior a 10 anos ininterruptos. 
  
Na análise procedida, verificou-se que dos 73 (setenta e três) empregados, 3 (três) 
recebem a gratificação por incorporação de função de confiança com o tempo inferior ao 
estabelecido na Súmula do TST e as critérios da CMB. 
 
Verificou-se, ainda, que alguns empregados, apesar de possuírem mais de dez anos 
ininterruptos no exercício da função de confiança, não receberam tempestivamente o 
valor referente à incorporação. 
 
Dando continuidade à análise, foi constatado que o pagamento inerente à incorporação 
de 2 (dois) empregados, foi efetuado anteriormente à exoneração. 
 
Cabe ressaltar que as Portarias de Designação para função de confiança do empregado 
matrícula 4046-1, foram consecutivas no período de março/2001 a setembro/2014, 
quando houve a dispensa da função de fato. Quando ocorreu a dispensa, em 22/09/2014, 
o pagamento da incorporação da gratificação de função de confiança estava suspenso, 
por determinação do Presidente da CMB e, consequentemente, o empregado não faria 
jus ao recebimento da referida incorporação. No entanto, esse percebe o valor referente à 
incorporação desde 2012.  
 
Diante do exposto, é necessário que haja evidências de que os empregados em epígrafe 
exerceram a função por período igual ou superior a 10 anos ininterruptos, bem como 
para que esses façam jus ao recebimento da incorporação da gratificação de função de 
confiança. 
 
Face à solicitação de extensão do escopo, em relação aos empregados que foram 
exonerados, bem como aqueles que permanecem no exercício de função de confiança, 
que corresponde a 61 (sessenta e um) empregados, do total de 134 (cento e trinta e 
quatro), esta equipe de auditoria restringiu-se à verificação do quantitativo de 
empregados, atentando ao período de permanência em função de confiança em 
consonância com as Portarias de Designação e Exoneração. Face à recomendação do 
DEST, quanto à suspensão da prática da incorporação da gratificação de função de 
confiança pela via administrativa, esta equipe de auditoria não irá opinar.  
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base nos registros das Atas AUDIT nºs 24/2014 e 25/2014, de 23/10/2014 e 
30/10/2014, respectivamente, elaboradas com base nas Reuniões de Busca de Soluções 
Conjuntas, a documentação apresentada evidencia que os empregados relacionados, 
exerceram função de confiança por 10 (dez) anos ininterruptos. 
 
Quanto ao empregado matrícula 2387-6, o DEGEP enviou cópia do Processo                  
nº 2706/2011, que trata da instrução a respeito da incorporação de função de confiança 
do referido empregado. Com base na documentação acostada ao Processo, verificou-se 
que o referido empregado teve 3 (três) interrupções durante o tempo que exerceu a 
função de confiança. 
 
De acordo com a Informação/Despacho do DEJUR, de 22/07/2011, acostada às fls. 57 a 
59 do Processo nº 2706/2011, o referido empregado teria direito ao recebimento da 
incorporação, caso fosse comprovado o recebimento da gratificação de função, em razão 
do exercício de função de confiança por um período igual ou superior a 10 (dez) anos 
ininterruptos. 
 
Houve algumas interrupções no exercício da função de confiança na Casa da Moeda do 
Brasil, evidenciando que, o empregado em questão, não faz jus à incorporação da função 
de confiança, smj.   
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Quanto ao recebimento de incorporação tardia por alguns empregados, foi esclarecido 
pelo Superintendente do DEGEP que devido ao tempo decorrido, mais de 5 (cinco) anos, 
o prazo para reivindicação dos meses não recebidos já prescreveu, não havendo risco de 
ação trabalhista para a Casa da Moeda do Brasil. 
 
Em relação aos empregados com recebimento de incorporação anterior à exoneração, foi 
explanado pelo Superintendente do DEGEP, que, em ambos os casos, embora a 
exoneração e a designação para uma nova função de confiança tenham ocorrido no 
mesmo dia, os empregados foram designados para uma função inferior a que atuavam, 
havendo perda financeira, razão pela qual houve o recebimento de incorporação anterior à 
exoneração. 
 
Tendo em vista que houve interrupções temporais no exercício da função de confiança do 
empregado matrícula 2387-6, não tendo embasamento legal para recebimento da 
incorporação da gratificação por função de confiança, o fato apresentado no Relatório 
Preliminar não foi mitigado, resultando em Constatação neste Relatório. 

 Responsável 

DEGEP – Álvaro de Oliveira Soares (18/01/2011 a 29/11/2012) 

 Corresponsável 

DIRAD - Eduardo Carnos Scaletsky (29/07/2008 a 16/08/2012) 
 

 Recomendações: 

a) O atual Superintendente do DEGEP deverá buscar junto ao antigo Superintendente 
desse Departamento, as razões que o levaram autorizar o pagamento da incorporação da 
gratificação de função de confiança ao empregado matrícula 2387/6, uma vez que às fls. 
19, 55, 56 e 62 a 64, acostadas ao Processo nº 2706/2011, há evidências de interrupções 
do exercício da função de confiança; e 
 
b) Submeter o caso em questão ao DEJUR, para que repise a análise, visto que o 
empregado já recebe a incorporação da gratificação de função de confiança desde janeiro 
de 2012. 
 
Competência: DEGEP 
 
 Risco: 
 

2 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO RECEBIMENTO INDEVIDO DO 

AUXÍLIO CRECHE  

 
Foi realizado, sistemicamente, teste em 100% dos proventos referentes ao Auxílio 
Creche, e observou-se que 2(dois) empregados, cujos dependentes utilizam a creche 
interna da CMB, receberam o referido benefício indevidamente.  
    
Verificou-se ainda, que a concessão do Auxílio Creche ao empregado ocorre a partir do 
terceiro mês de vida do dependente, e é cessado quando esse ingressa na creche interna da 
CMB, por meio de memorando encaminhado pela Seção de Gestão de Benefícios - SEGB 
à Seção de Pessoal - SEPS, solicitando o cancelamento do referido Auxílio. 

 
Durante a análise observou-se ausência de critério quanto ao cancelamento da concessão 
do Auxílio Creche, uma vez que, caso o memorando solicitando a suspensão do referido 
benefício seja encaminhado à SEPS antes do fechamento da Folha de Pagamento, o 
empregado não recebe o referido Auxílio no mês de ingresso na creche interna. Porém, se 
o comunicado for posterior, esse percebe o benefício e não há estorno no mês 
subsequente. 
 
Diante do exposto, verifica-se a necessidade de adoção de critérios quanto ao 
cancelamento do Auxílio Creche, para que não ocorra o beneficiamento apenas a alguns 
empregados. 
 
Avaliação Final da AUDIT: 

Com base no registro das Atas AUDIT nºs 24/2014 e 25/2014, de 23/10/2014 e 
30/10/2014, respectivamente, geradas após a Reunião de Busca de Soluções Conjuntas, a 
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documentação apresentada pela área, evidencia que os empregados relacionados neste 
Ponto foram comunicados a respeito do desconto efetuado, referente ao recebimento 
indevido do auxílio creche, bem como já foi realizado o acerto no Sistema ERP.   
 
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 para esse assunto.   
 

3 – INCONSISTÊNCIAS REFERENTES AO DESCONTO DE TRANSPORTE 
 
Constatação: 

Verificou-se que, do total de 15 (quinze) empregados selecionados numa amostragem 
não probabilística, 10 (dez) não estão sendo descontados em Folha de Pagamento, do 
valor referente à participação como usuário no transporte coletivo, apesar de ter 
preenchido o Termo de Inclusão no TCE.                      
 
Verificou-se, ainda, que 5 (cinco) empregados, além de não possuir o Termo de Inclusão 
arquivado no dossiê, desde a admissão, nunca foram descontados em Folha de 
Pagamento, o valor referente ao transporte coletivo oferecido pela CMB, com exceção 
de 1(um) empregado que, até dezembro de 2012, recebeu o valor referente ao transporte 
em espécie, tendo em vista que este não utilizava o transporte coletivo da CMB. Além 
disso, verificou-se que o referido empregado solicitou o cancelamento do transporte 
alternativo, conforme documento constante em seu dossiê. 
 
Tais fatos demonstram fragilidade nos controles internos inerentes ao envio do Termo de 
Inclusão no Transporte Coletivo de Empregados - TCE, uma vez que esses são entregues 
em mãos na SEPS, aumentando a probabilidade de extravio do referido documento, 
havendo necessidade de melhorias nos procedimentos, objetivando registrar, 
formalmente, tanto o envio quanto o recebimento dos mencionados Termos, pelas áreas 
envolvidas.  
 

Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 25/2014, de 30/10/2014, gerada após a Reunião 
de Busca de Soluções Conjuntas, verificou-se, por meio das Fichas Financeiras dos 
empregados, extraídas do Sistema ERP, que o desconto referente à utilização do 
transporte coletivo da CMB, foi efetuado corretamente, inclusive os acertos referentes 
aos meses anteriores.  
 
Quantos aos empregados que nunca foram descontados, após análise da manifestação do 
DECOR, verificou-se que, embora a Seção de Logística Corporativa - SELC tenha 
solicitado que os empregados compareçam na referida Seção para regularização da 
situação, os Termos de Inclusão no Transporte Coletivo de Empregados - TCE, ainda, 
não foram enviados SEPS, para inclusão da informação para desconto no Sistema ERP. 
 
No que concerne à implantação de procedimentos, via sistema ERP, para inclusão, 
exclusão e alteração das informações referentes à utilização de transporte, o DECOR 
informou que está em elaboração o Projeto DECOR SLT - Sistema de Logística de 
Transporte, o qual inclui as adequações propostas pela AUDIT. 
 
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar, não foi totalmente 
mitigado, resultando em Constatação neste Relatório, sendo o risco reclassificado para 
falha formal. 
 
 

 Responsáveis 

SELC - Estefanon Faé (de 02/08/2010 até 01/09/2014) 
SELC - Alex Andreson Nunes Pereira (desde 01/09/2014) 
DVLC - Ciro Cesar da Costa 
 

 Corresponsável 

DECOR - Alexandre José Valadares Jordão 
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 Recomendações: 
 
Encaminhar os Temos de Inclusão no Transporte Coletivo de Empregados - TCE à 
Seção de Pessoal - SEPS, com o fito de que os descontos sejam processados. 
  
Competência: SELC/DVLC/DECOR 

 Risco: 
 

4 - INFORMAÇÃO REFERENTE AOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS 
BANCÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA 
LEGISLAÇÃO 

 
Foram identificados 168 (cento e sessenta e oito) empregados com descontos, referentes 
aos empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, CIFRÃO 
e MOEDAPREV, superiores ao limite de 30%, estabelecido pela Lei nº 10.820 de 
17/12/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em Folha de 
Pagamento. 
 
Apesar do envio à Instituição Financeira do limite da margem de comprometimento do 
empregado, esta concedeu empréstimo com valor superior à margem predefinida. 
 
Cabe salientar que os valores a serem descontados em Folha de Pagamento são enviados 
pelos Bancos em arquivo eletrônico, mensalmente, alimentando o Sistema ERP, porém 
sem qualquer crítica sistêmica quando estes valores são superiores aos limites das 
margens anteriormente informadas ao Banco, visto que o Sistema ERP não está 
parametrizado para sinalizar este tipo de situação. 
 
Na análise foram verificados 9 (nove) empregados com comprometimento do salário 
acima de 60%. 
 
Em que pese para o cálculo da margem consignável o DEGEP considerar todos os 
descontos da Folha de Pagamento, esta AUDIT, de forma conservadora, considerou 
apenas o desconto referente ao INSS e ao IRPF. 
 
A situação descrita demonstra risco alto, pois o desconto superior ao determinado na 
Legislação, pode ser questionado pelo empregado devedor em situações de 
impossibilidade de pagamento. Contudo, o empregador tem assumido a 
responsabilidade pelo desconto e repasse dos valores à Instituição Financeira, 
respondendo como devedor solidário, caso por sua falha ou culpa, deixe de reter ou 
repassar os respectivos valores, conforme estabelecido no parágrafo 1º do art. 5º da Lei 
10.820, de 17.12.2003. 
 
Cabe ressaltar que este assunto já foi objeto de reporte nos Relatórios AUDIT               
nº 11/2011 e nº 10/2012, por ocasião da última auditoria realizada na Folha de 
Pagamento.  
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Analisando o teor da documentação apresentada pelo DEGEP, fica evidenciado que esse 
Departamento enviou, ao Banco do Brasil, o Oficio DEGEP nº 148/2014, em 
07/11/2014, solicitando que fosse informado se os empréstimos concedidos aos 
empregados relacionados neste Ponto respeitaram o percentual de 30%, definido em Lei, 
para concessão de empréstimo consignado em Folha de Pagamento. 
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 para esse assunto. 
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5 – INFORMAÇÃO INERENTE ÀS INCONSISTÊNCIAS REFERENTES AO 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 
 
Constatação: 
 
Foram realizados testes sistêmicos em 100% dos pagamentos de periculosidade e 
insalubridade e verificou-se que 2 (dois) empregados receberam Adicional de 
Insalubridade e Periculosidade concomitantemente, contudo, na Solicitação para 
Concessão de Adicional de Periculosidade/Insalubridade – SAP, é mencionado que os 
referidos empregados fazem jus ao Adicional de Insalubridade, não sendo mencionando 
quanto ao direito ao Adicional de Periculosidade.  
 
Foi constatado que 1(um) empregado recebeu o valor referente ao Adicional de 
Insalubridade no período de julho/2013 a abril/2014. Em 09/04/2014, foi emitida a SAP 
concedendo o direito ao empregado de receber o Adicional de Periculosidade. 
Entretanto, a SAP referente ao período de recebimento do Adicional de Insalubridade, 
não foi localizada, impossibilitando analisar se o empregado faz jus ao recebimento do 
referido adicional. 
 
Verificou-se, ainda, que somente 1 (um) empregado, de acordo com a SAP emitida em 
26/11/2013, faria jus ao recebimento ao Adicional de Insalubridade, no período de 08/07 
a 16/08/2013. Entretanto, constatou-se, na Ficha Financeira extraída do sistema ERP, 
que o empregado recebeu o referido adicional de outubro/2013 a janeiro/2014. Porém, 
não localizamos restituição do empregado quanto ao período recebido indevidamente. 
  
Foi averiguado, também, que 1(um) empregado, cedido ao Instituto Federal do Rio de 
Janeiro, possuía Adicional de Periculosidade proveniente das atividades que exercia no 
Instituto. Este empregado retornou às atividades da CMB em 1º de julho de 2013 e 
continuou recebendo Adicional de Periculosidade, sem emissão da SAP, quando do seu 
retorno à CMB, visto que o adicional anteriormente recebido, referia-se às atividades 
exercidas no Órgão cedido. Verificou-se que a SAP somente foi emitida em 28/04/2014. 
Desta forma, não foi possível identificar se o empregado fazia jus ao recebimento do 
Adicional de Periculosidade desde seu retorno à CMB até a missão da referida SAP.  
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 25/2014, de 30/10/2014, gerada após a Reunião 
de Busca de Soluções Conjuntas, a manifestação da área e a documentação apresentada, 
evidencia que os empregados relacionados neste Ponto estão restituindo, mensalmente, o 
valor recebido indevidamente, assim como os demais que fazem jus ao recebimento de 
Insalubridade ou Periculosidade. 
 
Em relação à recomendação ao DESMS, analisando o teor da manifestação da área 
auditada e a documentação disponibilizada, verificou-se que, além da recomendação 
efetuada quanto à numeração sequencial da SAP já ter sido implementada, a área 
aprimorou os procedimentos de controle inerente à emissão da SAP, bem como proposta 
de alteração das Normas de Administração quanto aos critérios para concessão dos 
referidos Adicionais. 
 
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando em 
Informação neste Relatório. 
 
6 – INFORMAÇÃO REFERENTE ÀS INCONSISTÊNCIAS NA PROVISÃO DE 
FÉRIAS 
 
Ao examinar o Relatório Analítico de Provisão de Férias, para o mês de março de 2014, 
encaminhado pela Seção de Pagamento - SEPE, por meio eletrônico, foram constatados 
2 (dois) empregados cuja provisão de férias e encargos encontra-se com um valor 
superior ao período aquisitivo, totalizando R$ 1.628.858,91. 
 
De acordo com as informações prestadas pela Gerente da SEPE, os empregados 
supracitados são anistiados, cujas demissões ocorreram em 20/08/1990 e 06/03/1992, 
respectivamente, e ambos foram readmitidos em 03/02/2014.  
 
Verificou-se que os empregados, além de não possuírem férias em aberto, a 
remuneração não condiz com os valores provisionados que justifique o valor elevado.
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Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 25/2014, de 30/10/2014, gerada após a 
Reunião de Busca de Soluções Conjuntas, a documentação apresentada pela área, 
evidencia que a correção referente à provisão de férias dos empregados relacionados 
neste Ponto foi efetuada no Sistema ERP, bem como foi comunicado ao Diretor da 
Diretoria de Administração e Fianças e ao Departamento de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira - DECOF, por meio do MEMO SEPE 956/2014, de 
06/11/2014, a respeito desse assunto. 
 
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 para esse assunto. 
 
 
7 – INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO ANUÊNIO 
 
Constatação: 
 
Analisando os registros da verba de Anuênio, no mês de fevereiro/2014, verificou-se 
que a parametrização do Sistema está direcionada para o pagamento sobre a 
remuneração, considerando tais verbas: 101(Salários), 299(Complemento Temp) e 
594(Compl Pessoal Ind). Entretanto, não foi localizada documentação formal que 
trata da verba anuênio. 
 
Atualmente, o pagamento do anuênio é efetuado por meio do cálculo composto, 
sendo 1% a cada ano sobre o percentual já conquistado pelo empregado, conforme o 
tempo de serviço, limitado a 40 anos, baseado numa tabela. 
 
Considerando que não foi localizada uma documentação formal que suporte os 
índices constantes na referida tabela, foi questionado à Seção de Pagamento - SEPE, 
por meio da Solicitação de Auditoria nº 2014/008-09, acostada ao MEMO/AUDIT nº 
385/2014, de 01/07/2014, quanto à norma determinante para a utilização da referida 
tabela. 
 
Em resposta à supracitada Solicitação de Auditoria, foi informado pela Gerente da 
SEPE que: “Segundo informações foi decisão do Presidente a época que veio da 
CEDAE, onde o anuênio era calculado conforme a referida tabela , até o presente 
momento, não localizamos tal instrução”. 
 
Durante a análise, verificou-se que na tabela anual utilizada existem arredondamentos 
feitos manualmente, que distorcem os índices do anuênio a partir do 6º ano, gerando 
diferenças até o 40º ano na ordem de 0,14 percentual.  Estas diferenças representam 
um valor de cerca de  R$ 191 mil no mês de fevereiro/2014, correspondente a 13% do 
valor total da verba. 
 
O teste foi realizado em 100% da verba anuênio e verificou-se que os cálculos 
realizados pelo Sistema ERP estão em consonância com a tabela utilizada como base 
de cálculo, não apresentando situações distintas entre os empregados, ou seja, é feita 
da mesma forma e sobre a mesma base para todos. 
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 25/2014, de 30/10/2014, gerada após a 
Reunião de Busca de Soluções Conjuntas, a área apresentou a forma como os 
cálculos são realizados, demonstrando os índices aplicados na tabela do anuênio. 
Entretanto, não se manifestou quanto às recomendações efetuadas por esta AUDIT, 
bem como não encaminhou evidências inerentes à proposta de normatização dos 
procedimentos a serem utilizados para cálculo do anuênio e correção da tabela 
utilizada. 
 
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi mitigado, 
resultando em Constatação neste Relatório.  
 
 Responsável 

DEGEP – Roberto Ferreira Brandão  
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 Corresponsável  

DIRAD - Daniel Augusto Borges da Costa 
 
Recomendações: 
 
a) Verificar junto ao Departamento Jurídico - DEJUR, os procedimentos legais para 
correção de tal verba, tendo em vista que há empregados que recebem a referida verba a 
mais de 30 anos, tendo direito adquirido; e 
 
b) Ajustar a tabela utilizada para o cálculo do anuênio, a fim corrigir as distorções 
encontradas entre o 6º e o 40º ano, com base no parecer do DEJUR. 
  
Competência: DEGEP 

 Risco: 
 

8 – VALOR A RECEBER REFERENTE AOS EMPREGADOS CEDIDOS  

Constatação: 
 
Verificou-se junto ao Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP, os valores 
pendentes de ressarcimento referentes aos empregados da Casa da Moeda que foram 
cedidos a outras Instituições, tendo como mês de referência maio de 2014. Para isso foi 
solicitado ao DEGEP a composição detalhada dos ressarcimentos recebidos pela CMB, 
referentes aos colaboradores cedidos. 
 
O DEGEP envia, mensalmente, os Ofícios com os valores a receber a cada Instituição 
dos empregados cedidos. Apesar da constante cobrança, os valores a receber 
permanecem elevados, totalizando R$2.024.562,37. 
 
Ressalta-se que o referido assunto já foi objeto do Relatório 11/2011 e, à época foram 
adotadas medidas judiciais quanto à inadimplência dos órgãos. 
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 24/2014, de 23/10/2014, gerada após a Reunião 
de Busca de Soluções Conjuntas, foi sugerido pelo Chefe da Auditoria, que os Ofícios 
com a relação dos empregados cedidos, bem como o montante devido, fossem 
encaminhados às Instituições pelo Diretor da Diretoria de Administração e Finanças ao 
Diretor das Instituições, visando dar celeridade ao processo de ressarcimento. 
 
Em 06/11/2014, o Gerente Executivo da DVPE, enviou à AUDIT, por meio de 
mensagem eletrônica, cópia dos Ofícios DEGEP nºs 139/2014, 140/2014, 141/2014, 
142/2014, 144/2014, 145/2014 e 146/2014, ambos de 29/10/2014, encaminhados às 
Instituições, apresentando os valores das despesas referentes à Remuneração, Encargos 
Sociais e Trabalhistas dos empregados relacionados neste Ponto. Contudo, os referidos 
Ofícios foram encaminhados pelo Superintendente do DEGEP e não pelo Diretor da 
DIRAD, conforme sugerido. 
 
Tendo em vista que, até a presente data, a maioria das Instituições não ressarciu a CMB 
dos valores referentes aos empregados cedidos, bem como não foi encaminhado Ofício 
posterior aos supracitados, pelo Diretor da DIRAD, o fato apresentado no Relatório 
Preliminar resultou em Constatação neste Relatório. 
 
Responsáveis 

DEGEP – Roberto Ferreira Brandão  

 Corresponsável 

DIRAD – Daniel Augusto Borges da Costa  
 
 Recomendação: 

Interagir junto à DIRAD, a fim de que os próximos Ofícios de cobranças, encaminhados 
às Instituições que possuem empregados cedidos pela CMB, sejam emitidos pelo 
Diretor do Departamento de Administração e Finanças – DIRAD, visando dar 
celeridade ao processo de ressarcimento.  
 
 Competência: DEGEP 
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Risco: 

 
9 - EMPREGADOS COM CARGOS DE CONFIANÇA DE PROJETOS SEM 
VINCULAÇÃO A PROJETOS 

 
Não foi localizado o projeto ao qual alguns empregados estão vinculados, embora 
estejam exercendo função de confiança como Coordenador e Gerente de Projetos. 
 
Verificou-se, ainda, que alguns empregados foram mantidos nos cargos de Gerente de 
Projetos e Gerente de Projetos Especiais, cujos Projetos aos quais estão vinculados 
encontram-se implementados ou paralisados. 
 
Importante ressaltar que o Departamento de Desenvolvimento Empresarial – DESEM 
é responsável pelas atividades referentes à consolidação do planejamento estratégico 
da CMB e à integração das ações de desenvolvimento empresarial, com a implantação 
de um modelo de gestão de processos com foco na gestão de projetos e na sustentação 
do negócio. Todos os projetos que iniciaram a partir da implantação da Norma 4900 
NA-2-01.01, estão sob a supervisão do DESEM, entretanto, todos os projetos 
anteriores a Norma encontram-se sob supervisão das Diretorias a eles relacionadas. 
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Analisando o teor da manifestação da DITEC, verificou-se que foram tomadas as 
devidas providências quanto aos empregados exercendo função de Coordenador de 
Projetos, Gerente de Projetos e Gerente de Projetos Especiais, sem vinculação a 
projetos alinhados ao objetivo estratégico da CMB, bem como implementados 
controles, visando disciplinar o gerenciamento de projetos na DITEC. Por esse 
motivo, a recomendação direcionada a essa Diretoria não é mais aplicável. 
 
Tendo em vista que a manifestação da DIRAD a respeito do assunto relatado neste 
Ponto, até a emissão deste Relatório, não foi encaminhada a esta AUDIT, o fato 
apresentado no Relatório Preliminar, resultou em Constatação neste Relatório. 
 
 Responsáveis 

DIRAD – Daniel Augusto Borges da Costa  

 Corresponsáveis 

PRESI - Francisco de Assis Leme Franco 
 

 Recomendações: 

 
a) Esclarecer o motivo pelo qual o empregado matrícula nº 5071-7, permanece com a 
atribuição inerente à Gerente de Projetos, tendo vista que o Projeto de Custos da 
DIRAD já foi implementado; e 
 
b) Esclarecer o motivo pelo qual o empregado matrícula nº 0616-5, permanece com a 
atribuição inerente à Gerente de Projetos Especiais, uma vez que o Projeto da Nova 
Creche e Modernização do Prédio 0800 está paralisado, bem como informar se será 
dado andamento ao referido Projeto.  
 
 
Competência: DIRAD 
 
 Risco: 
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10 – IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ 
 
Constatação: 
 
Em análise à contratação de menor aprendiz, foi verificado que os procedimentos 
adotados pelo DEGEP estão em desacordo com o estabelecido no Decreto                    
nº 5.598/2005, de 01/12/2005. 
 
Foi encaminhado ao DEGEP, a Solicitação de Auditoria nº 2014/008-15, acostada ao 
MEMO/AUDIT nº 414/2014, de 11/07/2014, com questionamentos quanto à forma de 
contratação de jovem aprendiz. Em resposta à referida Solicitação, a área informou que 
o Programa Jovem Aprendiz é administrado em conjunto com o Instituto Brasileiro de 
Pró Educação Trabalho e Desenvolvimento – ISBET, pessoa jurídica de caráter 
filantrópico, sem fins lucrativos, de acordo com o Convênio de Cooperação para o 
Desenvolvimento de Aprendizes, firmado entre a CMB e a ISBET, em 01/02/2010, 
acostado ao Processo nº 4084/09, prorrogado até 31/05/2015. Também é informado que 
“A CMB recolhe os documentos e assina a carteira de trabalho dos aprendizes 
aprovados”. De acordo com o inciso j da cláusula 2.1 é dever da CMB “Registrar o 
convênio de aprendizagem na CTPS do aprendiz”. 
 
De acordo com o referido Decreto, a CMB não deveria assinar a carteira de trabalho de 
aprendizes, por ter convênio com uma Instituição sem fins lucrativos, que seria 
responsável por tal atribuição. A carteira de trabalho do menor aprendiz contratado, 
somente poderia ser assinada pela CMB, caso fosse publicado um edital para 
contratação de menor aprendiz. 
 
No decorrer de nossa análise, tomamos conhecimento da existência de reclamação a 
respeito do processo de seleção do Programa Jovem Aprendiz no site Reclame aqui, 
registrado pelo Protocolo de Ouvidoria nº 20140000079 de 13/01/2014.  Segundo o 
reclamante, o processo seletivo estava restrito aos filhos dos empregados terceirizados 
da Casa da Moeda. 
  
Conforme informações da Ouvidoria, prestadas em resposta ao Memorando AUDIT      
nº 509/2014 de 08/08/2014, a reclamação encontra-se no DEGEP para análise dos fatos 
apontados. Até o término do presente Relatório, esta AUDIT não tomou conhecimento 
da manifestação do DEGEP. 
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 25/2014, de 30/10/2014, gerada após a Reunião 
de Busca de Soluções Conjuntas, a área informou que o convênio com a Instituição 
responsável pela contratação dos menores aprendizes, ISBET, encerrará em fevereiro de 
2015, assim como foi aberto o Processo Licitatório nº 18750.000243/2014-34, para 
contratação de nova Instituição, visando a regularização das referidas contratações, bem 
como atendimento ao Decreto nº 5.598/2005.  
 
Quanto à reclamação efetuada na Ouvidoria da CMB, por meio do Protocolo de 
Ouvidoria nº 20140000079, de 13/01/2014, o DEGEP não apresentou o resultado da 
análise efetuada por esse Departamento. 
 
Tendo em vista que o convênio com a Instituição responsável pela contratação dos 
menores aprendizes, encontra-se ativo, o Processo Licitatório não foi finalizado, assim 
como o resultado da análise referente à reclamação efetuada na Ouvidoria não foi 
encaminhado a esta AUDIT, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi 
mitigado, resultando em Constatação neste Relatório, sendo o risco reclassificado para 
falha formal. 
 
Recomendação: 
 
Apresentar o resultado da análise efetuada pelo DEGEP, quanto à reclamação registrada 
na Ouvidoria, por meio do Protocolo nº 20140000079 de 13/01/2014. 

Competência: DEGEP 
 
 Risco: 
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11 - INFORMAÇÃO REFERENTE À PRECARIEDADE DE ORGANIZAÇÃO E 
CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO DE EMPREGADOS  
 
No decorrer da análise dos cálculos efetuados para verificar a consistência da Folha de 
Pagamento de Pessoal, esta equipe de auditoria constatou que a guarda de 
documentação dos empregados da CMB encontra-se precária, uma vez que a 
documentação dos empregados é arquivada sem a devida afixação na pasta suspensa, 
com grande risco de perda. 
 
Como os formulários da CMB não possuem padronização de tamanho, o risco de perda 
aumenta consideravelmente no manuseio das pastas, visto que os mesmos não se 
encontram anexados por meio de grampos ou plástico.  
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 25/2014, de 30/10/2014, gerada após a Reunião 
de Busca de Soluções Conjuntas, foi informado pela área que as pastas suspensas 
utilizadas para guarda da documentação dos empregados são fechadas nas laterais, a 
fim de evitar a perda, assim como propôs que todos os documentos sejam digitalizados. 
 
Embora a área tenha proposto a digitalização da documentação, esta equipe de 
auditoria entende que, o fato das laterais serem fechadas, reduz o risco de perda dos 
referidos documentos. 
 
 
12 - NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADASTRO DE EMPREGADOS NO 
SISTEMA ERP 
 
Constatação: 
 
Foram verificadas algumas inconsistências nas informações registradas no Sistema 
ERP - Módulo RH, no que tange ao cadastro de empregados, Diretores e Conselheiros. 
 
Constatou-se que alguns endereços cadastrados encontram-se desatualizados, 
dificultando a realização de trabalhos desta AUDIT, tendo em vista que o referido 
Sistema é utilizado como base de consultas. 
 
Verificou-se que, alguns empregados cujos dependentes possuem idade superior a 7 
anos, no campo do benefício Auxílio Creche está cadastrado como “sim”, mesmo o 
empregado não fazendo mais jus ao Auxílio Creche. 
 
Identificou-se, ainda, que a descrição da função de 1 (um) empregado no Sistema ERP, 
diverge da função em que esse foi nomeado. 
 
Diante dos fatos, é imprescindível que Sistema ERP encontre-se atualizado, haja vista 
ser uma importante ferramenta de consulta, devendo conter informações fidedignas.  
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Com base no registro da Ata AUDIT nº 25/2014, de 30/10/2014, gerada após a Reunião 
de Busca de Soluções Conjuntas, a documentação disponibilizada pela área, evidencia 
que foi efetuada a correção no cadastro do empregado matrícula 2158-0. 
 
Quanto à atualização dos endereços, bem como a atualização do campo referente ao 
Auxílio Creche, esta AUDIT irá monitorar a implementação das ações, por meio do 
Plano de Ação que será enviado ao DEGEP, após finalização deste Relatório. 
 
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado parcialmente, 
resultando em Constatação neste Relatório. 
 
Recomendações: 
 
a) Solicitar aos empregados e Diretores da CMB que atualizem os respectivos 
endereços, a fim de manter o cadastro no Sistema ERP uma fonte de informações 
fidedignas; 
 
b) Solicitar às Assistentes Técnicas do CONSAD e CONFIS que enviem ao DEGEP 
os endereços, atualizados, dos Conselheiros e respectivos Suplentes; e 
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c) Interagir junto ao DETIC, a fim de parametrizar os campos referentes ao Auxílio 
Creche e outros similares, visando manter as informações do Sistema ERP atualizadas. 
 
Competência: SEPS/DVPE/DEGEP 
 

 Risco: 

 
 
13 - INFORMAÇÃO REFERENTE À DIVERGÊNCIA DO VALOR DE 
DESCONTO DO PLANO ODONTOLÓGICO 
Fato: 
 
No decorrer do exame inerente ao desconto do plano odontológico para empregados da 
CMB, ao confrontar as informações constantes no arquivo “Prima Vida” referentes aos 
descontos do Plano Odontológico do mês de fevereiro, solicitadas por meio da 
Solicitação de Auditoria nº 2014/008-04, acostada ao MEMO AUDIT nº 206/2014, de 
03/04/2014, com a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2014, foi verificado 
que o empregado matrícula nº 8799-8, possui desconto na Folha de Pagamento no valor 
de R$ 4,20, referente ao empregado e um dependente. Entretanto, no arquivo fornecido 
pela Divisão de Benefícios Sociais – DVBS, o valor devido a ser descontado para o 
referido empregado é de R$ 6,30, correspondente ao empregado e dois dependentes.  
 
Considerando que os dois dependentes estão inclusos no plano desde setembro de 2013 
e que só houve desconto de um dependente, o desconto efetuado na Folha de 
Pagamento do referido empregado, está a menor em R$ 27,30.  
 
Apesar do baixo valor, considerando o universo de 100% da verba testada, torna-se 
qualitativamente relevante, pelo fato do desconto referente ao Plano Odontológico do 
empregado permanecer a somente um dependente, tendo em vista que, caso o desconto 
não seja regularizado no decorrer dos anos, este valor tornar-se-á relevante.   
 
Avaliação Final da AUDIT: 
 
Verificou-se, por meio da Ficha Financeira do empregado em epígrafe, extraída do 
Sistema ERP, que foi descontado o valor de R$ 27,30, no mês de novembro/2014, 
inerente ao Plano Odontológico, assim como foi regularizado o valor mensal a ser 
descontado, referente a 2 (dois) dependentes. 
 
 Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar foi mitigado, resultando 
em Constatação neste Relatório, não sendo mais aplicável a recomendação formulada 
para esse assunto. 
 
 
14 - INFORMAÇÃO SOBRE EMPREGADO COM ISENÇÃO DE PONTO SEM 
FUNÇÃO  
 
Foi constatado que o empregado com matrícula nº 4880-1, foi dispensado por meio da 
Portaria PRESI 393/2013, de 08/10/2013, da função de confiança de Gerente Executivo 
da Divisão de Programação e Controle - DVPC. Entretanto, o empregado continuava 
com isenção de ponto no mês de fevereiro de 2014, embora não tivesse mais direito a 
isenção, contrariando o item 411 da Norma NA-1-02-03 referente à marcação, registro 
e controle de frequência dos empregados. 
 
Ao tomar conhecimento dessa situação, a Seção de Pessoal - SEPS encaminhou o 
Memorando nº 69/2014, em 28/04/2014, à Divisão de Administração de Pessoas – 
DVPE, informando que o empregado foi comunicado a respeito da não conformidade, 
assim como foi creditado o saldo de Abono Assiduidade, proporcional, referente ao 
período de 2013, e integral ao de 2014. 
 
Face ao exposto, a situação indevida de isenção de ponto, referente ao empregado 
matrícula 4880-1, foi regularizando durante a execução dos exames de auditoria, 
motivo pelo qual resultou em Informação neste Relatório. 
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15 - INFORMAÇÃO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO EM ESPÉCIE E VERBA INCORRETA UTILIZADA NA 
FOLHA DE PAGAMENTO.  
 
Verificou-se que a CMB é inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, 
por meio da Inscrição nº 0362360, que visa a isenção de encargos sociais (contribuição 
para o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço – FGTS e contribuição 
previdenciária), sobre o valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores, paga pelo 
empregador. Além disso, a CMB, optante pela tributação com base no lucro real, pode 
deduzir do Imposto de Renda, parte das despesas com o PAT.  
 
De acordo com o artigo 6º do Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, “nos Programas de 
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga, in-natura, pela empresa não tem 
natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui 
base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador.”  
 
Constatou-se que a CMB efetuou o pagamento aos empregados, referente ao Auxílio 
Alimentação, em espécie, por meio de depósito bancária, no valor total de R$ 2.400,00, 
no período de janeiro a julho/2014. 
 
Verificou-se que foi instaurado o Processo Licitatório nº 3554/2013, na modalidade 
Pregão Eletrônico, em 06/06/2014, que trata da Contratação de Empresa Especializada 
na Administração, Gerenciamento e Fornecimento de Vale Alimentação e Vale 
Refeição, na forma de Cartão Eletrônico, Magnético ou de Tecnologia Similar, o qual 
foi homologado em 26/06/2014. 
 
Tendo em vista que o Contrato referente à prestação de serviço em epígrafe, foi 
assinado em 15/08/2014, assim como os empregados, desde agosto/2014 recebem o 
Vale Alimentação na forma de Cartão Magnético, exclui o risco de futuras sanções, por 
parte do Ministério do Trabalho, razão pela qual este assunto resultou em Informação 
neste Relatório. 
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1. RELATÓRIO PRELIMINAR DE 
AUDITORIA INTERNA Nº 11/2014 

2. PROCESSO Nº: (Somente na versão final do 
Relatório) 

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 1.1.2 – Processo 
de Tesouraria, 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 2014. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar a veracidade da execução das rotinas 
financeiras da Casa da Moeda do Brasil - CMB, 
com a verificação do cumprimento dos 
dispositivos legais e das Normas de 
Administração, referentes às atividades da 
Tesouraria, bem como análise da documentação 
comprobatória. Também, foi realizada a revisão 
dos fluxogramas das rotinas e procedimentos 
referentes ao Fundo Rotativo – DECOF.     

 
6. ESCOPO 

O escopo do trabalho abrangeu a análise do Fundo 
Rotativo – DECOF e da Movimentação Bancária, 
entre os meses de janeiro a março de 2014. 
No Fundo Rotativo – DECOF verificou-se a 
documentação comprobatória das MNUs geradas 
no mês de março de 2014. 
Na movimentação bancária, verificou-se a 
documentação comprobatória referente aos 
pagamentos realizados por meio da conta corrente 
do Banco do Brasil e da Conta Única do Tesouro 
Nacional no mês de fevereiro de 2014, tendo em 
vista ser o mês que apresentou maior relevância no 
montante de pagamentos do 1º trimentre/2014. 
 
 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

No Fundo Rotativo – DECOF verificou-se 446 
MNUs no valor total de R$ 30.836,89, que 
correspondem a 30% de um total de 1.476 
Movimentações de Numerários – MNUs geradas 
no 1º trimestre de 2014, no valor total de              
R$ 94.983,00. 
Na análise da documentação comprobatória 
referente a conta corrente do Banco do Brasil  
foram selecionados todos os cheques com valor 
acima de R$ 40.000,00, os avisos de débito, as 
importações e os contratos de câmbio com valor 
acima de R$ 500.000,00, bem como os 
pagamentos referente à folha de pessoal.  

 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD  
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF  
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Processo de Tesouraria 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

 
1 - Ausência de Identificação do Responsável pela Autorização de MNU  

 Fato 
Durante análise das Movimentações de Numerários – MNU, selecionadas por amostragem, com 
base no Relatório de Prestação de Contas do Fundo Rotativo - DECOF, verificou-se nas 
MNU’s relacionadas abaixo, que no campo “requisitante” consta a assinatura do responsável 
pela autorização das despesas, porém, não há nenhuma identificação.  

Quadro 1: Relação de MNU sem identificação do responsável pela autorização. 

Fonte e método: Informações extraídas do formulário MNU, elaborado por esta AUDIT. 

Por fim, salienta-se que no Relatório AUDIT nº 21/2010, Processo nº 2762/2010, foi constatado 
a necessidade de aprimoramento do Sistema de Controle de MNU, sendo informado pela área 
auditada, como plano de ação, a interação com o DETIC/DVGO, para viabilizar a assinatura 
eletrônica de validação da MNU, via sistema, o que evitaria o pagamento de MNU sem a 
devida identificação do responsável pela autorização da despesa. Contudo, não há evidências do 
resultado dessa interação. 
  
 Responsável 
SETE – Jorge Mário Gomes Soutilho. 
 
 Corresponsáveis 
DVAF – Denis Lopes Maia.  
DECOF – José Luiz Gil Costa 
 
 Recomendações  

a) Solicitar a identificação do responsável que assinou a MNU, a fim de possibilitar a 
verificação da competência para requisição de numerário ao FR-DECOF; e 

b) Apresentar o resultado da interação com o DETIC, quanto à viabilização da assinatura 
eletrônica para validação da MNU via Sistema de Controle de MNU. 

Competência: SETE/DVAF/DECOF 

 
 Risco: 
 
 
2 - Fragilidade no Controle do Fundo Rotativo - DECOF  
 
 Fato 
Para validar o saldo apresentado no Boletim de Prestação de Contas do FR-DECOF nº 40, 
referente ao mês de março/2014, realizou-se o confronto com o saldo do Relatório extraído do 
Sistema de Controle de MNU, fornecido pelo DETIC, sendo identificada um divergência no 
valor de R$ 245,99.  
  
Além disso, verificou-se, na reposição do dia 17/03/2014, no valor de R$ 36.651,05, que o 
saldo do FR-DECOF ultrapassou o valor limite estabelecido na Circular DEFIN – 01/2004, em 
R$ 1.000,00. Entretanto, esse valor foi ajustado posteriormente. 

MNU DATA VALOR 
(R$) TIPOLOGIA DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA 

1490 13/03/2014 40,00 F Adiantamento, ressarcimento ou 
reembolso de numerário para 
despesas com alimentação de 
acordo com critérios e 
procedimentos fixados na Norma 
4230-NA-1-01 (Despesa com 
Transporte e Alimentação) 

1492 13/03/2014 120,00 F 

1494 13/03/2014 120,00 F 
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Na análise da documentação comprobatória 
referente aos pagamentos realizados na Conta 
Única do Tesouro Nacional foram selecionadas 
as Ordens Bancárias - OBs por meio de 
amostragem aleatória e por materialidade. Na 
amostragem por materialidade foram 
selecionados 80% dos maiores pagamentos 
realizados no mês de fevereiro/2014, sendo 
verificado os maiores valores de cada fornecedor 
contidos na referida seleção. 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

 DIRAD/DECOF – 25/11/2014 
MEMO nº 780/2014 
 

 DIPRO/DEGER – 01/12/2014 
MEMO nº 797/2014 
 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

 DIRAD/DECOF – 03/12/2014 
 

 DIPRO/DEGER – 01/12/2014 
 

10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

 DIRAD/DECOF –  
 

 DIPRO/DEGER – 05/12/2014 
 

11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 

   30/10/2014 

 

12. MONITORAMENTO 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Recomendações  
a) Justificar o motivo da existência de divergência entre o saldo do FR-DECOF, 

apresentado no Boletim de Prestação de Contas, e o saldo do Relatório extraído do Sistema de 
Controle de MNU, fornecido pelo DETIC; e 

b) Justificar o motivo do saldo do FR-DECOF ter ultrapassado o valor limite estabelecido 
na Circular DEFIN – 01/2004. 

Competência: SETE/DVAF/DECOF 

 
 Risco:  
 
3 - Ausência de Comprovante de Depósito Anexo à MNU 
 
 Fato 
A Norma Administrativa nº 4230-NA-1-01.01 estabelece que os valores monetários referentes 
às requisições de numerário, objeto das emissões de “Movimentação de Numerário – MNU” 
apresentadas ao FR-DECOF, serão creditados em Conta Corrente bancária do beneficiário. 
Entretanto, na análise da documentação referente à Movimentação de Numerário – MNU, 
verificou-se a existência de MNUs sem o comprovante de depósito em conta bancária do 
beneficiário da requisição. 
 
A Norma Administrativa nº 4230-NA-1-01.01 estabelece, também, que no momento do 
preenchimento do formulário “Movimentação de Numerário – MNU” deverão ser incluídas as 
informações pertinentes a Conta Corrente do beneficiário, tais como: nome e código do Banco; 
nome e prefixo da Agência Bancária; e número da Conta Corrente. Contudo, não há campo 
específico no formulário da MNU para inclusão das informações pertinentes à Conta Corrente 
do beneficiário. 
 
 Recomendações 

a) Incluir no formulário da MNU, campo específico para os dados bancários dos 
beneficiários, inclusive para informação quanto ao tipo de conta; e 
 

b) Atualizar a mencionada Norma, suprimindo o item 3.5.2, uma vez que a 
obrigatoriedade dos empregados beneficiários em manter atualizados os seus dados cadastrais 
bancários junto a Seção de Pessoal – SEPS, para fins de pagamento de MNU, tornou-se 
desnecessário. 
 
      Competência: SETE/DVAF/DECOF 

 
 Risco:  

 
4 - Reembolso Indevido de Despesa com Combustível 

 Fato 
Constatou-se que a MNU nº 1573, de 17/03/2014, referente à requisição de reembolso de 
numerário, relacionado à despesa incorrida com combustível para abastecimento de veículo 
próprio do empregado, utilizado em treinamento, apresenta o cálculo do valor de reembolso 
divergente do estabelecido na Norma de Administração nº 0812-NA-1-03 - Funcionamento do 
Serviço de Transporte Coletivo de Empregados – TCE, acarretando uma diferença de R$ 28,68, 
conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Quadro 4: Cálculo referente reembolso de combustível 

MNU DATA 
VALOR 

(R$) 
TIPOLOGIA 

CÁLCULO 
APRESENTADO NA 

MNU 

CÁLCULO 
CONFORME A 

NORMA 

1573 17/03/2014 100,00 E 
238,70 / 7,13 = 33,47 

33,47 x 2,988 = 
100,00 

238,70 / 10 = 23,87 
23,87 x 2,988 = 

71,32 

TOTAL - REEMBOLSO R$ 100,00 R$ 71,32 
Fonte e método: Informações extraídas da MNU e da Norma de Administração nº 0812-NA-1-03, 
elaborado por esta AUDIT. 

 Responsável 
DEGER – Sergio Grilo Magalhães 
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 Recomendações 
a) Regularizar a divergência apresentada na MNU nº 1573, de 17/03/2014, referente à 

requisição de reembolso de numerário, relacionado à despesa incorrida com combustível para 
abastecimento de veículo próprio do referido empregado; e 

 
b) Atentar para que não haja reincidência quanto a não observância das Normas Internas. 

 
  Competência: DEGER 
 
 

 Risco: 
 
 
5 – Prestação de Contas Fora do Prazo Determinado pela Norma  
 
 Fato 
 
Durante análise das Prestações de Contas do mês de março/2014, verificou-se a apresentação de 
uma MNU após o prazo estabelecido no item 5.2 da Norma nº 4230-NA-1-01.01, sem a devida 
justificativa do atraso, pelo requisitante, e a ciência do seu superior hierárquico, conforme a 
seguir: 
 
Quadro 5: Prestação de Contas fora do prazo 

   Fonte e método: Informações extraídas da MNU e elaborado por esta AUDIT. 

Cabe ressaltar, que esse fato já foi objeto de recomendação no Relatório AUDIT nº 21/2010, 
Processo nº 2762/2010, sendo informado pela área auditada, como plano de ação, a inclusão no 
formulário da MNU, de campo específico na Prestação de Contas, para assinatura dos níveis de 
competência para requisitar, que serviria de anuência da Prestação de Contas entregue fora do 
prazo previsto. Contudo, não foi identificado a inclusão desse campo no formulário da MNU. 
 
 Responsável  
SETE – Jorge Mário Gomes Soutilho. 
 
 Corresponsáveis 
DVAF – Denis Lopes Maia.  
DECOF – José Luiz Gil Costa 
 
 Recomendações  

a) Aceitar as prestações de contas em atraso, somente com a devida justificativa para o 
excesso do prazo, com a comprovação da ciência por parte do superior hierárquico, conforme 
estabelece a Norma de Administração nº 4.230-NA-1-01.01; e 

 
b) Justificar o motivo pelo qual não foi incluído no formulário da MNU, campo específico 

na Prestação de Contas, para assinatura dos níveis de competência para requisitar, que serviria 
de anuência da prestação de contas entregue fora do prazo previsto. 
 
      Competência: SETE/DVAF/DECOF 

 
 Risco:  
 
6 – Ausência de Documentação Suporte e Atesto nos Pagamentos Efetuados  

 Fato 
 
Foram identificados pagamentos sem o atesto, em 7 (sete) Notas Fiscais, no montante de               
R$ 268.271,69, bem como foram identificados 7 (sete) pagamentos sem a devida documentação 
comprobatória, no montante de R$ 11.291.747,85. 
 
Durante análise da documentação comprobatória referente aos pagamentos realizados na conta 
corrente do Banco do Brasil e na Conta Única do Tesouro Nacional, verificou-se a ausência de 
atesto nas Notas Fiscais recebidas pela CMB, conforme Quadro abaixo: 
 

MNU VALOR 
DATA DO 

ADIANTAMENTO 
DATA DA PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DIAS 

1271 R$ 650,00 27/02/2014 21/03/2014 22 
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Quadro 7: Pagamentos sem Atesto 

   Fonte e método: Informações extraídas dos pagamentos contidos em BDC, elaborado pela AUDIT. 

Além disso, também verificou-se a ausência de documentação comprobatória em alguns 
pagamentos realizados, inclusive de Notas Fiscais, conforme Quadro abaixo: 

Quadro 8: Pagamentos sem Documentação Comprobatória 

 
 Responsável 
SEAF – Francisco José Haddad de Almeida 
 
 Corresponsáveis 
DVAF – Denis Lopes Maia.  
DECOF – José Luiz Gil Costa 

FONTE DE 
PAGAMENTO DATA HISTÓRICO VALOR 

(R$)  

Conta Única do 
Tesouro Nacional 04/02/2014 

OB 8000347 Pgto Locação de Galpão 
- Nota Fiscal nº31413 - PELZ -  4.602,94 

Banco do Brasil 10/02/2014 
Aviso de Débito - Pgto Armazenagem 

- Nota Fiscal nº172448 - Libra 
Terminais Rio 

60.766,53 

Banco do Brasil 14/02/2014 
Aviso de Débito - Pgto Armazenagem 

- Nota Fiscal nº173465- Libra 
Terminais Rio 

6.711,76 

Banco do Brasil 14/02/2014 
Aviso de Débito - Pgto Armazenagem 

- Nota Fiscal nº173440- Libra 
Terminais Rio 

65.683,98 

Banco do Brasil 20/02/2014 
Aviso de Débito - Pgto Armazenagem 

- Nota Fiscal nº174637 - Libra 
Terminais Rio 

66.811,68 

Banco do Brasil 25/02/2014 
Aviso de Débito - Pgto Armazenagem 

- Nota Fiscal nº175175 - Libra 
Terminais Rio 

1.006,16 

Banco do Brasil 28/02/2014 
Aviso de Débito - Pgto Armazenagem 

- Nota Fiscal nº177223- Libra 
Terminais Rio 

62.688,64 

TOTAL 268.271,69 

FONTE DE 
PAGAMENTO DATA HISTÓRICO VALOR (R$)  

Banco do Brasil 07/02/2014 
Importação Siscomex - Discos 

Eletrorevestidos de bronze - Fatura 
nº Royal Canadian Mint - Tributos 

1.398.246,53 

Banco do Brasil 14/02/2014 Aviso de Débito – Instituto Estadual 
do AMB  

            127,37  

Conta Única  do 
Tesouro Nacional 

27/02/2014 OB 800548 - Nota Fiscal nº 428368 - 
WHIRLPOOL 

         7.460,41  

Conta Única do 
Tesouro Nacional 27/02/2014 OB 800568 - Mensalidade Filiação 

Associação ABRID          2.000,00  

Banco do Brasil 28/02/2014 
Contrato Câmbio Importação -  
Discos Eletrorevestidos - Royal 
Canadian Fatura nº12815-17-07 

  9.847.128,88  

Banco do Brasil 28/02/2014 
Aviso de Débito -  Pgto 

Armazenagem - Nota Fiscal 
nº175861- Libra Terminais Rio 

       18.043,30  

Banco do Brasil 28/02/2014 
Aviso de Débito - Pgto Condomínio 

Edifício Flamengo Park Towers 
Março/2014 

       18.741,36  

TOTAL 11.291.747,85 
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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. 

 
 

 
 Recomendações  

a) Justificar o motivo pelo qual os pagamentos foram realizados sem a devida 
documentação comprobatória, bem como sem o atesto do gestor do contrato ou gestor de 
autorização de fornecimento nas Notas Fiscais; e 

 
b) Realizar pagamentos somente quando for apresentada a devida documentação, bem 

como com o atesto do gestor do contrato ou gestor de autorização de fornecimento nas Notas 
Fiscais. 

 
 Risco:  
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 12/2014 

2. PROCESSO Nº: 18750.001153/2014-61 

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT 

 Divisão de Auditoria de Desempenho – 
DVAD 

 Seção de Auditoria de Desempenho/ Áreas de 
Negócio - SEAO 

4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO 

Atendimento a Ação de Auditoria 4.3.1 – Processo 
de Atendimento às solicitações de exames 
especiais pelo CONSAD, Área de Negócio 4.3 – 
Atendimento à solicitação de exames especiais, 
Eixo de Atuação 4 – Auditorias Especiais, relativo 
ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 
– PAINT, Exercício de 2014. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar a efetividade dos indicadores hoje 
utilizados pela CMB para fins de cômputo e 
pagamento da Participação nos Lucros e 
Resultados – PLR dos empregados da CMB, num 
primeiro momento, sob a ótica das metas 
instituídas pela Presidência, conforme item 1.2 da 
Ata da 208ª Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração da Casa da Moeda – CMB, 
realizada no dia 28/04/2014.  

6. ESCOPO 

Verificar o atendimento de 100% dos indicadores 
da PLR, no que tange a confiabilidade, 
representatividade, homogeneidade, praticidade, 
validade, independência, simplicidade, cobertura, 
economicidade, acessibilidade e estabilidade, em 
atendimento à IN/SFC n° 01/2007 e a adequação, 
no que se refere aos documentos e informações 
específicas que instruem o pleito da CMB ao 
Departamento de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (DEST).  

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Foram verificados 100% dos indicadores da PLR 
2014 dos empregados da CMB. 

 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIRAD – 17/10/2014 
MEMO nº 698/2014 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

Foram concedidos 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento do referido Memorando pela área. 

10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

10.1 Relatório Preliminar 

 DIRAD – 06/11/2014 

11. DATA DE CONCLUSÃO DO 

RELATÓRIO 

11.1 Relatório Preliminar 
 
 16/10/2014 

 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – 
DIRAD 
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Avaliação da Efetividade dos Indicadores da PLR dos 
empregados da CMB 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1. INFORMAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO PELA CMB 
DAS EXIGÊNCIAS DO DEST E RESOLUÇÃO CCE VINCULADAS AO 
PROGRAMA DA PLR EMPREGADOS DE 2014 
 
 
O Ofício nº 962, de 24/06/2014, do Departamento de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais – DEST, a fim de viabilizar a análise do programa de PLR do 
exercício de 2014 da CMB que foi encaminhado por meio do Ofício PRESI nº 
138/2014, de 28/05/2014, informou a necessidade de complementação de documentos e 
dados, para o atendimento dos art. 3 e art.12 da Portaria DEST/SE/MP nº 27, de 
12/12/2012. 
 
De acordo com o programa de trabalho da OSI n° 12/2014, enviou-se por meio da 
Solicitação de Auditoria nº 2014/012-03, questionamentos ao DEGEP relacionados à 
adequação dos documentos e informações específicas que instruem o pleito da CMB ao 
DEST referente à participação dos empregados nos lucros e resultados (PLR) de 2014, 
bem como alinhamento desse pleito ao art.4 da Resolução n° 10, de 30/05/2005, da 
CCE.  
 
Em resposta a solicitação em questão, o DEGEP encaminhou o processo nº 
18750.003932/2013-10, de 27/11/2013, referente ao Programa de Participação nos 
Lucros ou Resultados do exercício de 2014, contendo a Nota Técnica DIRAD nº 
64/2014 – DEGEP, de 14/08/2014, e seus respectivos anexos com os esclarecimentos 
solicitados pelo DEST, no Ofício supracitado.  
 
Esta equipe de auditoria verificou o cumprimento relativo à entrega dos documentos e 
informações específicas contidas no referido processo, considerando as exigências 
previstas no art. 4 da Resolução CCE n° 10/05/1995, e os art. 3 e 12 da Portaria DEST 
n° 27, de 12/12/2012, atreladas a execução de um programa de PLR, conforme as 
tabelas 2 e 3 a seguir:  
 

Tabela 2: Comparativo Resolução CCE x Informações DEGEP                                   Ago/2014 

Indicadores da PLR Benefícios fornecidos à CMB 

Artigo 4 Inciso I - a origem dos resultados 
ou lucros que dão margem à proposta de 
participação 

Esta equipe de Auditoria constatou na Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 
– DEGEP, de 14/08/2014, e seus respectivos anexos, os demonstrativos 
dos resultados anteriores para embasar a proposta de participação, a 
fonte de recursos que a CMB recorrerá para efetivação do pagamento, e 
os critérios para a devida distribuição. 

Artigo 4 Inciso II - o valor total que 
pretende distribuir 

Esta equipe de Auditoria constatou na Cláusula Terceira do Programa 
de PLR da CMB para o exercício de 2014, a importância que será 
destinada à distribuição aos participantes. 

Artigo 4 Inciso III - os ganhos nos índices de 
produtividade ou qualidade ou 
lucratividade da empresa no período, que 
ensejaram a participação 

Esta equipe de Auditoria constatou que a evolução no ganho no índice 
de Produtividade, Qualidade e Lucratividade encontra-se demonstrado 
na Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 - DEGEP, com as respectivas 
fontes de        informação, folha 257 do processo nº 
18750.003932/2013-10. 

Artigo 4 Inciso IV - a avaliação das metas, 
resultados e prazos pactuados 
previamente para o período 

As metas para o exercício de 2014 foram estipuladas pelos órgãos de 1º 
grau Divisional da CMB, a matéria correspondente encontra-se nos 
Memorandos 230, 231 e 232/2013, datados de 18/10/2013, nos autos do 
Processo nº 18750.003932/2013-10. Porém, não foi evidenciada a 
divulgação da parcial dos indicadores com o resultado referente aos 
meses transcorridos do     exercício de 2014. 

Artigo 4 Inciso V - a evolução dos índices 
de segurança no trabalho 

As metas referentes à segurança do trabalho não se aplicam mais ao        
Programa de PLR, em obediência à Lei 12.832/2013, de 20/06/2013, 
que veda sua utilização nos Programas de PLR. 

Artigo 4 Inciso VI - a evolução dos índices 
de assiduidade 

Esta equipe de Auditoria constatou que a referida evolução do Índice      
encontra-se demonstrado na Nota Técnica DIRAD nº 13/2014 - 
DEGEP, de 13/02/2014, folha 45, item 16, do Processo nº 
18750.003932/2013-10. 

Fonte e Método Resolução CCE nº 010, de 30/05/1995 e informações enviadas pelo DEGEP através do 
processo nº 18750.003932/2013-10. Elaborado pela AUDIT. 
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11.2 Relatório Final 

 
 13/11/2014 

 

12. MONITORAMENTO 

 Recomendação – Fato 2 
 2 a – Não Atendida 
 2 b – Não Atendida 

 
 Recomendação – Fato 3 

 3 – Parcialmente Atendida 
 

 Recomendação – Fato 4 
 4 a – Não Atendida 
 4 b – Não Atendida 
 4 c – Não Atendida 

 
 Recomendação – Fato 5 

 5 – Não Atendida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3: Comparativo Portaria DEST x Informações DEGEP                                       Set/2014 

Portaria DEST/SE/MP n° 27, de 
12/12/2012 Informações DEGEP 

Artigo 3 Inciso I - proposta fundamentada 
com as justificativas técnico-
administrativas e/ou de política pública e 
com a             demonstração dos seus 
benefícios e       vantagens. 

Esta equipe de auditoria evidenciou na Nota Técnica DIRAD nº 
64/2014 - DEGEP, de 14/08/2014, os esclarecimentos solicitados para 
fundamentação da Proposta com as justificativas Técnico-
Administrativas e/ou de Política Pública e com a demonstração dos seus 
benefícios e vantagens. 

Artigo 3 Inciso II - demonstrativo dos 
custos e impactos financeiros estimados, 
assim como das fontes dos recursos 
necessários e da capacidade econômico-
financeira da empresa para garantir o 
cumprimento dos compromissos a serem 
assumidos. 

Esta equipe de auditoria evidenciou na Nota Técnica DIRAD nº 
64/2014 - DEGEP, de 14/08/2014, e no anexo VI – Nota Técnica 
DIRAD nº 07/2014 – DECOF, os esclarecimentos solicitados quanto ao 
demonstrativo dos custos e impactos financeiros estimados, assim como 
das fontes dos recursos necessários e da capacidade econômico-
financeira da empresa para garantir o cumprimento dos compromissos a 
serem assumidos.              

Adicionalmente, com fundamento na proposta CMB de PDG 2015,      
aprovada pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, 
remetida em 25/07/2014, ao DEST-MP e à SPOA-MF respectivamente, 
objeto dos Ofícios OF.PRESI/170/2014. Consta demonstrado que as 
Projeções      Orçamentárias da CMB, para o exercício de 2015, 
asseguram a geração futura de capacidade econômico-financeira para a 
Empresa, conforme fls. 217 do processo nº 18750.003932/2013-10. 

Artigo 3 Inciso III - referência às 
disposições legais e regulamentares que 
fundamentam a proposta. 

Conforme Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 - DEGEP, os termos do 
programa de PLR 2014 dos Empregados obedecem aos preceitos legais 
estabelecidos, dentre outros, na Resolução CCE nº 10/1995, na Lei nº 
10.101, de 19/12/2000, modificada pela Lei nº 12.832, de 20/06/2013, 
assim como nas recomendações do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão direcionadas à CMB nos últimos anos. 

Artigo 3 Inciso IV - manifestação do     
conselho de administração ou órgão       
equivalente. 

Esta equipe de Auditoria constatou que o Programa de PLR proposto 
para o exercício de 2014 foi aprovado pelo CONSAD em 28/07/2014, 
conforme Anexo IV da NT DIRAD nº 64/2014 – DEGEP. 

Artigo 3 Inciso V - manifestação da 
empresa controladora, no caso de 
empresas         controladas. 

Não Aplicável 

Artigo 3 Inciso VI - manifestação do     
ministério superior ao qual a empresa 
estatal está vinculada. 

Conforme Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 - DEGEP, a manifestação do 
Ministério Superior normalmente é encaminhada ao DEST pelo próprio 
Órgão. 

Artigo 3 Inciso VII - indicação dos contatos 
e endereços eletrônicos por meio dos 
quais poderão ser obtidos documentos e         
informações complementares necessários 
para a análise do pleito. 

Dados previamente disponibilizados ao DEST. 

Artigo 12 Inciso I - descrição de cada 
indicador proposto, forma de apuração e 
relevância do indicador para a empresa e 
sua aderência ao plano de negócio, às            
necessidades organizacionais e ao         
planejamento estratégico da empresa. 

Conforme Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 - DEGEP, a descrição dos 
indicadores propostos e a sua forma de apuração estão registradas na      
CLÁUSULA SEXTA do Programa de PLR, os esclarecimentos adicionais 
estão evidenciados no Anexo I, Nota Técnica DESEM/DIRAD nº 
06/2014. 

Em relação à aderência ao Plano de Negócio, necessidades 
organizacionais e ao planejamento estratégico da empresa, esses 
aspectos foram tratados nos pontos 4 (quatro) e 5 (cinco) deste 
Relatório. 

Artigo 12 Inciso II - justificativa técnica da 
proposição das metas e suas premissas de 
evolução para o exercício vigente, assim 
como análise dos resultados do ano 
anterior. 

As metas para o exercício de 2014 foram estipuladas pelos órgãos de 
1º grau Divisional da CMB, a matéria correspondente encontra-se nos 
memorandos 230, 231 e 232/2013, datados de 18/10/2013, nos autos 
do Processo nº 18750.003932/2013-10. O quadro evolutivo com as 
metas encontra-se na fl. 108 do referido Processo. A análise dos 
resultados do ano anterior encontra-se na Informação/despacho de 
11/04/2014, fls. 391 a 398, emitida pela Auditoria Interna da CMB - 
AUDIT. 

Artigo 12 Inciso III - apresentação de 
quadro dos resultados do exercício 
financeiro nos últimos 3 (três) anos dos 
indicadores     propostos e observados 
para o Programa de PLR. 

Esta equipe de Auditoria constatou que o referido quadro encontra-se 
demonstrado na Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 - DEGEP, anexo II, 
com as respectivas fontes de informação, folhas 246 a 253 do Processo 
nº 18750.003932/2013-10. 

Artigo 12 Inciso IV - valores distribuídos de 
PLR nos últimos 3 (três) anos em 
percentual líquido, dos dividendos e da 
média de valores pagos de PLR por 
empregados. 

Esta equipe de Auditoria constatou que o referido quadro encontra-se 
demonstrado na Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 - DEGEP, anexo III, 
com as respectivas fontes de informação, folhas 246 a 253 do Processo 
nº 18750.003932/2013-10. 

Artigo 12 Inciso V - demonstração da 
situação econômico-financeira e do        
desempenho operacional da empresa. 

Esta equipe de Auditoria constatou que o Balancete Mensal e                
Demonstrativo de Resultado Mensal relativo ao mês de junho/2014      
encontra-se demonstrado anexo à Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 - 
DEGEP, folhas 246 a 253 do Processo nº 18750.003932/2013-10, 
demonstrando a situação econômico-financeira e o desempenho 
operacional da CMB     apurado no 1º semestre de 2014. 

Artigo 12 Inciso VI - manifestação do 
conselho de administração ou órgão      
equivalente quanto ao programa proposto 
para o período e a avaliação dos resultados 
do programa anterior. 

Esta equipe de Auditoria constatou que o Programa de PLR proposto 
para o exercício de 2014 e a avaliação dos resultados dos períodos 
anteriores foram aprovados pelo CONSAD em 28/07/2014, conforme 
Anexo IV da NT DIRAD nº 64/2014 - DEGEP. 
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Artigo 12 Inciso VII - manifestação do 
conselho fiscal da empresa sobre a 
avaliação das metas, resultados e prazos 
pactuados referentes ao programa de PLR 
do período anterior. 

Esta equipe de Auditoria constatou que o Programa de PLR do 
exercício anterior foi aprovado pelo CONFIS em 25/07/2014, conforme 
Anexo V da NT DIRAD nº 64/2014 - DEGEP. 

Fonte e Método: Portaria DEST/SE/MP nº 27, de 12/12/2012 e informações enviadas pelo DEGEP 
através do processo nº 18750.003932/2013-10. Elaborado pela AUDIT. 

Cabe ressaltar que até a data de entrega deste Relatório, não foi evidenciado por esta 
equipe de auditoria, nos autos do processo nº 18750.003932/2013-10, o registro da 
aprovação do DEST referente à Nota Técnica DIRAD nº 64/2014 – DEGEP, de 
14/08/2014, enviada em resposta ao Oficio nº 962/DEST, de 24/06/2014, que 
solicitou informações complementares relacionadas ao Programa de PLR do exercício 
de 2014. 
 
Essa aprovação referente à suficiência das informações prestadas pela CMB ao DEST 
corroborará a concordância desse Departamento do Ministério da Fazenda ao 
cumprimento de todos os requisitos previstos para a execução do Programa de 
Participação nos Lucros e Resultados pelos empregados. 
 
Por fim, conclui-se que as exigências previstas no art.4 da Resolução CCE n° 10, de 
30/05/1995 e nos art. 3 e 12 da Portaria DEST/SE/MP n° 27, de 12/12/2012, foram 
compreendidas nos autos do Processo e da Nota Técnica que norteiam o Programa da 
PLR referente ao exercício de 2014, porém até a data deste relatório não houve a 
manifestação formal do DEST referente à suficiência dos dados apresentados. 
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2. AUSÊNCIA DE REVISÃO DOS INDICADORES DA PLR 
EMPREGADOS DA CMB 

Fato: 

Esta Unidade de Auditoria Interna, em resposta à solicitação do DEGEP constante do 
processo n° 4332/2012-98, ratificada pelo Diretor da DIRAD, avaliou os resultados dos 
indicadores propostos para Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados – 
PLR, referente ao exercício de 2013. 
 
Esta avaliação, além de verificar a documentação acossada no Processo supracitado, 
analisou, também, a fonte primária dos dados que são alimentados para a formação do 
indicador. Esta análise contemplou a verificação das memórias de cálculo, fórmulas de 
medição de cada indicador, bem como a fidedignidade e confidencialidade da 
informação gerada na busca de atestar a eficácia do resultado apresentado. 

Em decorrência da abordagem efetuada, esta Unidade de Auditoria Interna concluiu 
quanto à existência de precariedades na metodologia e nos cálculos apresentados dos 
indicadores da PLR, no que tange aos seguintes aspectos: 

 A avaliação do indicador Lucro Líquido Operacional apresentou divergência 

dos dados apresentados pela área responsável, vale ainda registrar, que a denominação 

deste indicador divulgada no Canal Aberto foi diferente da remetida ao DEST; 

 A avaliação dos indicadores: Eficácia de Entrega de Produtos, Perdas, 

Absenteísmo, Utilização de Insumos e Redução da Carga de Poluente em Efluente 

Hídrico, apresentou divergência entre os dados apurados em relação ao que foi 

informado pela área responsável; 

 A avaliação do indicador de Devolução de Produtos apresentou divergência do 

informado pela área responsável somente para o produto Passaporte com Chip – DPF. 

Cumpre destacar que no Relatório AUDIT n° 25/2013, referente aos Indicadores 
Institucionais da CMB, constatou-se a ausência de Norma Institucional que estabeleça 
procedimentos e controles para nortear a elaboração dos indicadores da CMB, incluindo 
os indicadores da PLR. O DESEM, em atendimento as recomendações propostas do 
referido Relatório, iniciou o processo de criação de normativo para sustentar a gestão dos 
indicadores da CMB. 

Em relação aos indicadores da PLR do exercício de 2014, esta Unidade de Auditoria 
Interna não identificou, no Programa da PLR, os critérios de revisão dos dados referentes 
ao comportamento dos indicadores que é elaborado pelos gestores de cada área 
responsável. 

Considerando a ausência de previsão de revisão do comportamento dos indicadores no 
programa da PLR, esta equipe de auditoria questionou ao DESEM, por meio do 
Memorando AUDIT n° 475, de 31 de julho de 2014, sobre as ações adotadas pelo 
referido Departamento, em decorrência da identificação, por esta AUDIT na avaliação 
da apuração dos indicadores da PLR referente ao exercício de 2013, de precariedades 
junto às áreas gestoras dos Indicadores. 

O DESEM informou às fls. 11 da Informação/Despacho, de 15 de agosto de 2014, que 
sua atribuição é monitorar e divulgar os Indicadores. Informou, ainda, que esta 
atribuição, validação da memória de cálculo dos indicadores, poderá passar a ser 
executada pelo DESEM na medida em que o Departamento disponha dos recursos 
necessários, no que diz respeito à mão de obra para este fim ou de normativo, que 
descreva que a área por prestar as informações sobre os dados para o indicador, também 
será responsável pela sua fidedignidade. 

Cumpre destacar que a Ata de reunião intitulada Indicadores Estratégicos, de 29 de 
novembro de 2013, remete ao DESEM a responsabilidade pelo acompanhamento dos 
indicadores sobre assuntos estratégicos da CMB. 

Portanto, o atual cenário apresentado na CMB referente à aprovação, gestão, 
monitoramento e divulgação dos indicadores da PLR não contempla a certificação dos 
dados apresentados, depositando apenas na figura do gestor responsável pelo indicador, 
bem como a agentes externos (ex: auditores independentes) a opinião quanto à validade 
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dos dados referentes aos indicadores da PLR da CMB. 

Considerando a materialidade, impacto no clima organizacional, bem como seu reflexo 
nas Demonstrações Financeiras, esta equipe de auditoria conclui que a definição e 
implementação de uma metodologia de revisão dos dados apontados pelos gestores 
desses Indicadores é fundamental para mitigar potenciais riscos na execução do 
programa da PLR, considerando que, atualmente, o DESEM não exerce essa revisão. 

Evidências: 
 Informação/Despacho AUDIT, de 11 de abril de 2014, acossada ao Processo 

n° 4332/2012-98 – Acordo de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados – 

PLR – 2013 fls. 391 até 398. 

 Relatório AUDIT n° 025/2013; 

 Programa da PLR referente ao exercício de 2014; 

 Memorando AUDIT n° 475, de 31 de julho de 2014; 

 Informação/Despacho, de 15 de agosto de 2014, em resposta ao Memorando 

AUDIT n° 475, de 31 de julho de 2014; e 

 Ata de Reunião intitulada Indicadores Estratégicos de 29 de novembro de 2013. 

RECOMENDAÇÕES: 

a) Ao DESEM: 

Definir procedimento em norma organizacional que estruture a execução de revisão pelo 
DESEM das apurações dos indicadores, que integram o Programa da PLR, fornecidas 
pelos Departamentos gestores, atualmente, apenas para fins de divulgação.    

b) À DIRAD: 

Coordenar o processo de criação de procedimento interno para estruturar a realização de 
revisões nas apurações dos indicadores da PLR que são disponibilizadas pelas áreas 
gestoras, em uma fase que anteceda a divulgação dos resultados aos empregados e a alta 
gestão da CMB, minimizando, potenciais riscos que comprometam a integridade dos 
dados apurados.  

Risco:  
 

Manifestação do auditado: 

Em 06/11/2014, foi encaminhada a manifestação da DIRAD contemplando a 

resposta do DESEM para o este ponto, em resposta ao Memo AUDIT nº 698/2014 

(SGDoc/CMB nº 0099602), de 17/10/2014, que encaminhou o Relatório 

Preliminar, apresentada a seguir à fls. n° 25: 

“... considerando as recomendações de auditoria especificas para o DESEM e para 

esta DIRAD, no contexto do ponto 3, se referindo ao ponto 2 deste relatório final 

(AUDIT), encaminho nova proposição de ações: 

Recomendação: Definir procedimento em norma organizacional que estruture a 

execução de revisão pelo DESEM das apurações dos indicadores, que integram o 

Programa da PLR, fornecidas pelos Departamentos gestores, atualmente, apenas para 

fins de divulgação. 

Ação: Procedimentos de revisão e de responsabilização das áreas gestoras para os 

cálculos das metas estão considerados na minuta de Norma que disporá sobre  
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definição, acompanhamento e divulgação de indicadores e metas. 

Prazo Limite: Cronograma tentativo previsto para até 19.12.2014 (após atribuições do 

DEPAC, DETIC e DIRAD).” 

Avaliação Final da AUDIT 

O plano de ação proposto pelo DESEM para a recomendação “a” não está subsidiado 
por evidências formais na data deste relatório no que se refere à definição de 
procedimento em norma organizacional que estruture a execução de revisão pelo 
DESEM das apurações dos indicadores que integram o Programa da PLR empregados. 

Considerando a manifestação da DIRAD contemplando a resposta do DESEM para este 
ponto do Relatório, não foi identificada a manifestação da referida diretoria para a 
recomendação “b”. 

Por fim, conclui-se que como o plano de ação proposto para atendimento da 
recomendação “a” não foi implementado até a data de conclusão deste Relatório, bem 
como não houve manifestação da DIRAD para a recomendação “b”, logo, não houve o 
atendimento as recomendações efetuadas, sendo necessárias evidências e o 
acompanhamento da realização das ações propostas, resultando desta forma, na mudança 
de fato para constatação neste Relatório Final. 
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3. PRECARIEDADE NO ALINHAMENTO DOS INDICADORES DA 
PLR EMPREGADOS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CMB  
Fato: 

Esta equipe de auditoria verificou o alinhamento dos indicadores da PLR empregados do 
exercício 2014 com o quadro de objetivos estratégicos que se encontra em vigor até a 
data deste Relatório.  

Apresenta-se, a seguir, a tabela correlacionando os indicadores da PLR empregados com 
os Objetivos Estratégicos, quando existentes, de acordo com o Planejamento Estratégico 
2013-2014 da CMB. 

Tabela 4: Relação dos Objetivos Estratégicos 2013/2014 x Indicadores da PLR empregados           Set/2014 

Objetivo Estratégico Indicador da PLR empregados 
vinculado ao Objetivo Estratégico 

Aumentar o Lucro e a Lucratividade 
Faturamento Bruto 

Lucro Líquido Operacional 

Aprimorar o atendimento aos clientes, garantindo eficiência, 
eficácia e efetividade dos produtos e serviços da CMB. 

Rentabilidade 

Eficácia na Entrega 

Devolução de Produtos 

Aumentar o volume de vendas em conformidade com a 
política comercial da CMB. Não há 

Ampliar o Portfólio de Produtos Exclusivos Não há 

Modernizar os Processos Produtivos e Administrativos 

Perdas 

Absenteísmo 

Horas Extras 

Adequar Projetos, Processos, Produtos e Serviços, de modo 
a garantir a inclusão da responsabilidade ambiental. 

Redução da quantidade de resíduos destinados a 
aterros sanitários 

Implementar as melhores práticas de Governança 
corporativa, gestão de riscos e conformidade. 

Utilização de insumos – tinta calcográfica 

Internalizar o conhecimento tecnológico dos negócios 
estratégicos, atualmente não dominados pela CMB. 

Não há 

Valorizar os empregados da CMB e desenvolver um 
instrumento em gestão de pessoas. 

Absenteísmo 

Incorporar as políticas governamentais referentes à 
diversidade nas relações de trabalho na CMB. 

Não há 

Fonte e Método: Planejamento Estratégico 2013-2014 da CMB, elaborado pelo DESEM. 

Conforme demonstrado, 4 (quatro) dos 10 (dez) objetivos estratégicos não possuem 
vinculação com os Indicadores da PLR Empregados do exercício de 2014. 

A elevação no nível de vinculação dos objetivos estratégicos ao Programa de 
Participação nos lucros e resultados da CMB poderá resultar em um aprimoramento do 
nível de comprometimento, de modo individual e coletivo, em busca dos resultados que 
a organização pretende atingir. 

Em vista disso, esta equipe de auditoria enviou por meio da Solicitação de Auditoria n° 
2014/012-04, questionamentos ao DESEM relativos aos Indicadores da PLR da CMB, 
bem como sua aderência ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Negócios referente 
ao exercício de 2014. 

Em resposta ao questionamento efetuado, o DESEM, por meio da Informação/Despacho, 
de 20/08/2014, apresentou uma nova Proposta de Objetivos Estratégicos, que foi 
aprovada na 30ª Reunião de Diretoria, de 08/08/2014, mas ainda não foram aprovados 
pelo Conselho de Administração, logo, não se encontra em vigor. 

O referido Departamento informou que a nova proposta de Objetivos Estratégicos se 
inter-relaciona com os indicadores da PLR conforme tabela a seguir: 
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Tabela 5: Relação dos Novos Objetivos Estratégicos x Indicadores da PLR empregados                Ago/2014 

Objetivo Estratégico Indicador da PLR empregados 
vinculado ao Objetivo Estratégico 

Manter ou aumentar o lucro e manter ou aumentar a 
lucratividade 

Faturamento Bruto 

Rentabilidade 

Lucro Líquido Operacional 

Manter ou ampliar a participação da CMB nos mercados 
internos Não Mencionado 

Aprimorar a satisfação dos clientes 
Eficácia na entrega  

Devolução dos produtos 

Atualizar os processos produtivos e gerenciais  Não Mencionado 

Desenvolver Tecnologicamente a CMB 
Redução da quantidade de resíduos destinados a 

aterros sanitários 

Alinhar a CMB às melhores práticas de governança Utilização de insumos – tinta calcográfica 

Modernizar a gestão para atingir a máxima produtividade 

Perdas 

Absenteísmo 

Horas Extras 

Aprimorar as competências dos empregados para melhorar 
a qualidade de produtos e serviços  

Não Mencionado 

Fonte e Método: Planejamento Estratégico 2013-2014 da CMB, elaborado pelo DESEM. 

Ressalta-se que na nova proposta, ainda assim, 3 (três) dos 8 (oito) Objetivos 
Estratégicos não têm inter-relação com os novos Indicadores propostos para o Programa 
da PLR dos empregados da CMB. 

O devido acompanhamento destes Objetivos visa compartilhar os benefícios advindos do 
crescimento da organização mensurados pelo lucro obtido. Partindo deste pressuposto, 
conclui-se que a gestão de resultados é fundamental para o sucesso do Programa de PLR. 

Portanto, mesmo com a aprovação da nova proposta, não há o total alinhamento dos 
indicadores da PLR Empregados aos Objetivos Estratégicos da CMB. 

Em 23/10/2014, foi realizada a Reunião de Busca de Soluções Conjuntas entre o 
DESEM e esta unidade de Auditoria Interna, na qual foram discutidas as ações a serem 
adotadas para elevar o alinhamento dos objetivos estratégicos da CMB aos Indicadores 
da PLR para o próximo exercício, com o objetivo e mitigar a precariedade apresentada.  

O Superintendente do DESEM informou às ações que estão em andamento, bem como as 
interações ocorridas com o DEGEP para assegurar que todos os objetivos estratégicos da 
CMB estejam alinhados aos Indicadores da PLR da CMB, logo, mesmo com a 
identificação da precariedade apresentada, identificou-se ações em andamento para 
mitigar o risco decorrente desse problema, sendo possível a mensuração das ações 
adotadas no próximo Programa da PLR empregados a ser instituído pela CMB para o 
exercício de 2015.  

Portanto, mesmo com a precariedade identificada, em decorrência das ações em 
andamento adotadas pelo DESEM, procedemos à redução do risco deste ponto de 
auditoria de moderado para baixo, considerando que essas ações ainda não estão 
plenamente implementadas. 

Evidências: 

 Informação/ Despacho em resposta ao questionamento formulado na 

Solicitação de Auditoria 2014/012-04, constante no Memorando AUDIT nº 500/2014; 

 Planejamento Estratégico CMB 2013-2014 elaborado pelo DESEM; 

 Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados referente 

ao exercício de 2014, anexo Nota Técnica DEGEP/DIRAD n° 35/2014, 24/06/2014; 

 Artigo Intitulado 8 (oito) passos para um Programa de Remuneração Variável 

por PLR da Catho Empresas. 
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RECOMENDAÇÃO: 
 
Ao DESEM: 

Efetuar estudo técnico e propor indicadores ao programa de PLR, do ano vigente, que 
apresentem vínculo ou correlação com todos os Objetivos Estratégicos da CMB. 

Risco:   

 

Manifestação do auditado: 

Em 06/11/2014, foi encaminhada a manifestação da DIRAD contemplando a 
resposta do DESEM para o este ponto, em resposta ao Memo AUDIT nº 698/2014 
(SGDoc/CMB nº 0099602), de 17/10/2014, que encaminhou o Relatório 
Preliminar, apresentada a seguir à fls. n° 25: 

“...considerando as recomendações de auditoria especificas para o DESEM e para 

esta DIRAD, no contexto do ponto 4, se referindo ao ponto 3 deste relatório final 

(AUDIT), encaminho nova proposição de ações: 

Recomendação: Efetuar estudo técnico e propor indicadores ao programa de PLR, do 

ano vigente, que apresentem vínculo ou correlação com todos os Objetivos 

Estratégicos da CMB.  

Ação: Relativamente à PLR empregados de 2015, será enviado memorando ao 

DEGEP com proposições de indicadores alinhados aos Objetivos Estratégicos, assim 

que aprovados pelo CONSAD, e comunicação da disponibilidade do DESEM para 

participação das discussões do grupo de trabalho. 

Prazo Limite: Cronograma tentativo previsto para até 19.12.2014).” 

Ressalte-se que na Ata de Reunião de Busca de Soluções Conjuntas (Continuação) 
efetuada em 06/11/2014, os representantes do DESEM apresentam a seguinte 
ponderação referente a este ponto do Relatório Final: 

“... nem todos os objetivos estratégicos poderão gerar indicadores que façam parte da 

PLR, considerando que a PLR, é um instrumento de integração entre o capital e o 

trabalho e como incentivo à produtividade da massa trabalhadora. Objetivos 

Estratégicos são resultados que a organização pretende alcançar na diretriz 

especificada, que nem sempre terá ações envolvendo a toda a classe trabalhadora.” 

Avaliação Final da AUDIT 

O plano de ação proposto pelo DESEM para a recomendação proposta para este ponto 
não está subsidiado por evidências formais na data deste Relatório no que se refere ao 
alinhamento dos indicadores da PLR empregados aos Objetivos Estratégicos da CMB. 

Considerando a manifestação do DESEM na Ata de reunião de busca de soluções 
conjuntas, esta equipe de auditoria conclui que caso algum objetivo estratégico não se 
aplique na PLR empregados, deverá ser avaliada a possibilidade de inclusão deste na 
RVA Dirigentes. 

Por fim, conclui-se que como o plano de ação proposto para atendimento da 
recomendação não foi implementado até a data de conclusão deste Relatório, logo, não 
houve o atendimento às recomendações efetuadas, sendo necessárias evidências e o 
acompanhamento da realização das ações propostas, resultando desta forma, na 
mudança de fato para constatação neste Relatório Final. 
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4. PRECARIEDADE NA VINCULAÇÃO DAS METAS DA 
PRESIDÊNCIA AOS INDICADORES DA PLR EMPREGADOS DA 
CMB 

Fato: 

Em atendimento aos requisitos previstos no programa de trabalho da OSI n° 12/2014, 
solicitamos por meio da Solicitação de Auditoria n° 2014/012-04, informações 
referentes aos Indicadores da PLR da CMB, bem como a sua relação com as metas da 
Presidência estipuladas para o exercício de 2014.  

Nessa Solicitação de Auditoria questionou-se o DESEM, quanto à existência de 
vinculação entre as metas da presidência da CMB e os indicadores da PLR do exercício 
de 2014. 

O Departamento supracitado informou, por meio da Informação/Despacho do DESEM, 
de 20/08/2014, que as metas estabelecidas pela Presidência refletidas no resultado 
econômico financeiro da CMB se inter-relacionam com os indicadores da PLR conforme 
descriminado a seguir: 

Tabela 6: Relação entre metas da Presidência e Indicadores da PLR 2014                      Ago/2014 

Metas Estabelecidas pela Presidência  
Indicador da PLR que se Inter-

Relaciona com a meta Estabelecida 
pela Presidência 

Reorganizar a disposição dos equipamentos nas instalações no 
DECED Perdas, eficácia nas entregas e devolução dos 

produtos 
Reduzir perdas na produção de cédulas para, no máximo, 3,5% 

Reduzir em 10% a relação estoque x ativo total comparado 
com 2013. 

Lucro líquido operacional Reduzir em, no mínimo, 10% o estoque de insumos, além da 
redução ocorrida em 2013. 

Reduzir, em no mínimo 10%, o custo de endividamento da 
CMB. 

Elevar a participação de moedas comemorativas no          
faturamento da CMB 

Faturamento bruto 

Automatizar a linha de personalização de passaportes 

Produtividade da CMB 
Diminuir a indisponibilidade dos equipamentos de produção 

em 50% 

Elevar em no mínimo, 10% a produtividade das áreas        
finalísticas do DECED, DEMOM e DEGER 

Realizar ações para manter o saldo mensal de caixa em, no 
mínimo, R$ 100 milhões. 

Rentabilidade sobre patrimônio líquido 

Fonte e Método: Quadro 3 da fls. 6 da Informação/Despacho do DESEM, de 20/08/2014. Elaborado pela 
AUDIT. 

Cabe ressaltar que a inter-relação apresentada pelo DESEM, na opinião desta equipe de 
auditoria, apresenta alguns indicadores que respondem, apenas, indiretamente a meta 
apresentada na Tabela 6. 

Esses indicadores possuem vinculação indireta considerando sua formulação e sua 
metodologia de apuração. Destaca-se que dentre a inter-relação efetuada pelo 
Departamento supracitado, apenas as metas: Redução de Perdas na produção de 
Cédulas para, no máximo, 3,5%; Elevar a participação de moedas comemorativas 
no faturamento da CMB e Elevar em, no mínimo, 10% a produtividade das áreas 
finalísticas do DECED, DEMOM e DEGER, na opinião desta equipe de auditoria, são 
diretamente correlacionados aos indicadores descritos. 

Adiciona-se, ainda, a este fato a existência de um número significativo de metas 
instituídas pela Presidência que não foram mencionadas pelo DESEM na inter-relação 
denominada Metas Presidência x Indicadores da PLR empregados. 

Esta equipe de auditoria identificou a existência de 46 metas estipuladas pela 
Presidência para cumprimento no exercício de 2014 que não estão inseridas no contexto 
do Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos empregados da CMB, por 
meio de exigência do cumprimento da meta ou pelo emprego de indicadores para 
mensurar e avaliar os esforços aplicados para o atendimento a essas demandas. 

Este cenário identificado pode comprometer o objetivo da metodologia de gestão por 
metas, considerando que a falta de vínculo das metas da Presidência e a distribuição dos 
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lucros e resultados pode ser um fato que contribui para que a organização não alcance 
resultados mais rápidos e de forma organizada. Conforme pode ser observado no 1° 
parágrafo da publicação Metas de 2014, de 10 de abril de 2014, divulgada na Intranet da 
CMB: 

“A metodologia de gestão por metas visa conduzir a empresa para a 

obtenção de resultados mais rápidos e de forma mais organizada.” 

A elevação no nível de vinculação das metas da Presidência ao Programa de Participação 
nos Lucros e Resultados da CMB resultará em um acréscimo do nível de 
comprometimento dos gestores e empregados às metas instituídas pela Presidência da 
CMB. Esta ação representará um alinhamento dos dirigentes e empregados para o 
cumprimento dessas metas, conforme mensagem do Presidente da CMB, no 4° parágrafo 
da publicação Metas de 2014, de 10 de abril de 2014: 

“independente de a responsabilização pelo cumprimento das metas ser do 

dirigente, é importante que todos busquem o envolvimento das suas equipes e o 

comprometimento dos funcionários para que as metas sejam atingidas.” 

Considerando a manifestação do DESEM, conforme a tabela 6, conclui-se que apenas 10 
metas da Presidência de um total de 56, representando um percentual de 18%, 
apresentam alguma vinculação com os indicadores do programa da PLR de 2014. 

Cabe ressaltar que o universo de 46 metas sem vinculação ao programa da PLR, 
representando um percentual de 82%, na opinião desta equipe de auditoria, remete a uma 
distribuição de lucros e resultados aos empregos de departamentos que podem não terem 
atingido as metas da Presidência, sem que esse ônus do não cumprimento da meta seja de 
alguma forma refletida nessa distribuição de lucros e resultados. 

Segundo o artigo denominado Oito Passos para um Programa de Remuneração Variável 
por PLR da Catho Empresas, que elege 5 (cinco) premissas básicas para a criação de um 
Programa de Remuneração com base nos lucros e resultados eficaz, considerando que 
esta equipe de auditoria não identificou publicação de artigo correspondente na literatura 
da CGU e TCU, conforme tabela 8, a seguir, que corroboram com o entendimento 
apresentado. 

Tabela 7: Premissas para a criação de um Programa de Remuneração                                             Ago/2014 

Número Indicador da PLR empregados vinculado ao Objetivo Estratégico 

1 Garantir o envolvimento e a participação de todos os presentes na organização. 

2 Identificar e valorizar as metas de negócio por meio de indicadores de desempenho 
global da empresa. 

3 
Identificar e valorizar o desempenho individual da equipe, demonstrados por meio da 
contratação de objetivos realistas, mensuráveis e específicos para cada profissional, bem 
como identificar metas inseridas no ambiente de atuação da empresa. 

4 
Ponderar os pesos específicos de importância em relação aos objetivos globais, de área e 
individuais. 

5 
Identificar os limites mínimos e máximos de concessão e distribuição de participação nos 
lucros ou resultados de modo a garantir a sua sustentabilidade. 

Fonte e Método: Artigo denominado Oito passos para um programa de remuneração variável por 
PLR da Catho Empresas. Elaborado pela AUDIT 

Ao se observar os itens 2 (dois) e 3 (três), verifica-se a citação da necessidade de se 
valorizar as metas de negócio por meio de indicadores de desempenho global, além da 
identificação de metas dentro dos seguimentos de atuação da empresa. 

Neste contexto, constata-se que as metas de negócio da CMB emanadas da Presidência 
não dispõem de indicadores no programa da PLR em nível suficiente para assegurar seu 
cumprimento, além de não vincular à distribuição de lucros e resultados aos empregados 
ao cumprimento das metas estabelecidas para aquela área de gestão. 

Portanto, conclui-se que o atual percentual de representatividade das metas da 
Presidência nos indicadores da PLR demonstra que a CMB não tem utilizado 
adequadamente o Programa da PLR como dispositivo regulador para obtenção de 
resultados, em tempo oportuno, tendo como base as aspirações da Presidência da CMB 
para o exercício. 
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Evidências: 

 Memorando AUDIT n° 500, de 07/08/2014; 

 Informação/Despacho do DESEM, de 20/08/2014, em resposta ao 

Memorando AUDIT n° 500/2014; 

 Apresentação Intitulada Metas para 2014, de 10/04/2014; 

 Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados 

referente ao exercício de 2014, anexo Nota Técnica DEGEP/DIRAD n° 35/2014, 

24/06/2014; 

 Artigo Intitulado 8 (oito) passos para um Programa de Remuneração 

Variável por PLR da Catho Empresas. 

 
RECOMENDAÇÕES: 

 

a) Ao DESEM: 

Efetuar estudo técnico para sugerir o emprego de uma metodologia que contemple no 
Programa da PLR a avaliação, monitoramento e cumprimento das metas da 
presidência referentes ao exercício da vigência do Programa em uma 
representatividade significativa.  

b) À DIRAD: 

Coordenar a avaliação visando à inclusão das metas da Presidência, em um percentual 
significativo, no programa de participação dos lucros e resultados da CMB. 

c) À PRESI: 

Avaliar a viabilidade e relevância de ser empregada uma metodologia para sustentar 
emprego das metas da Presidência no Programa da PLR empregados da CMB, de 
forma significativa, refletindo neste Programa de Distribuição de Lucros e Resultados 
a importância estratégica vinculada ao cumprimento dessas metas. 

 
Risco:  

 

Manifestação do auditado: 

Em 06/11/2014, foi encaminhada a manifestação da DIRAD contemplando a 
resposta do DESEM para o este ponto, em resposta ao Memo AUDIT nº 
698/2014 (SGDoc/CMB nº 0099602), de 17/10/2014, que encaminhou o Relatório 
Preliminar, apresentada a seguir à fls. n° 26: 

“... considerando as recomendações de auditoria especificas para o DESEM e para 

esta DIRAD, no contexto do ponto 5, se referindo ao ponto 4 deste relatório final 

(AUDIT), encaminho nova proposição de ações: 

Recomendação: Efetuar estudo técnico para sugerir o emprego de uma metodologia 

que contemple no Programa da PLR a avaliação, monitoramento e cumprimento 

das metas da presidência referentes ao exercício da vigência do Programa em uma 

representatividade significativa.  
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Ação: Será realizado um estudo para avaliar a viabilidade de sistematização das 

metas da presidência, enquanto conjunto interno de compromissos pessoais do 1º 

Nível de Gestão e Diretorias, associados ao Planejamento Estratégico e às 

determinações do Presidente da CMB, mas não formal e necessariamente vinculados 

ao Programa da PLR dos Empregados. 

Prazo Limite: 30 dias úteis após as definições da Presidência quanto às metas 
aprovadas para o exercício de 2015.” 

Ressalte-se que na Ata de Reunião de Busca de Soluções Conjuntas (Continuação) 
efetuada em 06/11/2014, os representantes do DESEM apresentam a seguinte 
ponderação referente a este ponto do Relatório Final: 

Houve a concordância do teor do ponto apresentado, porém quando as recomendações 
informaram: 

“A adoção de uma metodologia para inclusão das Metas da Presidência no 
Programa da PLR destinada aos empregados da CMB esbarra na figura do agente no 
qual essas metas se destinam. Atualmente as metas corporativas estabelecidas pela 
Presidência da CMB são direcionadas aos Superintendentes dos Departamentos da 
CMB.” 

Desta forma, os representantes do DESEM e os representantes desta AUDIT 
consensaram quanto à reformulação das recomendações “a” e “b” deste ponto do 
Relatório. A seguir descreve-se a nova redação das referidas recomendações: 

Recomendação “a” – Avaliar o resultado final do Programa da PLR dos empregados, 
quanto à efetividade dos indicadores hoje utilizados, sob a ótica das metas instituídas 
pela Presidência. 

Recomendação “b” – Coordenar o processo avaliando a oportunidade e conveniência 
de se aproveitar as metas da Presidência na PLR dos empregados da CMB. 

Avaliação Final da AUDIT 

O plano de ação proposto pelo DESEM para a recomendação “a” não está subsidiado 
por evidências formais na data deste Relatório no que se refere à efetividade dos 
indicadores utilizados no Programa da PLR, sob a ótica das metas instituídas pela 
Presidência da CMB. 

Considerando ainda, a manifestação do DESEM na Ata de reunião de busca de 
soluções conjuntas, esta equipe de auditoria consensou quanto à necessidade da 
reformulação das recomendações propostas para os itens “a” e “b” em relação a 
aquelas apresentadas no Relatório Preliminar. 

Por fim, conclui-se que como o plano de ação proposto para atendimento da 
recomendação “a” não foi implementado até a data de conclusão deste Relatório”, 
bem como não foram apresentados planos de ação para as recomendações “b” e “c”, 
logo, não houve o atendimento as recomendações efetuadas, sendo necessários 
evidências e o acompanhamento da realização das ações propostas, resultando desta 
forma, na mudança de fato para constatação neste Relatório Final. 
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5. INADEQUAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PLR 
EMPREGADOS 2014 
 
Fato: 

Em atendimento aos requisitos previstos no programa de trabalho da OSI n° 12/2014, 
apresentou-se por meio das Solicitações de Auditoria n° 2014/012-03, 2014/012-09, 
questionamentos ao DEGEP relacionados ao Programa de Participação dos 
Empregados nos Lucros ou Resultados da Casa da Moeda para o Exercício de 2014.  

Considerando o teor da Informação/Despacho do DEGEP, de 28/08/2014, foi 
disponibilizado, a esta equipe de auditoria, o Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados – PLR, por meio do processo n° 18750.003932/2013-10, de 27/11/2013, no 
qual ao ser examinada a clausula 11ª, observou-se o comprometimento da divulgação 
trimestral das parciais dos resultados dos indicadores da PLR aos empregados da CMB.  

Esta equipe de auditoria verificou que a CMB possui o histórico de divulgar os 
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento das metas 
acordadas (Indicadores da PLR), porém não foi identificado o acesso, pelos 
empregados, ao Programa da PLR, bem como a existência de um procedimento 
estabelecido para sustentar a divulgação do programa a todos os interessados da CMB. 

A precariedade referente à falta de acesso dos empregados da CMB ao programa da 
PLR demonstra a necessidade de melhoria nos processos internos relacionados à 
distribuição dos lucros e resultados da CMB. Os empregados são parte interessada do 
processo, reunindo direitos e obrigações que estão listados no programa supracitado, 
logo, não podem desconhecer cláusulas deste acordo uma vez que esse fato pode 
comprometer o alcance das metas e, consequentemente, o clima organizacional da 
CMB. 

Evidências: 

 Informação/Despacho em resposta ao questionamento formulado nas 

Solicitações de Auditoria 2014/012-03, 2014/012-09, constante nos Memorando AUDIT 

nº 070 de 2014 e 506 de2014; 

 Processo n° 18750.003932/2013-10, de 27/11/2013, referente ao Programa de 

Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2014; 

 Lei n° 10.101 de 19/12/2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores 

de Empresa Pública nos Lucros e Resultados; 

 

RECOMENDAÇÃO: 
 

Ao DEGEP 

Estabelecer um procedimento de divulgação do programa da PLR da CMB referente ao 
exercício em apuração a todas as partes interessadas, incluindo os empregados. 

 
Risco:  
 

Manifestação do auditado: 

Em 06/11/2014, foi encaminhada a manifestação da DIRAD contemplando a 
resposta do DESEM para o este Relatório, em resposta ao Memo AUDIT nº 
698/2014 (SGDoc/CMB nº 0099602), de 17/10/2014, que encaminhou o Relatório 
Preliminar. 

Esta equipe de auditoria não identificou a existência de manifestação da referida 
Diretoria para o ponto em questão na Informação/Despacho supracitada. 
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Avaliação Final da AUDIT 

Por fim, conclui-se que como não foram apresentados os planos de ação para o 

atendimento da recomendação proposta deste ponto, logo, não houve o atendimento 

a recomendação efetuada, sendo necessárias evidências e o acompanhamento da 

realização das ações propostas, resultando desta forma, na mudança de fato para 

constatação neste Relatório Final. 
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6. INFORMAÇÃO REFERENTE AOS BENEFÍCIOS E 
MELHORIAS PROPORCIONADAS PELOS INDICADORES DA PLR 
EMPREGADOS À CMB 
Em atendimento à Solicitação de Exame Especial pelo Conselho de Administração – 
CONSAD e de acordo com o Programa de Trabalho da OSI n° 12/2014, foram 
enviados questionamentos por meio das Solicitações de Auditoria nos 2014/012-01, 
2014/012-02 e 2014/012-02, ao Departamento de Desenvolvimento Empresarial - 
DESEM, relativos à efetividade dos Indicadores do Programa de Participação dos 
Empregados nos Lucros ou Resultados – PLR da CMB de 2014. 

Nesse contexto, cabe destacar que esta equipe de auditoria não identificou na 
literatura disponível da Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas 
da União – TCU conceituação sobre a Efetividade. Desta forma consideramos, neste 
item do relatório, o conceito de efetividade na área pública apresentado pela 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD, 
no 30º encontro da ANPAD de 23 a 27/09/2006: 

“afere em que medida os resultados de uma ação trazem beneficio à 

população, ou seja, mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 

visada.” 

Aproveitando-se o conceito para a CMB, o objetivo desse trabalho é ver quais são 
os benefícios fornecidos pelos Indicadores da PLR empregados da CMB aos 
Gestores, Empregados, Governo e a Sociedade. 

Em alinhamento a este conceito, na Solicitação de Auditoria nº 2014/012-04, esta 
equipe de auditoria apresentou questionamentos ao DESEM, tendo em vista a 
necessidade de se identificar as melhorias que os Indicadores da PLR fornecem à 
CMB. 

Em resposta, o DESEM informou que os benefícios fornecidos pelos indicadores 
estão direcionados a promoção da melhoria contínua da gestão da CMB, por meio 
das sinalizações, realizadas no relatório denominado “Acompanhamento de 
Desempenho Empresarial”, que é submetido à Diretoria Executiva, mensalmente. 
Informa-se ainda, que está em andamento à implementação de ata de Reunião de 
Acompanhamento Estratégico – ERA, para fins de registro e controle, bem como 
para suportar eventuais equalizações necessárias decorrentes das entradas e saídas 
oriundas do referido Acompanhamento. 

O DESEM informou, também, que as melhorias proporcionadas pelos indicadores 
da PLR à CMB podem ser evidenciadas na evolução das metas desses indicadores 
ao longo dos anos. Portanto, o acompanhamento dessa evolução, pelos gestores, 
permite à realização dos ajustes necessários nos processos administrativos e/ou 
produtivos, evitando, assim, o comprometimento de metas e prazos. Na opinião do 
referido Departamento, o grande beneficio gerado pelo acompanhamento desses 
indicadores é a possibilidade de se intervir, a tempo, na implementação de ajustes 
nos desvios, quando identificados, o que possibilita a oportuna programação das 
melhorias a serem implementadas no ambiente da CMB. 

Adicionalmente, foram realizados questionamentos por meio das Solicitações de 
Auditoria nos 2014/012-05 até 2014/012-10, aos Departamentos responsáveis pela 
gestão dos indicadores da PLR, para que esses se manifestassem quanto aos 
benefícios e melhorias que cada indicador fornece para sua respectiva área, e 
consequentemente à CMB. 

Em resposta, os Departamentos apresentaram suas manifestações quanto aos 
benefícios e melhorias fornecidos por esses indicadores, conforme resumo 
demonstrado na tabela a seguir.  
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Tabela 8: Relação entre os Indicadores da PLR com os Benefícios fornecidos à CMB                  Ago/2014                              

Indicadores da PLR Departamento Gestor Benefícios fornecidos à CMB 

Faturamento 

Produtividade 

Rentabilidade 

Lucro Líquido Operacional 

DECOF 

Apresentam fórmulas baseadas em 
dados financeiros da DRE, refletindo 
com maior proximidade possível a 
situação real da empresa. O 
monitoramento desses Indicadores 
sinaliza a situação econômico-financeira 
da empresa. O indicador de 
Rentabilidade possibilita,     também, a 
tomada de decisão sobre qual a fonte 
mais vantajosa para tomada de recursos 
(fonte própria ou de terceiros). 

Horas Extras DEGEP 

O monitoramento desse Indicador 
possibilita uma melhor gestão dos custos 
da folha de pagamento, devido à adoção 
de critérios rigorosos para autorização 
da      realização de serviços 
extraordinários e também para a 
qualidade de vida dos seus funcionários, 
elevando sua produtividade em 
detrimento dos custos associados à folha 
de pessoal. 

Absenteísmo DEGEP 

O acompanhamento desse Indicador 
representa o beneficio de monitorar e 
elevar o quantitativo de H/H disponíveis 
para as atividades, influenciando para 
um melhor desempenho, aumentando a 
produtividade da CMB. 

Redução da quantidade de resíduos 
destinados a aterros sanitários DESMS 

Avaliação dos resultados obtidos pela 
CMB por meio da introdução de 
tecnologias alternativas para destinação 
dos resíduos, tais como compostagem e 
reciclagem,        contribuindo, 
efetivamente, para o fortalecimento da 
imagem organizacional da CMB, 
considerando os conceitos 
contemporâneos de sustentabilidade. 

Eficácia de Entrega de Produtos 

DECED 

DEGER 

DEMOM 

O monitoramento indica o atendimento 
dentro do prazo do cronograma dos 
contratos firmados com os clientes, 
evitando possíveis multas. O 
cumprimento fiel dos referidos contratos 
corrobora e eleva a imagem da CMB 
perante seus clientes. Com os resultados 
apurados são discutidas as correções e 
oportunidades de melhoria quanto à 
aplicação de equipes, maquinários e de 
toda a logística de movimentação, 
planejamento e controle de produção. 

Devolução dos Produtos  

DECED 

DEGER 

DEMOM 

A mensuração do indicador visa à 
avaliação do problema e apresentação de 
melhorias para diminuição dos riscos de 
novas ocorrências, com isso identifica-se 
o benefício da melhor relação com os 
clientes, contribuindo, também, para 
melhor qualidade do produto acabado. 

Perdas 

DECED 

DEGER 

DEMOM 

O monitoramento das Perdas no 
processo produtivo significa a busca 
pelo benefício financeiro na utilização 
de matéria prima, com isso há a busca 
em aumentar a produtividade com o 
emprego com o menor custo possível. 

Utilização de Insumos Tinta Calcográfica DECED 

Como o insumo tinta calcográfica tem 
custo expressivo e o indicador mensura 
às medidas, no processo produtivo, que 
se tomadas contribuem para a 
diminuição do      consumo e dos 
principais custos atrelados à produção de 
cédulas. Bons resultados desse Indicador 
proporciona a diminuição dos gastos da 
CMB com insumos de maior custo no 
processo de produção das cédulas. 

Fonte e Método: Respostas enviadas pelas áreas responsáveis pela gestão dos Indicadores. 
Elaborado pela AUDIT. 

Destaca-se que, em 18/08/2014, a CGU, por meio do Relatório Preliminar de 
Auditoria Anual de Contas, relativo ao exercício de 2013, realizou análise levando 
em consideração os critérios de completude, comparabilidade, acessibilidade, 
confiabilidade e economicidade os Indicadores Lucratividade, Rentabilidade e 
Absenteísmo. Quanto à análise efetuada acerca dos critérios anteriormente descritos, 
apresentou a seguinte informação: 

“consideramos que gozam de completude os três indicadores avaliados, visto 
que representam o processo a ser monitorado integralmente e estão sendo utilizados 
pelos gestores para a tomada de decisões gerenciais, na medida em que os indicadores 
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 lucratividade e rentabilidade são enviados mensalmente à Alta Gerência 

por meio de Relatórios de Qualidade e Relatório de Desempenho Empresarial, 

enquanto o indicador absenteísmo é utilizado para definição de parâmetros no 

Acordo de Participação nos Lucros e no Edital de promoção/ progressão funcional”. 

De acordo com o exposto acima, esta equipe de Auditoria concluiu, a partir das 
manifestações dos Departamentos responsáveis pela gestão dos referidos 
Indicadores, e da CGU, considerando a amostra avaliada, que os indicadores da PLR 
da CMB, possuem a característica de efetividade para fins de cômputo e pagamento 
da Participação nos Lucros e Resultados – PLR dos empregados da CMB, exceto 
pelo indicador de tintas calcográficas (utilização de insumos), pois, segundo o 
DESEM informou, em resposta a Solicitação de Auditoria nº 2014/012-11, esse 
indicador refere-se a apenas um Departamento, não tendo representatividade 
empresarial. 

Considerando a existência da precariedade apontada pelo DESEM, tendo em vista a 
representatividade empresarial do indicador “Utilização de Insumos”, o referido 
Departamento revisou os indicadores da PLR, que possuem previsão de serem 
utilizados no exercício de 2015. Por meio dessa revisão, foi gerada uma nova 
proposta de indicadores, em que há a substituição do Indicador Utilização de 
Insumos – Tinta Calcográfica pelo indicador denominado Índice Temporal de 
Estoques por Departamento (DECED, DEMOM e DEGER), cuja fórmula de cálculo 
será:  

% de Estoque Ocioso de matéria prima 

                             Estoque Total de matéria prima por Departamento 

Portanto, por meio do emprego de novo indicador, cada Departamento terá a 
necessidade de estudar uma melhor forma para manter seu estoque de segurança, 
levando em consideração o histórico e a particularidade de cada produto. Esta ação, 
que deverá ser adotada pelos agentes alcançados pelo novo indicador, evidencia que 
esse novo indicador se enquadra nos conceitos de efetividade uma vez que fornecerá 
à CMB melhorias e benefícios por meio dos processos de gestão de estoques, caixa, 
dentre outros.   

Cabe ressaltar que na referida proposta, além da sugestão da inclusão do Índice 
Temporal de Estoques, há a recomendação para alteração nos seguintes indicadores:  

- Indicador Lucro líquido Operacional pelo Indicador denominado EBITDA; e 
- Indicador Devolução dos Produtos pelo Indicador denominado Satisfação dos 
Clientes.  

Em 23/10/2014, foi realizada a Reunião de Busca de Soluções Conjuntas entre o 
DESEM e esta Unidade de Auditoria Interna, na qual foi discutida a efetividade sob 
os aspectos de todas as partes interessadas nos indicadores da PLR da CMB 
(Governo, Sociedade, Gestores e Empregados) referente ao exercício de 2014, bem 
como a nova proposta desses indicadores formulada pelo DESEM. 

Da referida reunião pode-se obter um novo cenário de indicadores que serão 
propostos pelo DESEM a Diretoria Executiva, visando à inclusão no Programa de 
Participação nos Lucros e Resultados da CMB, para o exercício de 2015, conforme 
demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 9: Indicadores da PLR 2014 e nova proposta a ser aplicada para o exercício de 2015         Out/2014 

Indicadores da PLR 2014 Indicadores da PLR – Proposta 2015 

Faturamento Bruto  
 

Faturamento Bruto 
Indicador: Total de arrecadação de vendas realizadas no 
exercício.  
Meta: Mediana dos últimos cinco anos versus correção 
inflacionária. 

Produtividade 
 

Produtividade 
Indicador: Receita Líquida deduzida dos custos de 
materiais e serviços sobre o total de gastos com pessoal. 
Meta: Devendo evidenciar o desempenho de cada Unidade 
de Negócio da CMB, e a mediana dos últimos cinco anos 
versus correção inflacionária. 

Rentabilidade 
 

Rentabilidade Líquida do Capital Próprio 
Indicador: Quanto à CMB obteve de lucro em relação ao 
capital próprio investido, subtraindo a taxa Selic do período. 
Meta: Mediana dos últimos cinco anos versus correção 
inflacionária. 
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Indicadores da PLR 2014 Indicadores da PLR – Proposta 2015 

Lucro Líquido Operacional 

EBITDA 
Indicador: Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e 
amortização. 
Meta: Mediana dos últimos cinco anos versus correção 
inflacionária. 
 

Horas Extras 

Horas Extras 
Indicador: Total de horas extras excedentes realizadas em 
cada Diretoria sobre o correspondente total de horas 
obrigatórias anuais. 

Absenteísmo 
Grau de Assiduidade 

Indicador: Relação percentual entre o número de minutos 
obrigatórios e o número de minutos de ausência. 

Redução da quantidade de resíduos destinados a aterros 
sanitários 

Redução da quantidade de resíduo destinados a aterros 
sanitários 

Indicador: Indica a quantidade total de resíduos destinados 
aos Aterros Industriais Classe II e Sanitário, contendo a 
seguinte formulação: Soma Resíduos destinados aos aterros 
Classe II e Sanitário x 100 / Resíduos demais destinações 

Eficácia de Entrega de Produtos 
Satisfação dos Clientes 

Indicador: Razão entre a soma dos pontos das 
características definidas pela Qualidade em pesquisa com o 
cliente pela quantidade de características aplicáveis. Devolução dos produtos 

Perdas 

Índice de Aproveitamento Fabril – IAF 
Metodologia: Relação percentual entre quantidades 
produzidas boas, e as quantidades inúteis produzidas 
(substratos utilizados). 
Inúteis: Quantidade de produtos inutilizados em qualquer 
fase do processo produtivo. 
Boas: Quantidade de produtos entregues ao estoque de 
produtos acabados.  

Utilização de Insumos – tinta calcográfica 

Índice temporal dos estoques por Departamento 
Metodologia: Percentual de estoque de matéria primas sem 
movimentação a mais de 180 dias sobre o estoque total de 
matéria prima por departamento. 

Fonte e Método: Indicadores que integram o Programa da PLR 2014 e os Indicadores consensados para 
utilização em 2015 entre o DESEM e a AUDIT. Elaborado pela AUDIT. 

Face ao exposto, as ações propostas pelo DESEM buscam elevar a representatividade 
dos indicadores da PLR, por meio do emprego de novos indicadores, o que elevará a 
eficácia e a eficiência dos indicadores, logo, alcançando o conceito de efetividade.  
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 13/2014 

2. PROCESSO Nº 01358/2014 

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 2.1.2 – Processo 
de Segurança em Tecnologia da Informação 2.1 – 
Tecnologia e Segurança da Informação 2 – 
Auditoria de Desempenho, relativo ao Plano Anual 
de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 
Exercício de 2014. 

5. OBJETIVO DO TRABALHO 

O exame teve como objetivo avaliar a governança e 
a gestão de TI avaliando as respostas apresentadas 
aos questionários dos Levantamentos de 
Governança de TI, realizado pelo TCU, 
contemplando os riscos de TI, a entrega dos 
resultados, a capacitação de TI, planejamento de TI 
e a transparências da gestão e no uso da TI, além do 
monitoramento da gestão e governança de TI. 

6. ESCOPO 

O escopo do trabalho abrangeu a análise das 
respostas relacionadas aos aspectos de Governança 
Corporativa, o Planejamento de Tecnologia de 
Informação, a informatização dos Processos 
Organizacionais e a Transparência das Informações 
relacionadas à Gestão e uso de TI. Além disso, 
foram analisados os Processos de Gerenciamento 
de Serviços de TI, a Gestão de Riscos de TI, a 
Gestão da Segurança da Informação, e as 
Contratações de Serviços de TI. 

 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Verificado 100% das respostas apresentadas aos 
questionários dos Levantamentos de Governança 
de TI realizados pelo TCU. 

8. ENCAMINHAMENTO 

Não encaminhado o Relatório Preliminar, tendo em 
vista as reuniões periódicas para tratar os achados 
de auditoria, mitigando alguns e reduzindo o risco 
de outros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA – DITEC 
______________________________________________________________ 
ASSUNTO: Auditoria de Governança de TI 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS 
PERTENCENTES À DIMENSÃO LIDERANÇA DA ALTA 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Fato: 
 
Por meio de encaminhamento de memorandos à Diretoria de Tecnologia – DITEC, 
Presidência e Diretoria de Administração e Finanças – DIRAD, esta AUDIT solicitou o 
preenchimento do questionário GovTI2014 aos Departamentos envolvidos, para que 
respondessem as perguntas relacionadas a Dimensão da Liderança da Alta 
Administração. Os Departamentos respondentes se manifestaram e a Diretoria Executiva 
se manifestou na RD nº 22ª, de 06/06/2014, da seguinte forma, para cada item: 
 
1.1. Com Relação ao Sistema de Governança Corporativa 

Em sua resposta, referente ao nível de adoção praticada, a Diretoria Executiva 
convalidou os itens “d” (a organização dispõe de um código de ética formalmente 
instituído, bem como divulga e monitora o seu cumprimento) e “e” ( a organização 
dispões de uma política corporativa de gestão de riscos formalmente instituído como 
norma de cumprimento obrigatório), porém se manifestou dá seguinte forma para as 
práticas que foram entendidas como “adotadas parcialmente”, após apresentação das 
respostas pelo DETIC e DEPAC: 

a. A organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades para a 
governança corporativa? 
  

Embora incialmente a área gestora em sua resposta entenda que a CMB adote 
integralmente, a Diretoria Executiva se posicionou de forma contrária,  afirmando que a 
empresa adota parcialmente. Segundo o entendimento firmado na RD nº 22/2014, 
embora não exista um documento formal e específico que comunique os papéis e as 
responsabilidades, a existência de responsabilidades definidas nos seus Estatutos, 
Normas e Regimentos Internos, dos agentes de Governança horizontal e vertical, 
direciona para esse entendimento. 

b. A organização dispõe de um comitê de direção estratégica formalmente instituído, 
que auxilia nas decisões relativas às diretrizes, estratégias, políticas e no 
acompanhamento da gestão institucional? 
  

Embora incialmente a área gestora em sua resposta entenda que a CMB não 
adote, a Diretoria Executiva se posicionou de forma contrária, afirmando que a empresa 
adota parcialmente. Segundo o entendimento firmado na RD nº 22/2014, embora a 
empresa não disponha de um comitê de direção estratégico formalmente instituído, a 
Diretoria Executiva entende que o fato de existir uma Superintendência formalmente 
instituída, em seu Organograma, que a auxilia nas decisões relativas às diretrizes e as 
estratégias, além da existência  de outras Superintendências que também  auxiliam no 
acompanhamento da gestão institucional, bem como  pela existência de Comitês 
Consultivos, como o COTIN e COSIC, com a participação de membros de diversas 
áreas da CMB, motivo pelo qual a Diretoria Executiva considera o nível de adoção da 
prática, como adotado parcialmente. 

c. A organização realiza avaliações sobre a definição e compreensão dos papéis e 
responsabilidades organizacionais? 
 

Embora incialmente a área gestora em sua resposta entenda que a CMB adote 
integralmente, a Diretoria Executiva se posicionou de forma contrária, afirmando  que a 
empresa adota parcialmente. Segundo o entendimento firmado na RD nº 22/2014, à 
medida que a Direção, no exercício de sua gestão, recebe das diversas áreas os relatórios 
gerencias de suas atividades,  essas informações são consideradas pela Direção como 
pertinentes para a tomada de decisão, a exemplo da criação do DESER. Contudo, o 
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processo atualmente não considera os papéis definidos para essas avaliações, motivo pelo 
qual  se considera o nível de adoção, como parcialmente adotado. 

f. A organização dispõe de uma política corporativa de gestão de continuidade do 
negócio formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório? 
  

Embora incialmente a área gestora em sua resposta entenda que a CMB não 
adote, a Diretoria Executiva se posicionou de forma contrária, afirmando  que a empresa 
adota parcialmente. Segundo o entendimento firmado na RD nº 22/2014, apesar da 
empresa não possuir um PCN, como norma de cumprimento obrigatório, os principais 
negócios da CMB (Selos, Cédulas e Moedas ) são determinados por Leis, Decretos e 
Normas, não deixando a CMB descontinuar seu negócio, motivo pelo qual se considera o 
nível de adoção, como parcialmente adotado. 

 
AVALIAÇÃO DA AUDIT 

 
No que tange à responsabilidade pelos sistemas de governança corporativa, analisando as 
respostas da questão 1.1, percebe-se que embora os principais negócios da CMB (Selos 
Fiscais, Cédulas e Moedas) são determinados por Leis, Decretos e Normas, existe a 
necessidade de identificar o que é necessário para que a CMB continue cumprindo suas 
obrigações. 
 
Também é necessário planejar o que precisa ser realizado antes da ocorrência de um 
incidente, visando proteger seus principais recursos: pessoas, instalações, tecnologia, 
informações, cadeia de fornecimento, reputação e a marca da organização. 
 
1.2. Com Relação ao Sistema de Governança de TI 

Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o COTIN manifestou que a CMB 
define e comunica formalmente os papéis e responsabilidades mais relevantes para a 
governança e gestão de TI, além de dispor de um comitê de TI para priorizar as ações de 
TI. Contudo, essas priorizações são feitas parcialmente, pela sua gravidade, urgência e 
tendência.  
 
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas para todos 
os itens do questionário. 
 
1.3. Com Relação à Entrega de Resultado da TI 

Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o COTIN manifestou que a CMB, 
define formalmente diretrizes para o planejamento de TI e para contratação de bens e 
serviços de TI.   
 
No entanto, as diretrizes para gestão do portfólio de projetos e para a avaliação do 
desempenho dos serviços de TI, são adotadas  parcialmente. Apesar de serem adotadas de 
forma parcial, são capazes de propor diretrizes para ações planejadas e a serem 
planejadas, informadas em relatórios gerencias, encaminhados à Diretoria de Tecnologia 
e a reuniões com o Comitê de Tecnologia.  
 
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas, para 
todos os itens do questionário. 
  
1.4. Com Relação aos Riscos de TI 
 
Em sua resposta,  acerca do nível de adoção praticado, o DEPAC manifestou que a CMB 
define formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TI, comunicando formalmente 
os papéis e responsabilidades. Contudo, os níveis de riscos de TI são parcialmente 
identificados. 
 
Quanto as decisões estratégicas considerando os níveis de risco de TI definidos, a CMB 
iniciou plano para adotar. O DEPAC tem como meta para 2014 à elaboração de  um 
Manual com as métricas de risco que será  adotado na CMB. 
 
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas, para 
todos os itens do questionário. 
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AVALIAÇÃO DA AUDIT 
 
Com relação à questão 1.4, gestão dos riscos de TI aos quais o negócio está exposto, a 
resposta do gestor informa que são adotados integramente diretrizes,  papeis e 
responsabilidade, relacionados a Gestão de Risco, conforme referenciado nas  Página 57 
à 68 do PDTI. 
 
Contudo, verificou-se que dentre as 24 Metas e 41 riscos informados, o principal sistema 
da CMB, o SIGEM, que atende a diversas áreas de negócio, não foi identificado, 
analisado e nem tão pouco avaliado, não existindo metas de controle e monitoramento de 
seus riscos, e consequentemente não sendo definidos formalmente seus papeis e 
responsabilidades de risco ao negócio. 
 
1.5. Com Relação ao Pessoal do TI 
 
Em sua resposta, a cerca do nível de adoção praticado, o DEGEP manifestou que a CMB 
define parcialmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a 
retenção de gestores e de pessoal técnico de TI. 
 
Informou ainda, que a CMB adota parcialmente as diretrizes para avaliação e incentivo 
ao desempenho de gestores e do pessoal técnico de TI, bem como, define formalmente 
diretrizes para escolha dos líderes da área de TI, ocupantes de cargos de chefia e 
assessoramento. 
 
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas, para 
todos os itens do questionário. 
 
1.6. Com Relação à Transparência da Gestão e Uso de TI 

Em sua resposta, a cerca do nível de adoção praticado, a DITEC manifestou que a 
organização define parcialmente diretrizes para comunicação com as partes interessadas 
sobre os resultados da gestão e do uso de TI. Essas divulgações ocorrem através das 
publicações dos relatórios Gerencias disponibilizado na intranet. 
 
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou a resposta apresentada, para o item 
do questionário. 
 
1.7. Com Relação ao Monitoramento da Governança e da Gestão de TI 
 
Em sua resposta, a cerca do nível de adoção praticado, a Diretoria Executiva se 
manifestou dá seguinte forma, após apresentação das respostas pelo DETIC: 
 
a. A organização define formalmente diretrizes para avaliação da governança e da 

gestão de TI? 

Embora incialmente a área gestora em sua resposta entenda que a CMB não adote, a 
Diretoria Executiva se posicionou de forma contrária,  afirmando que a empresa adota 
parcialmente.   Segundo o entendimento firmado na RD nº 22/2014,  existem diretrizes 
vinculadas com a Governança e não com a Gestão de TI, no PDTI 2013/2014, motivo 
pelo qual foi  considerado como parcialmente adotado.  
 
As respostas do DETIC, relacionadas com a avaliação periódica de governança, de 
sistemas de informação e segurança da informação, bem como quanto a avaliação 
periódica de contratos de TI, também foram consideradas como parcialmente adotadas, e 
convalidadas pela Diretoria Executiva na RD supracitada. 
 
1.8. Com Relação à Auditoria Interna 

A Auditoria Interna possui pessoal capacitado para avaliar a governança e a gestão de 
TI? 
 Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, a AUDIT informou  que solicitou 
o preenchimento de uma vaga, conforme Memo.AUDIT nos 054/2012, de 12/04/2012; 
209/2012, de 12/11/2012 (encaminhando Nota Técnica AUDIT 002/2012); PA.PRESI nº 
168/2012; 073/2013 e 344/2013, sendo que até o momento, não obteve sucesso, motivo 
pelo qual  considera esse item parcialmente atendido.  
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Entretanto, em referência ao Acórdão nº 2.296/2012 TCU-Plenário, que recomenda à 
CMB, no item 9.2.11 que: “aperfeiçoe o processo de auditoria interna, à semelhança 
das orientações do objetivo de controle ME 2.1 do Cobit 4.1;”, dificilmente a Auditoria 
Interna, sem possuir uma estrutura adequada, será capaz de realizar auditorias de 
tecnologia da informação e dificilmente conseguirá desempenhar satisfatoriamente o 
conjunto de atribuições a cargo deste Departamento, em termos de verificação de 
controles na área de TI. 

Para os demais itens dos questionários, esta AUDIT, informou que monitora as ações de 
governança e de gestão de TI e avalia a gestão de riscos de TI, de forma parcial. 

No entanto, adota integralmente, de forma periódica, plano de auditoria que inclui 
avaliação da governança e da gestão de TI, avaliando os riscos considerados críticos 
para o negócio e a eficácia dos respectivos controles, bem como avalia as respostas 
apresentadas aos questionários dos levantamentos de Governança de TI, realizados pelo 
TCU. 

EVIDÊNCIAS: 
 

 PDTI 
 Lei nº 5.895 – REGIMENTO 
 Decreto Nº 2.122 - ESTATUTO SOCIAL 

RECOMENDAÇÕES:  

AO DEPAC: 

Aprimore o processo relacionado ao conjunto de Leis, Decretos e Normas para os 
principais negócios da CMB, definindo uma política corporativa de gestão de 
continuidade de negócio, que vise fornecer uma estrutura para que se desenvolva uma 
resiliência organizacional capaz de responder efetivamente e salvaguardar os interesses 
das partes interessadas, a reputação e a marca da CMB, bem como suas atividades de 
valor agregado, alinhada com os objetivos estratégicos da CMB.  

AO DETIC: 

Aprimore a gestão dos riscos de TI, incluindo nas ações definidas no PDTI, metas e 
riscos relacionados ao SIGEM (ERP), ao qual o negocio da CMB está exposto. 

Risco:  
 
2. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS 

PERTENCENTES À DIMENSÃO ESTRATÉGICAS E PLANOS 
 
Fato: 
 
Por meio de encaminhamento de memorandos à Diretoria de Tecnologia – DITEC e a 
Diretoria de Administração e Finanças – DIRAD, esta AUDIT solicitou o 
preenchimento do questionário GovTI2014 aos Departamentos DETIC, e DESEM, de 
responsabilidades das referidas Diretorias para responder as perguntas da Dimensão – 
Estratégias e Planos. Os respondentes se manifestaram da seguinte forma: 
 
2.1 Com Relação ao Planejamento Estratégico Institucional 
 
Acerca do nível de adoção praticado, a Diretoria Executiva se manifestou dá seguinte 
forma, após apresentação das respostas pelo DESEM: 

O processo de planejamento estratégico institucional está formalmente instituído, como 
norma de cumprimento obrigatório? 

Embora incialmente a área gestora, em sua resposta, entende que a CMB adota 
integralmente, a Diretoria Executiva manifestou-se na RD nº 22/2014, afirmando que a 
empresa adota parcialmente.  
 
Segundo entendimento, o processo do Planejamento Estratégico Institucional - PEI não 
está instituído, contudo a CMB, executa periodicamente processo de planejamento 
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estratégico institucional, prevendo a participação das áreas mais relevantes da 
organização, inclusive a de TI.    
  
2.2 Com Relação ao Planejamento de Tecnologia de Informação 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DETIC manifestou que 
organização executa periodicamente processo de planejamento de TI, onde prevê a 
participação das áreas mais relevantes da organização, apoiada pelo comitê de TI.  
 
O PDTI possui planos vigentes e contempla objetivos, indicadores e metas para a TI, 
com os objetivos explicitamente alinhados aos objetivos de negócios constantes do 
plano estratégico institucional. 
 
 Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas, para 
todos os itens do questionário. 

AVALIAÇÃO DA AUDIT 
 
Com relação à questão 2.1, embora o entendimento seja que a área executa um processo 
periódico de Planejamento Institucional, faz-se necessários melhorias no processo 
capazes de informar: 
  

 indicador de resultado para quantificar o cumprimento de cada objetivo 
estratégico estabelecido; 

 ações consideradas necessárias para o alcance das metas fixadas; 
 metas de curto, médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado; 

e 
 acompanhamento periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, 

para correção de desvios. 
 
Cabe ressaltar que, a importância desses temas, já foi objeto de recomendação pelo TCU 
em Acórdão nº 1233/2012, em observância ao Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, inciso I, e 
art. 7º, e na existência de boas práticas, a exemplo do critério de avaliação 2 do 
Gespública. 
  
Com relação ao item 2.2, não foi observada uma meta especifica para a Sustentação do 
Sistema Integrado de Gestão Empresarial – SIGEM, no PDTI, relacionados com a 
consolidação dos processos implantados, melhorias e novas implementações, embora o 
Acórdão nº 2296/2012, direcionado a CMB, materialize em suas determinações e 
recomendações a importância da gestão e governança do ERP para o alinhamento e 
sustentação do negocio da CMB.   
  
RECOMENDAÇÕES: 

AO DESEM 
 

a) aperfeiçoe seu processo de planejamento estratégico, incluindo para os 
objetivos estratégicos estabelecidos, os indicador de resultado para quantificar 
o cumprimento de cada objetivo; 

b) aperfeiçoe o processo de planejamento estratégico, incluindo os projetos e 
ações considerados necessários e suficientes para o alcance das metas fixadas; e 

c) aperfeiçoe o processo de planejamento estratégico, incluindo metas de curto, 
médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado. 

AO DETIC 
Aperfeiçoe o processo de planejamento de TI, incluindo objetivos, metas e indicadores 
relacionados à gestão e governança do ERP, desmembrando em planos e ações para 
aprimorar e potencializar o seu uso. 
 
 
Risco:  
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3. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS 

PERTENCENTES À DIMENSÃO INFORMAÇÕES 
 
Por meio de encaminhamento de memorandos à Diretoria de Tecnologia – DITEC e a 
Diretoria de Administração e Finanças – DIRAD, esta AUDIT solicitou o 
preenchimento do questionário GovTI2014 aos Departamentos DETIC e DESEM,  
visando obter respostas para as perguntas da Dimensão – Informações. Os respondentes 
se manifestaram da seguinte forma: 
 
3.1 Com Relação à Informatização dos Processos Organizacionais 
 
Em suas respostas, acerca do nível de adoção praticado, o DESEM e o DETIC 
manifestaram que a CMB, parcialmente, identifica e mapeia os principais processos de 
negócio e que alguns são suportados por sistemas informatizados, bem como, também 
de forma parcial, tem publicado as informações dos sistemas informatizados.  
 
 Acrescentaram que a organização iniciou plano para adotar ações para designar 
formalmente responsáveis da área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas 
informatizados. 
 
No entanto, quanto a avaliação periódica da efetiva utilização dos sistemas 
informatizados que suportam o negócio, essa é adotada integralmente pela CMB. 

3.2  Com Relação à Transparência das Informações Relacionadas à Gestão e 
Uso de TI 

 Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DETIC  afirmou que não se 
aplica, a divulgação na internet dos acompanhamentos das ações, planos  e dos projetos 
de TI, para a CMB, bem como também não se aplica a divulgação na Internet da 
execução orçamentária de TI, dos questionários dos levantamentos de governança de TI 
realizados pelo TCU e seus respectivos feedbacks e o Princípio dos “Dados Abertos 
Governamentais”, visto que o Acórdão nº 1.233/2012-TCU, recomenda somente à 
Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC) do Conselho 
de Governo. 
 
Informaram ainda, que o Acórdão 2.585/2012-TCU, que também trata da divulgação 
das ações e orçamentos de TI na Internet, prevê a referida divulgação para o Conselho 
Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação e Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da União, com fundamento na Lei nº 
8.443/92, art. 43, inciso I, c/c Regimento Interno do TCU, art. 250, inciso III. 
   
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas, para 
todos os itens dos questionários. 
 
AVALIAÇÃO DA AUDIT 

Em resposta a questão 3.2, o DETIC entende que a prática não se aplica por não estar 
sob jurisdição das Instituições citadas, conforme materializado nos Acórdãos                  
nº 1.233/2012 e nº 2.585/2012, motivo que usa a mesma justifica para as respostas de 
“não se aplica”, imputadas à 6 (seis) dos 9 (nove) itens perguntados. 
  
Na continuidade da justificativa, informa que com base na Lei de Acesso a Informação, 
em regra, as informações são públicas, e suas solicitações devem ser atendidas pelo 
Serviço de Informação ao Cidadão da CMB. 

Contudo, conforme materializado em seu art. 3º, inciso VII e art. 7º, na alínea b do 
inciso VII da Lei de Acesso a Informação, independentemente de solicitações e salvo as 
exceções de sigilos, os resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e 
entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos, auditorias, prestações e 
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo 
prestações de contas relativas a exercícios anteriores, devem ser divulgadas as 
informações de interesse público.  
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RECOMENDAÇÃO: 
 
AO DETIC 

Iniciar planejamento avaliando as informações que realmente podem ser disponibilizadas 
e acessadas pelo sítio da CMB, visando o atendimento da legislação vigente de 
Transparência Pública, principalmente, das informações de que “não se aplica”, 
relacionadas à questão 3.2. 

 
Risco:  
 
4. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS 

PERTENCENTES À DIMENSÃO PESSOAS 

Por meio de encaminhamento de memorandos à Diretoria de Tecnologia – DITEC e a 
Diretoria de Administração e Finanças – DIRAD, esta AUDIT solicitou o 
preenchimento do questionário GovTI2014 aos Departamentos DETIC, e DEGEP, 
visando obter respostas  para  as perguntas da Dimensão – Pessoas. Os respondentes se 
manifestaram da seguinte forma: 
 
4.1 Com Relação ao Planejamento de Tecnologia de Informação 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, a Diretoria Executiva se  
posicionou de forma contrária ao que foi apresentado pelo DEGEP, especificamente, nas 
respostas dos itens “b” e “d” do questionário, a saber: 
 
“b. A organização define critérios para avaliação e atendimento dos pedidos de 
capacitação?” 
Embora incialmente a área gestora em sua resposta entenda que a CMB adote 
integralmente, a Diretoria Executiva manifestou-se, na RD nº 22/2014, que a empresa 
adota parcialmente.  
 
“d.  A organização acompanha a execução do plano de capacitação, com identificação 
e correção dos desvios?” 
Segundo entendimento da Diretoria Executiva existe a definição dos critérios para 
avaliação, mas não para o atendimento dos pedidos de capacitação. Além disso, a CMB 
acompanha a execução do plano de capacitação, mas não a correção de desvios. 
 
Para os demais itens relacionados às competências necessárias para o pessoal de TI, 
plano de capacitação e ações para o desenvolvimento parcial de competências em 
contratação de bens e serviços de TI e na gestão dos contratos, a Diretoria Executiva 
convalidou com a resposta da área Gestora com relação ao nível de adoção parcial. 

 
4.2 Com Relação ao Planejamento de Tecnologia de Informação 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DEGEP afirmou que a 
organização estabelece metas de desempenho para o pessoal de TI, com avaliação 
periódica do desempenho do pessoal de TI, além de estabelecer benefício, financeiro ou 
não, em função do desempenho alcançado pelo pessoal de TI. 
 
4.3.  Com Relação à Força de Trabalho de TI, informe: 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DEGEP se manifestou que não 
se aplica, avaliar o quantitativo previsto e aprovado como força de trabalho em TI, nem 
tão pouco avaliar o quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho em TI, 
consequentemente não se aplica as questões da estimativa do quantitativo considerado 
ideal, tendo como base estudo técnico de avaliação quantitativa e qualitativa. 
 
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas, para 
todos os itens dos questionários. 
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AVALIAÇÃO DA AUDIT 

Na resposta apresentada para a questão 4.3, o respondente manifestou que não se aplica 
fazer um levantamento para avaliar o quantitativo previsto e ideal, e realizar estudos 
técnicos de avaliação qualitativa do quadro de pessoal da área de TI. 
 
Contudo, analisando o Acórdão nº 1233/2012 – TCU – Plenário, verificamos a 
importância do tema em questão, pois a recomendação constante do item 9.2.2 é a 
seguinte: “oriente os órgãos e entidades sob sua jurisdição a realizar avaliação 
quantitativa e qualitativa do pessoal do setor de TI, de forma a delimitar as 
necessidades de recursos humanos necessários para que estes setores realizem a gestão 
das atividades de TI da organização”. 
  
Outro fato, agora analisando o PDTI vigente, é que embora em seu item 19, o título seja 
“gestão de pessoas”, somente evidenciamos a estrutura atual de recursos humanos do 
DETIC e os fatores relacionados à mudanças da estrutura para o período entre os anos 
de 2013 e 2014. 

Em que pese a área ter respondido no item 4.3, que não se aplica, existe a necessidade 
de prover estudos de adequabilidade em conformidade a recomendação do item 9.2.2 do 
Acórdão nº 1233/2012. 

RECOMENDAÇÕES 

AO DEGEP 

Prover estudos de adequabilidade da estrutura de recursos humanos da área de TI, no 
aspecto quantitativo e qualitativo dos servidores, com vistas a atender as necessidades 
do DETIC relacionadas à gestão e governança de TI; 
 
AO DETIC 
 
Nas futuras revisões do PDTI, aprimorar o item 19, PLANOS DE GESTÃO DE 
PESSOAS, incluindo planos para manter a estrutura de recursos humanos das áreas do 
DETIC, adequada para atender as suas Demandas. 
 
Risco: 
  
 
5. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS 

PERTENCENTES À DIMENSÃO PROCESSOS 
 
Por meio de encaminhamento de memorandos à Diretoria de Tecnologia – DITEC e a 
Diretoria de Administração e Finanças – DIRAD, esta AUDIT solicitou o 
preenchimento do questionário GovTI2014 aos Departamentos DETIC, DESEM,  
DEGCS e DEPAC, bem como ao COTIN, , visando obter respostas para as perguntas da 
Dimensão – Processos. Os respondentes se manifestaram da seguinte forma: 
 
5.1 Com Relação aos Processos de Gerenciamento de Serviços de TI 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DETIC se manifestou, 
conforme segue: 
 
A organização executa processo de gerenciamento do catálogo de serviços e de 
gerenciamento de incidentes?  
 
O PDTI apresenta a identificação da lista dos serviços de TI disponibilizado à 
organização. (Catálogo de Serviços - Página 72 do PDTI 2013-2014-R1), bem como foi 
disponibilizada documentação no seguinte caminho: “Processo DS-8 Central de 
Serviços e Incidentes”, implantado no Sharepoint, motivos pelos quais  adota 
Integralmente. 
  
Para os demais itens da questão 5.1, o DETIC informa que a CMB iniciou plano para 
adotar, o gerenciamento de continuidade dos serviços, gerenciamento de mudanças e 
gerenciamento de configuração e ativos. 
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5.2 Com Relação ao Gerenciamento de Nível de Serviços de TI 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DETIC se manifestou 
informando que a CMB iniciou plano para adotar, esse Gerenciamento. 
 
5.3 Com Relação à Gestão de Riscos de TI 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DEPAC se manifestou que a 
organização executa um processo de gestão de riscos de TI, conforme Normas de 
Administração 4000-NA-3-01-02; 4000-NA-1-03-02; 4000-NA-1-03-01.01. Além 
disso, identifica parcialmente os riscos de TI dos processos críticos de negócio, 
avaliando e tratando os riscos de TI.   

5.4 Com Relação à Gestão Corporativa da Segurança da Informação 

Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o COSIC se manifestou que a 
organização dispõe de uma Política de Segurança da Informação formalmente instituída, 
possuindo um gestor responsável pelas ações corporativas. 
Contudo, não adota controles para garantir a proteção adequada ao grau de 
confidencialidade de cada classe de informação; e não instituiu formalmente, como 
norma de cumprimento obrigatório, o processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de 
TI e monitoramento do uso dos recursos de TI. 
 
5.5 Com Relação ao Processo de Software 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DETIC manifestou que o 
Processo de Software está formalmente instituído, como Norma de cumprimento 
obrigatório, Norma de Administração 2015-NA-2-01-01. 
 
5.6 Com Relação ao Gerenciamento de Projetos de TI 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DETIC manifestou que  
organização possui portfólio de projetos de TI e o processo de gerenciamento de 
projetos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos 
e metas de processo a cumprir. 
  
5.7 Com Relação às Contratações de Serviços de TI 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DETIC manifestou que a 
organização realiza estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da 
contratação explicitando, nos autos, as necessidades de negócio que se pretende atender 
com a contratação e o alinhamento entre a contratação e os planos estratégico 
institucional e de TI vigentes. 
 
 5.8 e 5.9     Com Relação ao Processo de Planejamento e Gestão das Contratações 
de TI 
 
Em sua resposta, acerca do nível de adoção praticado, o DETIC manifestou que a 
organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades 
de planejamento e Gestão das contratações de TI, referenciados na Norma 2014-NA-1-
01. 
 
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas, para 
todos os itens dos questionários nº 5. 
 
AVALIAÇÃO DA AUDIT 

Embora a lista de serviços de TI seja um artefato do referido processo, faz-se necessário 
que o gerenciamento do catálogo de serviços forneça e mantenha uma fonte única de 
informação consistente de todos os serviços operacionais e aqueles que estão sendo 
preparados para entrar em operação, ou seja, gerenciar a informação contida no catálogo 
de serviço. 
 
Outro fato, é que analisando a lista de Serviços disponível no PDTI, verificamos a 
necessidade da presença de serviços relacionados ao Sistema de Gestão Empresarial – 
SIGEM.  
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Em que pese à área ter respondido que executa integralmente o gerenciamento do 
catálogo de serviços, faz-se necessário prover melhorias no gerenciamento, incluindo 
informações a respeito do ERP, além de disponibilizar um repositório para gerenciar 
tais informações.  
 
RECOMENDAÇÃO:  
 
AO DETIC: 
 

a) Aprimore o processo relacionado ao gerenciamento do catálogo de serviços, 
incluindo informações estruturadas, além de disponibilizar um repositório para 
consulta e gerenciamento. 

b) Aprimore o catálogo de serviços incluindo informações estruturadas 
relacionadas aos serviços prestados pelo ERP. 

6. INFORMAÇÃO A RESPEITO DOS RESULTADOS DE TI 
 
Com relação aos objetivos de TI planejados pela organização, foram informadas as 
metas mais relevantes para cumprimento em 2013, sendo incluída na relação, a 
transferência do ambiente de contingência das soluções de rastreabilidade (SCORPIOS 
e SICOBE) para sala-cofre da CMB em Santa Cruz.  
 
Para os principais serviços de TI que sustentam as atividades da organização, foram 
informados os indicadores de serviços de suporte remoto, Segurança da Informação de 
TI, Passaporte, Conectividade à Internet e Sistema de Gestão Empresarial. 

Quanto aos Serviços disponíveis ao Cidadão/Cliente, por meio do Modelo de 
Acessibilidade de Governo Eletrônico – eMAG e Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico – ePING, o DETIC manifestou a sua não aplicabilidade, com 
fundamento nos autos do levantamento sobre Governança de TI na Administração 
Pública Federal (Acórdão 2.585/2012-TCU). 

Salienta-se que as recomendações constantes do Acórdão supracitado são para o 
Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação e Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, com 
fundamento na Lei nº 8.443/92, art. 43, inciso I, c/c Regimento Interno do TCU, art. 
250, inciso III.   

Face ao exposto, entende-se que a Casa da Moeda do Brasil, por não estar contemplada 
na estrutura dessas organizações, tais práticas como o eMAG e ePING, não se aplicam 
à CMB.  
 
Na RD nº 22/2014, a Diretoria Executiva convalidou as respostas apresentadas. 
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1. RELATÓRIO PRELIMINAR DE 
AUDITORIA INTERNA Nº 14/2014 

2. PROCESSO Nº: (Somente na versão final do 
Relatório) 

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 1.1.5 – Processo 
de Emissão e Controle de Declarações Fiscais, 
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 2014. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Análise da Declaração do Imposto de Renda 
Retido na Fonte - DIRF do Exercício de 2014, 
Ano-calendário 2013, conforme Instrução 
Normativa RFB nº 1.405/2013, em estrita 
observância aos Princípios de Auditoria 
geralmente aceitos.     

 
6. ESCOPO 

O escopo do trabalho abrangeu a verificação do 
fato gerador e preenchimento da Declaração do 
Imposto de Renda Retido – DIRF do Exercício de 
2014, Ano-calendário 2013, em cumprimento à 
Legislação vigente, referente aos códigos de 
receita: (6147) IRPJ, CSLL e PIS/PASEP/ 
Produtos - Retenção em Pagamento por Órgãos 
Públicos; (6175) IRPJ, CSLL e PIS/PASEP / 
Transporte de Passageiros - Retenção em 
Pagamento por Órgãos Públicos; (6188) IRPJ, 
CSLL e PIS/PASEP / Financeiras - Retenção em 
Pagamento por Órgãos Públicos; e (6190) IRPJ, 
CSLL e PIS/PASEP / Serviços - Retenção em 
Pagamento por Órgãos Públicos. 
 
O escopo abrangeu ainda a verificação dos valores 
devidos (débitos) constantes na Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, 
competência julho/2013, referentes aos códigos da 
receita 6147, 6175, 6188 e 6190, tendo como base 
as respectivas informações apresentadas no 
Sistema SIAFI. 
 
 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Foram analisados 4 (quatro) códigos de receita que 
correspondem a 40% do total dos 10 (dez) códigos 
elencados na Declaração do Imposto de Renda 
Retido – DIRF. 

 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAD  
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF  
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Declarações Fiscais 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

 
1 – Divergência de Informações entre os Sistemas SIAFI e ERP, na perspectiva 

da DIRF  

 Fato 
Considerando que a base para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda na Fonte – 
DIRF são as informações apresentadas nos Sistemas SIAFI e ERP, verificou-se os valores das 
retenções de tributos federais, referentes aos códigos de receita 6147, 6175, 6188 e 6190, pagos 
no mês de julho/2013, registrados nos referidos Sistemas, sendo constatadas as seguintes 
divergências: 

Quadro 1: ERP X SIAFI – Valor pago de contribuições 

 

 

 

 
 
 

  Fonte e Método: SIAFI Conta 19321.05.02 “Darfs Emitidos” – Julho/13 e Relatório ERP    
(data de baixa - julho/2013), elaborado pela AUDIT.  
  
 Responsáveis 

SECF – Márcia Regina da Cunha Ventura 

SECO – Milton de Almeida Cordeiro 

 
 Corresponsáveis 

DVCO – Ruy Reis Neves dos Anjos (até 25/07/2013) 

               Marcos Paulo Martins dos Santos (a partir de 30/08/2013) 

DECOF – José Luiz Gil Costa 

 
 Recomendações  

a.1) Justificar o motivo pelo qual as informações referentes aos pagamentos das retenções 
de tributos registradas no SIAFI apresentam divergências em relação ao Sistema ERP; 

a.2) Analisar as divergências apontadas, referentes às retenções de tributos pagas no mês 
de julho/2013, efetuando, se for caso, os ajustes necessários; e 

a.3) Realizar conciliações mensais por código de retenção visando mitigar possíveis 
divergências entre o SIAFI e os relatórios do Sistema ERP, efetuando os ajustes necessários e 
tempestivos. 

Competência: SECO/DVCO/DECOF 

b.1) Analisar os códigos da receita lançados no Sistema ERP, que apresentaram 
divergências com o SIAFI, efetuando, se for o caso, os ajustes necessários; e 

b.2) Efetuar análise das informações fiscais lançadas nos Sistema ERP, em consonância 
com os documentos fiscais, efetuando os ajustes necessários e tempestivos, a fim de evitar 
incoerência das informações apresentadas no referido Sistema. 

Competência: SECF/DVCO/DECOF 

 
 Risco: 
 
 
 

CÓDIGO DA 
RECEITA 

VALOR (R$) 
SISTEMA ERP 

VALOR (R$) 
SISTEMA SIAFI 

DIVERGÊNCIA 
(R$) 

6147 3.122.175,05 3.121.545,42 629,63 

6188 410.030,02 37.662,53 372.367,49 

6190 7.731.929,75 1.242.033,90 6.489.895,85 
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8. ENCAMINHAMENTO 

 DIRAD/DECOF – 05/12/2014 
MEMO nº 812/2014 
 
 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

 DIRAD/DECOF – 19/12/2014 
 
 

10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

- 

11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 

   04/12/2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Divergência entre as Informações apresentadas na DIRF, no Sistema ERP e 
no SIAFI  
 
 Fato 
Na análise da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, Exercício de 2014, 
Ano-Calendário 2013, verificou-se divergências entre os valores apresentados na referida 
Declaração, referentes às retenções de tributos federais (códigos de receita 6147, 6175, 6188 e 
6190) liquidadas em julho/2013, e os valores constantes nos Sistemas ERP e SIAFI, conforme 
evidenciado no Quadro 8: 
 
Quadro 8: DIRF X ERP X SIAFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte e método: Razão SIAFI Conta: 19321.05.02 Darfs Emitidos Julho/13, DIRF 2014/2013 
– Retenções no mês Julho-2013 e Relatório ERP (Data de Baixa – julho/2013), elaborado pela 
AUDIT. 

 Responsável 
SECF – Márcia Regina da Cunha Ventura 

 Corresponsáveis 
DVCO – Ruy Reis Neves dos Anjos (até 25/07/2013) 

               Marcos Paulo Martins dos Santos (a partir de 30/08/2013) 

DECOF – José Luiz Gil Costa 

 

  Recomendações  
a) Justificar o motivo das divergências apontadas na DIRF, em relação às informações 

apresentadas no Sistema ERP e SIAFI; e 

b) Analisar as divergências apuradas na DIRF 2014/2013, mês de julho/2013, em relação às 
informações apresentadas no Sistema ERP e SIAFI, efetuando, se for o caso, os ajustes 
necessários. 

Competência: SECF/DVCO/DECOF 

 
 Risco:  
 
3 – Divergência entre as Informações apresentadas na DCTF e no SIAFI 
 
 Fato 
Visando verificar o correto preenchimento da declaração, selecionamos por amostragem a 
DCTF, competência julho/2013, cruzando os valores devidos (débito) referentes à retenção de 
tributos (códigos 6147,6175, 6188 e 6190) apresentados na declaração, com as respectivas 
informações contidas no SIAFI, constatando as seguintes divergências: 

Quadro 9: SIAFI X DCTF – Valor do débito 

Fonte e método: DCTF 2014/2013, competência julho/2013, SIAFI - Conta 19321.05.01 “Darf a 
Emitir”(Movimento de débito), elaborado pela AUDIT. 

 Responsável 
SECF – Márcia Regina da Cunha Ventura 

 

CÓDIGO DA 
RECEITA DIRF (R$) ERP (R$) SIAFI (R$) 

6147 3.242.053,99 3.122.175,05 3.121.545,42 

6175 175.995,05 176.763,30 176.763,30 

6188 321.724,79 410.030,02 37.662,53 

6190 7.806.879,68 7.731.929,75 1.242.033,90 

CÓDIGO DA 
RECEITA 

DCTF SIAFI DIVERGÊNCIA 
(R$) Valor do Débito (R$) "Darf a Emitir" (R$) 

6147 3.181.693,95 3.180.130,21  1.563,74 

6175 176.763,30 175.375,68  1.387,62 

6188 321.724,79 37.662,53  284.062,26 

6190 7.802.635,73 1.248.942,53  6.553.693,20 
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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. 

 

 Corresponsáveis 
DVCO – Ruy Reis Neves dos Anjos (até 25/07/2013) 

               Marcos Paulo Martins dos Santos (a partir de 30/08/2013) 

DECOF – José Luiz Gil Costa 

 
 Recomendações 

a) Justificar o motivo das divergências apontadas na DCTF, em relação às informações 
apresentadas no Sistema SIAFI; e 

b) Analisar as divergências apuradas na DCTF, mês de julho/2013, em relação às 
informações apresentadas no Sistema SIAFI, efetuando, se for o caso, os ajustes necessários. 

      Competência: SECF/DVCO/DECOF 
 

 Risco:  

 
4 – Atraso na Entrega de Declaração Fiscal 

 Fato 

Durante análise constatou-se que o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – 
DACON, competência julho/2013, cujo prazo encerrou-se em 06/09/2013, foi entregue 
somente na data de 16/05/2014, ou seja, fora do prazo estabelecido no art. 6º da Instrução 
Normativa RFB nº 1.015/2010. 

 
 Responsável 
SECF – Márcia Regina da Cunha Ventura 
 
 Corresponsáveis 
DVCO –  Marcos Paulo Martins dos Santos 

DECOF – José Luiz Gil Costa 

 
 Recomendações  

a) Justificar o motivo pelo qual o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – 
DACON, competência julho/2013, foi enviado à Receita Federal do Brasil – RFB fora do prazo 
estabelecido na Legislação; e 

 
b) Aprimorar o controle de entrega das Declarações Fiscais, a fim de evitar o 

descumprimento do prazo de entrega estabelecido na Legislação. 
       
         Competência: SECF/DVCO/DECOF 
 
 
 Risco:  
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II



 

 

 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

________________________________________ 

1. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA       
Nº 15/2014 

2. PROCESSO Nº 18750.001356/2014-57  

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 ao Eixo de Atuação 3. Auditoria De 
Compliance, Área De Negócio 3.1 – Compras, 
Ações De Auditoria 3.1.3 – Processo de Fundo 
Rotativo-DEGCS, relativo ao Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 
Exercício de 2014. 

5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar a eficiência, eficácia, economicidade e 
operacionalidade dos registros financeiros, o 
desempenho das tarefas operacionais e de apoio às 
atividades relacionadas ao Fundo Rotativo, bem 
como proceder à revisão da fluxogramação das 
rotinas e procedimentos. 
 
6. ESCOPO 

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais e 
Normas referentes às atividades financeiras nas 
operações do Fundo. 
 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Verificação de 15% dos processos de aquisições por 
meio do Fundo Rotativo-DEGCS nos últimos 6 
meses. 
 
 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DIREM/DEGCS – 04/11/2014 
MEMO nº 726/2014 
 

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

13/11/2014 
 

10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

25/11/2014 
 
11. DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO 

 Relatório Preliminar 
24/10/2014 

 Relatório Final 
04/12/2014 
 

12. MONITORAMENTO 

 Recomendação - Ponto 4 
a) Não Atendida 
b) Não Atendida 

 

DIRETORIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO – DIREM 

Departamento de Gestão de Contratações e 
Suprimentos - DEGCS 

______________________________________________________________ 

ASSUNTO: Fundo Rotativo DEGCS  

1 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DA NORMA                        
Nº 4110-NA-1-01.01 
 
Foram identificadas algumas Notas Fiscais sem evidência de registros de pesquisas de 
preços junto a 3 (três) fornecedores, no mínimo, contrariando o subitem 52 da Norma 
Administrativa nº 4110-NA-1-01.01. 
   
Além da falta de evidência da pesquisa de preço junto a 3(três) fornecedores, em 
algumas solicitações, não foi localizada justificativa para prosseguimento com apenas 
uma única cotação, ou busca por outro fornecedor, bem como o de acordo do Gerente 
da Seção de Compras e Contratações Gerais - SECG para o prosseguimento com 
cotação inferior ao mínimo estabelecido na referida Norma de Administração. 
 
Foi verificado que em algumas Notas Fiscais não há registro da data e forma de 
pagamento, se foi em cheque ou em espécie, descumprindo o item 64 da Norma de 
Administração nº 4110-NA-1-0.01, que estabelece a obrigatoriedade do referido 
registro no próprio documento (Nota Fiscal). 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando o teor da manifestação da área auditada e a documentação disponibilizada,  
constatou-se que foram justificadas as aquisições efetuadas, sem cotação junto a 3(três) 
fornecedores e sem assinatura do Gerente da SECG, assim como houve adequações aos 
procedimento de compras à vista. 
 
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 para esse assunto. 
 
 
2 – INFORMAÇÃO REFERENTE ÀS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA 
ÁREA DIVERGENTE DO PEDIDO DE COMPRAS 
 
Foram verificadas divergências entre os quantitativos solicitados pelas áreas, por meio 
das Requisições de Materiais – RQM e Solicitações de Compras – SC, e os 
efetivamente adquiridos pelo comprador, por meio de Pedido de Compras – PDC. 
 
Ressalta-se que este fato foi apontado no Relatório de Auditoria nº 05/2012, sendo 
justificada, à época, que a compra em quantidade superior a solicitada, em alguns 
casos, ocorre face ao produto ser comercializado em caixas com quantidades superiores 
à requisitada pela área.  Assim, é feito contato telefônico com a área para confirmação 
de compra em quantidade superior, mas a situação não é registrada no documento. Foi 
proposto no Plano de Ação, que seria providenciado junto ao usuário, por meio de e-
mails, autorizações justificadas para possíveis alterações na quantidade de produtos 
adquiridos em “caixa fechada”. Essa mudança de procedimento não foi evidenciada nas 
Notas Fiscais analisadas. 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando o teor da manifestação da área auditada, a justificativa apresentada 
demonstra o motivo pelo qual ocorreram as divergência entre o registrado no Pedido de      
Compra - PDC, assim como evidencia que os pagamentos ocorreram em consonância 
com as quantidades efetivamente adquiridas. 
 
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 para esse assunto. 
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 Recomendação - Ponto 7 
a) Não Atendida 
b) Não Atendida 

 
 
 
 
 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. 

 

3 – INFORMAÇÃO REFERENTE À AUSÊNCIA DE BAIXA DE TÍTULOS 
PAGOS NO SISTEMA ERP 
 
Foram verificadas falhas no procedimento de baixa, no Sistema ERP, das Notas Fiscais 
já quitadas pelo Fundo Rotativo, onde se constatou, para o período analisado, 5 (cinco) 
Notas Fiscais sem a respectiva baixa. 
 
Constatou-se, ainda, que algumas Notas Fiscais, pertencentes ao mesmo fornecedor, 
totalizando R$ 2.646,40, ultrapassaram o limite de 15% (quinze por cento) do          
FR-DEGCS para cada compra, conforme estabelecido no item 51 da Norma nº 4110-
NA-1-01.01. 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando o teor da manifestação da área auditada, bem como a documentação 
disponibilizada, evidencia-se que as Notas Fiscais foram baixadas no Sistema ERP. 
 
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 para esse assunto. 
 
 
4 – AUSÊNCIA DE ATESTO DE RECEBIMENTO 
 
Constatação: 
 
Foi verificado que algumas Notas Fiscais não possuem o atesto de recebimento, 
contendo a identificação do empregado que recebeu o produto, assim como não foi 
informado se o material estaria sujeito à inspeção, contrariando ao estabelecido no item 
62 da Norma nº 4110-NA-1-01.01. 
 
Importante ressaltar que para ocorrer o pagamento, cada documento apresentado à 
Seção de Compras e Contratações Gerais - SECG deve conter atesto de recebimento do 
produto ou prestação do serviço, conforme estabelecido no referido Normativo. 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando o teor da manifestação da área auditada, embora os procedimentos 
referentes aos atestos das Notas Fiscais tenham sido aprimorados, ainda resta 1 (uma) 
Nota pendente de atestação, em razão do equipamento não ter sido localizado. 
 
Tendo em vista que das 4 (quatro) Notas pendentes de atestação, 3 (três) são de 
responsabilidade do Departamento de Serviços Coorporativos - DECOR, uma vez que 
os equipamentos necessitam de inspeção, houve direcionamento de recomendação ao 
referido Departamento.   
 
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi totalmente 
mitigado, resultando em Constatação no Relatório Final. 
 

 Recomendações: 

 
a) Atestar a Nota Fiscal nº 0138, a fim de dar cumprimento ao estabelecido na Norma                
nº 4110-NA-1-01-01. 
 
Competência: SECG/DVCP/DEGCS 
 
b) Atentar para a obrigatoriedade do atesto de recebimento em todas as Notas Fiscais, 
conforme item 62 da Norma de Administração nº 4110-NA-1-01.01. 
 
Competência: SERD/DVLC/DECOR 
 

 Risco: 
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5 – INFORMAÇÃO REFERENTE AOS PAGAMENTOS COM PRAZO 
SUPERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO 
 
Verificou-se que é comum os fornecedores, por liberalidade, concederem prazos de até 
30 dias, para pagamento de produtos e serviços adquiridos por meio do Fundo Rotativo.  
E ainda, que este prazo vem sendo observado pelos responsáveis do Fundo para a 
realização de pagamento, contrariando o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, estabelecidos 
no § 3º, art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando o teor da manifestação da área auditada, verificou-se que pagamentos 
efetuados com prazo superior aos 5 (cinco) dias estabelecidos na Lei nº 8.666/93, são 
devidos aos trâmites internos da CMB, inerentes ao encerramento do exercício, bem 
como aos atrasos na chegada das Notas Fiscais. Face ao fato da concessão expressa de 
um prazo maior para pagamento pelos próprios fornecedores, extingue-se aplicações de 
sanções à CMB.  
 
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 para esse assunto. 

 

6 – INFORMAÇÃO REFERENTE AO RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE FORA 
DO PRAZO 
 
Foi identificado que na Solicitação de Compra é registrada a quantidade mínima que o 
estoque deve manter (Ponto do Pedido) para o item solicitado. Contudo, em alguns 
casos, os ressuprimentos estão sendo feitos após a quantidade ficar abaixo do ponto de 
pedido. 
 
Em decorrência desse fato, alguns itens tiveram o estoque zerado, demonstrando a 
inobservância ao Ponto de Pedido, sendo necessário rever os controles internos, a fim de 
que esta situação seja solucionada. 
 
Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando o teor da manifestação da área auditada, verificou-se que os controles foram 
aprimorados, em virtude de novos procedimentos adotados quanto ao monitoramento 
dos trabalhos e os parâmetros revisados, o que reduz, significantemente, os 
ressuprimentos feitos após a quantidade ficar abaixo do ponto de pedido. 
 
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 para esse assunto. 
 

7 – DIVERGÊNCIA NO CADASTRO DE FORNECEDORES 
 
Constatação: 
 
Verificando os lançamentos no Sistema de Gestão Empresarial Integrado - ERP, foi 
apurado que o Imposto Sobre Serviço (ISS), em 2 (duas) Notas Fiscais, foi registrado no 
Módulo de Contas a Pagar de forma indevida, uma vez que o referido imposto possui 
campo específico e foi lançado de forma generalista, como por exemplo, no campo 
decréscimo e outros descontos. 
 
Foi verificado, também, que algumas Notas Fiscais analisadas possuem a razão social 
distinta daquelas registradas no Sistema ERP. 
  
No cadastro de Fornecedores, em geral, o nome do fornecedor é cadastrado pela razão 
social. Contudo, vimos que em alguns casos é utilizado o nome fantasia da empresa, 
sendo que a falta de uniformidade pode implicar em emissão de relatórios de 
fornecedores equivocados, além de haver maior facilidade de mudança de nome 
fantasia, possibilitando a rápida desatualização do cadastro de fornecedores, e ainda, a 
geração de dúvidas pelos usuários do sistema. 
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Avaliação Final da AUDIT 
 
Analisando o teor da manifestação do DECOF, uma vez que, inicialmente, a 
recomendação foi direcionada àquele Departamento, verificou-se que os procedimentos 
de retenções de ISS e cadastro de fornecedores são de competência do DEGCS, 
cabendo a esse Departamento as medidas cabíveis para proceder os acertos no Sistema 
ERP, razão pela qual a recomendação foi redirecionada ao DEGCS. 
 
Por esse motivo, o fato apresentado no Relatório Preliminar não foi mitigado, 
resultando Constatação no Relatório Final. 

 Recomendações: 

a) Atentar para o correto lançamento dos tributos no Sistema ERP, módulo de Contas a 
Pagar; e 
 
b) Promover a padronização do cadastro de fornecedores no ERP, a fim de manter os 
registros atualizados. 
 
Competência: DEGCS 
 

 Risco:  
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 16/2014 

2. PROCESSO Nº: 18750.001405/2014-51  

3. UNIDADE EXECUTORA DA AUDIT 

 Divisão de Auditoria de Desempenho – 
DVAD 

 Seção de Auditoria de Desempenho/ Áreas de 
Negócio - SEAO 

4. RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO 

Atendimento a Ação de Auditoria 4.3.3 – 
Atendimento às solicitações de exames especiais 
pela Presidência e/ou Diretoria Executiva, Área de 
Negócio 4.3 – Conselhos e Dirigentes, Eixo de 
Atuação 4 – Auditorias Especiais, relativo ao 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – 
PAINT, Exercício de 2014. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Dar cumprimento ao solicitado pela 
Presidência/Ouvidoria, no sentido de avaliar as 
possíveis causas que resultaram nas falhas 
apresentadas nas fotos dos passaportes.  

6. ESCOPO 

Verificar o processo de elaboração das 
especificações; aquisições; avaliações de insumo e 
a produção de passaportes, bem como o 
alinhamento destes processos as Normas Internas 
da CMB. 

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Foram verificados 100% da produção referente ao 
primeiro semestre do exercício de 2014. 

 
8. ENCAMINHAMENTO 

8.1 Relatório Preliminar 

 DITEC – 22/08/2014 
MEMO nº 546/2014 
 

 DITEC – 04/09/2014 
MEMO nº 591/2014 
 

 DIPRO - DEGER – 05/09/2014 
MEMO nº 593/2014    

9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

Foram concedidos 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento dos referidos Memorandos pelas 
áreas. 

 
10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

10.1 Relatório Preliminar 

 DITEC – 15/09/2014 
 DIPRO – 17/09/2014 
 DEMAT – 10/09/2014 
 DEPGQ – 11/09/2014 
 DEGER – 17/09/2014 

 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA – DITEC 
_______________________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Auditoria Especial do Processo de Produção de Passaportes 
 
RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1. REINCIDÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA TINTA ÚMIDO 
INVISÍVEL FLUORESCENTE CÓDIGO CMB 366175 NO PROCESSO 
DE PRODUÇÃO DE PASSPORTES 
Fato: 

Vale reportar ao Relatório da Comissão de Sindicância constituída pela PRT. PRESI 
51/2010, de 12 de abril de 2010, que teve como fato gerador Ofício da Polícia Federal, 
dando notícia de constrangimentos internacionais sofridos por cidadãos brasileiros que, 
ao apresentarem seus passaportes, foram acusados de fraude em virtude da ausência da 
impressão reativa à luz ultravioleta nos passaportes códigos CW 286068 e CY 716592. 

O Laudo Técnico, a época, elaborado pela Seção de Perícia e Documentoscopia – 
SEPD/DEMAT, parte integrante do Relatório, relata que nas cadernetas dos 
passaportes descritos, constatou-se que a baixa concentração de tinta invisível poderia 
ter sido ser proveniente de falha no equipamento impressor ou da própria tinta 
utilizada. Dentre os fatos relevantes, destacou-se a observância à baixa fluorescência ou 
ausência da tinta de coloração vermelha. 

A SEPD, na aplicação dos testes, baseou-se na escala de lã (índice de solidez à luz) que 
possui variações entre grau 0 a 8, considerando 8 a de maior resistência à luz e 0 a de 
menor resistência. Ressalta-se que foram utilizadas, nos testes, as tintas invisíveis 
vermelha, que apresentaram grau entre 1 e 2, e a verde-limão, que apresentou grau 5, 
de acordo com o resultado apontado pelo equipamento Xenotest. Concluiu-se, portanto, 
para a reprovação da tinta vermelha, por não se enquadrar na especificação técnica 
desejada, grau nível 5 ou acima. 

No que se refere à falha apresentada nos passaportes em 2010, os técnicos da CMB e a 
Comissão de Sindicância não puderam ratificar a razão dos problemas ocorridos. 
Contudo, sugeriram que fosse efetuado estudo, por grupo técnico específico, visando a 
apurar a razão da diminuta fluorescência da tinta invisível. Até o momento, esta equipe 
de auditoria não acusou a implementação do referido estudo. 

A referida Comissão recomendou ainda, a possibilidade de troca da atual pigmentação 
da tinta invisível, de vermelha para outra coloração mais resistente, como o verde-
limão, que apresentou maior resistência à luz, ou ainda pesquisar outros fornecedores 
que atendessem as especificações técnicas em vigor. Todavia, foi evidenciado, que as 
ações adotadas pelos agentes responsáveis destoaram das recomendações propostas 
pela Comissão. 

Fato contínuo, após denúncia interna na CMB e reportagem midiática veiculada na 
primeira semana do mês de junho/2014 pelo “G1”, esta equipe de auditoria, reuniu-se, 
em 03.07.2014, com o Departamento de Gestão da Qualidade – DEPGQ para tratar da 
possibilidade de ter ocorrido uma falha na produção de passaportes. 

O assunto abordado fez referência às respostas dos Memorandos n.º 360/2014, de 
11.06.2014, e 369/2014, de 16.06.2014, do DEPGQ em resposta às solicitações de 
auditoria desta AUDIT e da Ata nº 07/2014 – DEGER, de 02.04.2014. Ressalta-se 
dessa Ata a conclusão de todos os participantes da reunião, de que as características do 
impresso com a fluorescência da tinta offset invisível, código CMB 366175, lote SQ 
6121, fornecida pela empresa Sellerink detinha características de solidez à luz igual ao 
grau 2, abaixo da especificação técnica aceitável, não levando em consideração que 
este aceite poderia ocasionar problemas no passaporte conforme citado anteriormente. 

Os subscritores da Ata concluíram, impropriamente, que a produção e distribuição dos 
passaportes seria continuada até que houvesse disposição contrária à decisão, mesmo 
após o insumo ter apresentado resultado não conforme a especificação, com base em 
análise técnica efetuada pela SETI/DEPGQ, apresentando grau menor que 2. A 
avaliação desta equipe de auditoria em relação à impropriedade da conclusão baseia-se 
no fato de que nessa mesma Ata foi levantado questões a ser dirimidas antes que se 
desse continuidade ao processo, conforme descrito nos pontos nos 3 (três); 5 (cinco) e 6 
(seis).  
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11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 
 
11.1 Relatório Preliminar 

 
 04/09/2014 

 
11.2 Relatório Final 

 
 14/11/2014 

 
12. MONITORAMENTO 

 Recomendação – Fato 1 
1 a – Não Atendida 
1 b – Não Atendida 
1 c – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 2 
2 a – Não Atendida 
2 b – Não Atendida 
2 c – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 3 
3 a – Não Atendida 
3 b – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 4 
4 a – Não Atendida 
4 b – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 5 
5 a – Não Atendida 
5 b – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 6 
6 a – Não Atendida 
6 b – Não Atendida 
6 c – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 7 
7 a – Não Atendida 
7 b – Não Atendida 
7 c – Não Atendida 
7 d – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 8 
8 a – Não Atendida 
8 b – Não Atendida 
8 c – Não Atendida 
8 d – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 9 
9 a – Não Atendida 
9 b – Não Atendida 

 Recomendação – Fato 10 
10 a – Não Atendida 

 
 

 
 
 
 

O aspecto de reincidência da falha na produção de passaportes decorrentes de 
problemas apresentados pela utilização da tinta offset úmido invisível fluorescente, 
código CMB 366175, encontra-se evidenciado nos resultados das planilhas de análises 
de ensaios da SETI: Ensaio TA-091, de 28.03.2014; TA179A, de 30.05.2014 e o 
Relatório Técnico n° 139 281-205, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT, datado 
de 03.07.2014. 

Nexo causal: 

Os empregados que assinaram a Ata de Reunião dando continuidade à liberação da 
tinta para entrada no processo produtivo que conheciam o problema anterior não foram 
diligentes, a fim de evitar a utilização de tinta não conforme na produção de 
passaportes. 

O Departamento de Gestão da Qualidade não implementou ações preventivas e 
corretivas para dissuadir a utilização de insumos não conformes às especificações 
técnicas do produto, permitindo sua utilização pela área de produção.  

Responsáveis: 
DEPGQ – Jehovah de Araujo Silva Junior - de 01/07/2010 até 08/01/2013 
DEPGQ – Robson Paes Ferreira - a contar de 09/01/2013 
DVCQ - Robson Paes Ferreira - de 01/07/2010 até 08/01/2013 
DVEG – Leo Oberstern – a contar de 08/09/2010 
DVAO – Paulo César Esteves – a contar de 07/12/2009 
DVIM – Frederico Telésforo de Oliveira – a contar de 01/07/2010 
SEOF – Lédio Oliveira de Carvalho – a contar de 01/07/2010 
SEMP – Cristina Batista de Araújo - de 01/07/2010 a 12/08/2014 
 

Evidências: 
 Ata nº 07/2014, de 02.04.2014 – DEGER; 
 Ata nº 10/2014, de 03/07/2014 – DEPGQ; 
 Resposta ao Memorando AUDIT nº 360/2014, de 11/06/2014 – DEPGQ; 
 Resposta ao Memorando AUDIT Nº 369/2014, de 16/06/2014 – DEPGQ; 
 Solicitação de Auditoria nº 2014/016-04 - Memorando AUDIT nº 416/2014; 
 Processo 1375/2014-83 (complementar ao Memorando AUDIT nº 360/2014); 
 Relatório da Comissão de Sindicância PRT. PRESI 51/2010, de 12.04.2010; 
 Relatório de Análise de Materiais – RAM, de 30.05.2014; 
 Planilhas de Ensaios Físicos da SETI (TA – 091, de 28.03.2014 e TA – 179 de 

29.05.2014); 
 Memorando nº 47/2014 – SETI/DVCQ, de 30.05.2014; 
 Relatório Técnico nº 139 281-205, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – 

IPT, de 03.07.2014. 
 Resposta ao Memorando AUDIT Nº 447/2014, de 23/07/2014 – DEMAT;  
 Resposta ao Memorando AUDIT Nº 454/2014, de 24/07/2014 – DEPGQ;  

 

RECOMENDAÇÕES: 

       Ao DEPGQ: 

a)  Desenvolver e implementar controles visando à melhoria contínua da 
frequência e métodos adotados de avaliação dos insumos utilizados no processo 
produtivo da CMB, elevando o nível de conformidade dos insumos adquiridos à 
especificação técnica do produto; 

       Ao DEMAT: 

b)  Desenvolver mecanismos para solucionar a problemática que envolve o uso 
da tinta offset úmido fluorescente vermelha não descartando a possiblidade de alteração 
para outra coloração que possua maior resistência à luz; 

c)  Monitorar e acompanhar as alterações nas especificações técnicas dos 
insumos da produção de modo que não afetem a qualidade do produto. 

 
Risco:  
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   Avaliação Final da AUDIT 

Ao analisar a manifestação do DEMAT referente ao item em questão, esta equipe de 
auditoria ressalta que a reincidência tema desta constatação está atrelada a ocorrência 
de problemas na produção de passaportes nos anos de 2010 e 2014 em decorrência do 
emprego da tinta código CMB 366175 no processo produtivo. Adiciona-se a este fato 
descrito que a Comissão de Sindicância responsável por avaliar as causas do problema 
ocorrido no ano de 2010, mesmo não tendo identificado à causa da falha, apresentou 
recomendações para o emprego da referida tinta no processo produtivo, dentre outras o 
aumento do grau de resistência à luz, que até a data do problema, ocorrido em 2014, 
não tinham sido implementadas. 

Quanto às recomendações propostas, verificou-se que o DEPGQ iniciou a revisão do 
Procedimento que disciplina a inspeção de entrada de matérias-primas e insumos 
adquiridos. Porém, até a data deste relatório final, a Norma se encontra em atualização. 

Verificou-se, ainda, que na manifestação do DEMAT não houve citação às 
recomendações propostas deste ponto.  

Portanto, está demonstrado que, ainda, não houve o atendimento das recomendações 
efetuadas, sendo necessárias evidências e o acompanhamento da realização das ações 
propostas, resultando desta forma, na mudança de fato para constatação neste relatório 
final. 
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2. TOMADA DE DECISÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INSUMO 
REPROVADO NA INSPEÇÃO DE QUALIDADE SEM O 
CONSENTIMENTO DA DIRETORIA 
Fato: 
 
A Seção de Análise de Tintas – SETI/DEPGQ recebeu para avaliação técnica, conforme 
ficha de recebimento, o item tinta offset úmido invisível fluorescente – Cód. CMB 
366175, referente ao lote CMB nos SQ6121 e 806.974 do fornecedor Sellerink para 
análise em 27.03.2014. 
 
Este item ingressou na CMB em 21.03.2014 e foi transferido do DECOR para a 
produção no DEGER, em 26.03.2014, em caráter emergencial. Vale observar que este 
item foi analisado pelo laboratório de tintas após ter sido disponibilizado para a 
produção. 
 
Ao ser verificada a Planilha de Análise – PLA016, de 28.03.2014, atrelada ao ensaio 
físico referente à análise TA-091 – Avaliação de Resistência à Luz, equipamento 
Xenotest, a SETI/DEPGQ, apresentou como resultado da análise a não conformidade da 
tinta em questão por não alcançar o nível de resistência mínimo previsto na 
especificação técnica deste insumo de grau n° 2. 
 
Em decorrência do resultado apresentado, a gerente substituta da SETI sugeriu, com 
base em e-mail enviado ao gerente da Divisão de Engenharia Industrial do 
Departamento de Gráfica Geral - DVEG/DEGER, em 01.04.2014, com título 
URGENTE – Ensaio de Resistência à Luz – Tinta 366175, a interrupção no uso do 
referido lote que já se encontrava a disposição da produção. (grifos nossos) 
 
Como resultado da recomendação da SETI/DEPGQ de suspender da utilização do lote 
SQ6121 na produção de passaportes, o Gerente da DVEG/DEGER solicitou a 
realização de reunião emergencial no dia 02.04.2014, para deliberar sobre a solicitação 
da SETI/DEPGQ e suas implicações. 
 
A reunião realizada, na sala de reuniões do DEGER, está sustentada pela Ata de 
Reunião n° 07/2014, de 02/04/2014, que contou com a presença do Superintendente do 
DEMAT; e dos Gerentes: SEMP/DEMAT; DVEG/DEGER; DVAO/DEGER; 
DVIM/DEGER; SEOF/DEGER; DVCQ/DEPGQ e da Gerente substituta da SETI. 
 
Ressalta-se que a deliberação condensada na referida reunião de 02.04.14, somente 
poderia permitir a liberação dos lotes para produção após realizadas todas as 
recomendações da SEMP (Recalibração do equipamento Xenostest, busca por institutos 
capazes de fazer a avaliação e obtenção de laudo técnico do fornecedor Sellerink). 
 
Na reunião supracitada foi consenso das áreas de produção do DEGER que o problema 
de resistência à luz, do referido lote, se refere ao fato que ocorre desde o 
desenvolvimento destas, apresentando as mesmas, características de fluorescência das 
folhas impressas em laudos anteriores. 
 
Foi apresentada aos presentes, pelos membros do DEGER, uma comparação visual para 
evidenciar o alinhamento do lote reprovado com os anteriores. Com base nesta análise, 
todos os presentes consensaram quanto à continuidade da utilização desse insumo, que 
tinha sido reprovado no teste de avaliação realizado pela SETI/DEPGQ. Vale ressaltar, 
que as evidências apresentadas, na opinião desta equipe de auditoria, para essa tomada 
de decisão não foram suficientes e adequadas a ponto de afastar a dúvida quanto à 
qualidade do item que foi utilizado na produção. 
 
A decisão de utilização de um insumo não conforme, foi baseada numa avaliação do 
histórico de fornecimentos e, não mediante a um laudo técnico que pudesse afirmar as 
possíveis implicações da utilização de um insumo que não atendesse a todos os 
requisitos técnicos previstos. 
 
Esta decisão denota uma precariedade na mensuração dos riscos inerentes à produção 
de passaportes, em decorrência da utilização de um insumo não conforme, além de ir de 
encontro aos requisitos da qualidade que tratam da conformidade do produto. 
 
Considerando ainda, a declaração do Superintendente do DEGER referente à prática de 
reuniões conjuntas para decidir quanto à utilização de insumos com desvios em relação 
às especificações técnicas do produto podem apresentar riscos que transcendem o nível 
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de departamento da CMB, ratifica a avaliação desta equipe de auditoria quanto à 
precariedade de mensuração dos riscos. 
 
Conforme texto da Ata de Reunião AUDIT e DEGER, de 09.07.2014: 
 
“O Superintendente do DEGER, afirmou que atualmente as tomadas de decisões 
referentes à utilização de insumo, não conforme, adotando os procedimentos descritos, 
não ferem nenhuma norma processual. Porém, reconhece que os riscos gerenciados 
nessas decisões transcendem o nível de departamento da CMB.” 
 
Destaca-se, também, que a conclusão do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT está 
atrelada à composição química da mesma tinta supracitada como uma das potenciais 
causas do problema ocorrido nas fotos dos passaportes da CMB, indo de encontro às 
suspeitas iniciais de que o problema da foto por meio de “lixamento”, não exime a 
possibilidade dos passaportes apresentarem problemas referentes ao nível de resistência 
à luz.  
 
Conclui-se que a ausência de uma fundamentação técnica que mensurasse todos os 
possíveis impactos de um insumo não conforme ou que apresentou desvio em suas 
especificações técnicas, bem como a implicação de riscos que transcendem o nível de 
Departamento devido à utilização de um insumo com essas características, expôs a 
produção de passaporte a problemas no seu processo produtivo. 
 

Nexo causal: 

Os representantes dos Departamentos participantes da reunião aprovaram o lote da tinta 
que apresentou não conformidade à resistência da luz para a produção, contradizendo 
recomendação de laudo técnico da SETI/DEPGQ sem base técnica que mensurasse os 
potenciais riscos à produção de passaportes. Esses riscos transcendem o nível de 
Departamento da CMB e, portanto, estes agentes assumiram a responsabilidade da 
ocorrência de uma falha na produção de passaportes. 

Responsáveis: 
DVCQ – Kelley Cristina R. Santos Pereira 
DVAO – Paulo Esteves 
DEMAT – Joaquim Paulo Monteiro 
 

Evidências: 

 Ficha de Recebimento da SETI/DEPGQ referente à tinta código CMB 366175 
– Tinta Offset Úmido Invisível Fluorescente, lote SQ6121 para avaliação técnica, com 
base na fl.60 do Processo 18.750.001491, de 01/07/2014 do DEPGQ; 

 Nota fiscal n° 192.207 do Fornecedor Sellerink contendo o lote 6121/22, 
recebido pelo DECOR em 21/03/2014; 

 Registro de transferência de 5 (cinco) Kg da tinta código CMB 366175 do 
DECOR para o DEGER conforme fl.13 da informação despacho do DECOR em 
resposta ao Memo AUDIT n° 410, de 10/07/2014; 

 Planilha de Análise – PLA016, de 28/03/2014, atrelada ao ensaio físico 
referente à análise TA - 091 – Avaliação de Resistência a Luz do lote 6121 da tinta 
código CMB 366175 – Tinta Offset Úmido Invisível Fluorescente, equipamento 
Xenotest, efetuada pela SETI/DEPGQ; 

 E-mail enviado ao gerente da DVEG/DEGER pela Gerente Substituta da 
SETI em 01/04/2014 com título URGENTE – Ensaio de Resistência à Luz – Tinta 
366175;  

 Ata de Reunião n° 07/2014, de 02/04/2014 executada na sala de reuniões do 
DEGER com o objetivo: Tinta Offset Invisível Fluorescente – Problemas com ensaio 
de solidez a luz; 

 Ata de Reunião AUDIT e DEGER de 09/07/2014; e 
 Relatório Técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas n° 139 281-205, de 

03/07/2014 – Verificação da causa de defeito ocorrido na impressão digital efetuada no 
passaporte anexo a Informação/Despacho em resposta ao Memo AUDIT n° 401, de 
07/07/2014.  
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RECOMENDAÇÕES: 

À DITEC e DIPRO: 

a) Definir e implementar ações visando condicionar a utilização, na produção, de 
insumos não conformes ou com desvios em relação à especificação técnica à 
homologação/aval formal dos Superintendentes do DEPGQ; DEMAT, 
Superintendências da DIPRO possibilitando a tomada de conhecimento dos potenciais 
riscos à produção da CMB, decorrente da utilização de insumo não conforme. 

À DITEC 

b) Definir ações que busquem assegurar que todas as não conformidades apontadas 
pelos laboratórios de avaliação técnica (SETI; SEQM; SEAP), condicionem a liberação 
destes à produção, mediante avaliação formal dos riscos que estes desvios representam 
ao produto final, pelos agentes responsáveis. 

Ao DEPGQ 

c)     Implementar ações para fortalecer os pareceres técnicos emitidos pelos 
laboratórios de avaliação e meios de impedir que opiniões, emitidas pelos agentes do 
DEPGQ, que contrariem o laudo técnico, sem fundamentação técnica formal, não 
possibilite a liberação de insumo não conforme a produção.  

Risco:  

 

Avaliação Final da AUDIT  
Ao ser analisada a manifestação do DEMAT referente ao ponto em questão, verificou-se 
a comprovação técnica da falta de vínculo entre o problema ocorrido nas fotos dos 
passaportes em 2014, com os graus de resistência a luz da tinta “problema”, bem como a 
apresentação do risco relacionado à utilização da tinta com grau de resistência a luz 
inferior ao especificado. 
 
Cabe ressaltar que a apresentação do risco decorrente a utilização da tinta com grau de 
solidez a luz não foi apresentado ou registrado na Ata de reunião que tratou do tema, e 
que as recomendações efetuadas, na referida Ata, não foram acatadas antes da liberação 
do lote para produção, mesmo sendo, tecnicamente, comprovado que o problema na 
produção ocorreu em decorrência da tinta aplicada na produção, mas sob o viés de sua 
concentração pigmentária. 
 
Ao ser analisada a manifestação do DEGER referente ao ponto em questão, verificou-se 
a previsão para execução de alterações processuais nas reuniões para tratar da utilização 
de matérias-primas e insumos sob desvio de especificação ou não conforme, para que 
sejam discutidos os riscos e a mensuração da relevância para a tomada de conhecimento 
das decisões acordadas pelos Diretores da CMB. 
 
Ao ser analisada a manifestação do DEPGQ referente ao ponto em questão, verificou-se 
que está em andamento a alteração da norma processual que norteia a avaliação de 
matéria-prima ou insumo com desvio ou não conforme, e que referida revisão está 
contemplando a inclusão do registro dos riscos decorrentes das decisões que 
recomendem a utilização de insumos sob as características supracitadas no processo 
produtivo da CMB. 
 
Ao ser analisada a manifestação da DIPRO referente ao ponto em questão, verificou-se 
o compromisso dessa Diretoria em acompanhar o monitoramento das medidas indicadas 
por suas áreas subordinadas visando evitar a necessidade de que sejam utilizados na 
produção materiais não conformes. A adoção dessas ações vão mitigar os riscos da 
ocorrência de problemas com os produtos fabricados pela CMB. 
 
Cabe destacar que à DITEC não se manifestou quanto a este ponto no relatório. 
 
Considerando as manifestações supracitadas referentes ao ponto em questão, está 
demonstrado que, ainda, não houve o atendimento as recomendações efetuadas, sendo 
necessárias evidências e o acompanhamento da realização das ações propostas, 
resultando desta forma, na mudança de fato para constatação neste relatório final.  
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3. APROVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TINTA REPROVADA 
EM TESTE LABORATORIAL SEM A COMPROVAÇÃO DAS 
RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS PELO DEMAT 
Fato: 

Esta equipe de auditoria analisou as informações constantes na Ata nº 07/2014, de 
02/04/2014 – DEGER cujo conteúdo versa sobre problemas com o ensaio de solidez à 
luz na tinta offset invisível fluorescente. Nesta Ata, foi identificado o posicionamento da 
Técnica Industrial da SETI/DEPGQ informando sobre a ocorrência de resultado não 
conforme ao ensaio de solidez à luz, para a tinta código CMB 366175 - SQ6121, 
fornecida pela Sellerink. 

A gerente da SEMP/DEMAT expôs que seria uma incorreção técnica utilizar resultados 
obtidos em um equipamento fora de calibração para rejeitar a tinta em questão e ainda 
orientou: 

“buscasse institutos capazes de realizar ensaio nas condições especificadas e 

ainda exigisse da Sellerink laudo que garantisse a conformidade da solidez à luz da 

tinta em questão”.   

Após a leitura da resposta do DEMAT ao referido Memorando, foi realizada reunião, em 
03.07.2014, com esse Departamento para tratar da falha ocorrida na produção de 
passaportes e sua atuação referente aos fatos descritos na Ata nº 07/2014, de 02.04.2014 
– DEGER. 

Do resultado de várias colocações abordadas na reunião, o fato que se tornou mais 
relevante foi à concordância de todos os participantes de que se as recomendações 
propostas pelos agentes não foram cumpridas, sendo o entendimento desta AUDIT que o 
produto não poderia ir à produção. 

Considerando que a Gerente da SEMP/DEMAT solicitou ao DEPGQ que fizesse uma 
avaliação em um agente externo capaz de realizar o ensaio nas condições especificadas 
e, também buscasse junto ao fornecedor Sellerink laudo que garantisse a conformidade 
da tinta, no que se refere à solidez a luz. 

O DEMAT não poderia ter aprovado a tinta reprovada em teste laboratorial no processo 
produtivo de passaportes considerando que na referida data o DEPGQ apenas se 
comprometeu em entrar em contato com o fornecedor para obter o laudo e interagir com 
o DEGCS para que ocorresse a calibração do equipamento Xenotest, o mais rápido 
possível. 

Desta forma, a não conformidade apontada pela SETI na matéria-prima permite esta 
equipe de auditoria constatar que a composição química do insumo fornecido estava em 
desacordo com as especificações técnicas do insumo. Este fato pode ter contribuído para 
a ocorrência de implicações na falha na produção de passaportes, contendo a aprovação 
do DEMAT, mesmo este não tendo condicionado a sua aprovação ao atendimento das 
recomendações propostas. 

Nexo causal: 

As Superintendências do DEMAT e do DEPGQ falharam em não consignar em Ata a 
posição de não aprovar a utilização de tinta reprovada em teste laboratorial, 
considerando que não houve respaldo em parecer técnico de agente externo, bem como 
no laudo técnico do fornecedor, em conformidade às exigências propostas na reunião. 

Responsáveis: 

DEMAT – Joaquim Paulo Monteiro 
DEPGQ – Robson Paes Ferreira 

Evidências: 
 Ata nº 07/2014, de 02/04/2014 – DEGER; 
 Ata nº 09/2014, de 03/07/2014 – AUDIT/DEMAT;  
 Memorando AUDIT nº 357/2014, de 11/06/2014 – DEMAT; 
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 Norma de Organização nº 0120-NO-18.02. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DEMAT; DEPGQ e DEGER:  

a) Promover ações de acompanhamento gerencial visando não recomendar a 
utilização e a não ocorrência de aprovação de utilização de matérias-primas e insumos 
não conformes à especificação técnica do produto; 
 

b) Avaliar, holisticamente, os resultados de análises laboratoriais produzidas, 
principalmente, àquelas que apresentem desvio ou não conformidades, com vistas a 
assegurar que as especificações técnicas do produto estejam refletidas nos materiais ou 
insumos aprovados para utilização no processo produtivo. 
 
Risco:  
 

 

Avaliação Final da AUDIT  

Ao ser analisada a manifestação do DEMAT referente ao ponto em questão, verificou-se 
a afirmação que a não conformidade apontada pela SETI não em relação com o 
problema das fotos, considerando que houve a reincidência da ocorrência do problema 
em lote de tinta com grau de solidez a luz 4. Afirmou, ainda, que não há registros 
recentes de problemas nos passaportes decorrentes do baixo grau de resistência a luz das 
tintas. 

Ao ser analisada a manifestação do DEPGQ referente ao ponto em questão, verificou-se 
a afirmação que o equipamento xenotest foi utilizado para avaliar a tinta, apenas em 
caráter informativo. Porém, esta equipe de auditoria constatou que foi utilizado o 
resultado dessa análise para avaliar a continuidade da tinta no processo produtivo no que 
tange ao aspecto da resistência a luz. Informou, ainda, que a considerando o histórico de 
utilização do xenotest, que são mínimas as variações ocorridas na lâmpada e 
componentes sujeitos a verificação. Ainda, assim, na opinião desta equipe de auditoria, 
o histórico de pouca oscilação do equipamento não exime o fato que este estava com o 
prazo de calibração vencido. 

Ao ser analisada a manifestação do DEGER referente às recomendações propostas do 
ponto em questão, verificou-se quanto ao item “a” que houve a orientação à 
SEPI/DEGER para promover uma revisão da Política de Estoques para matérias-primas 
visando evitar a descontinuidade das linhas em função de possíveis reprovações de 
amostras. Em complemento a essa ação, está em revisão algumas especificações 
técnicas do DEMAT que tem apresentado histórico significativo de reprovações. Quanto 
ao item “b”, houve a recomendação da criação de indicadores para o acompanhamento 
do histórico de ocorrências de aprovação ou reprovação de insumos em relação às 
especificações técnicas. 

Considerando as manifestações supracitadas referentes ao ponto em questão, está 
demonstrado que, ainda, não houve o atendimento as recomendações efetuadas, sendo 
necessárias evidências e o acompanhamento da realização das ações propostas, 
resultando desta forma, na mudança de fato para constatação neste relatório final. 
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4. PRECARIEDADE NA DIVULGAÇÃO E MONITORAMENTO 
DAS ALTERAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS 
MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS DA PRODUÇÃO 

Fato: 

Em reunião realizada em 09.07.14, entre a AUDIT e o DEGER, no intuito de discutir 
sobre a possível causa que possa ter ocasionado a falha ocorrida na produção de 
passaportes, os participantes interagiram e houve o questionamento por parte do Chefe 
da AUDIT ao Superintendente do DEGER, sobre a forma de divulgação das alterações 
ocorridas nas especificações técnicas dos insumos efetuadas pelo DEMAT, e sobre a 
existência de um procedimento estabelecido no Departamento para estes casos.  

O Superintendente informou: 

 “atualmente o controle das especificações técnicas dos insumos é 

efetuada pelas seções de planejamento dos insumos apenas para fins de 

aquisições. Não há um processo de divulgação das alterações nas 

especificações técnicas nas áreas integrantes do processo produtivo, pois 

entende que a avaliação dos insumos em relação as suas especificações 

técnicas compete ao DEPGQ em conjunto com o DEMAT”.     

 

Considerando que não há divulgação das alterações mencionadas em todas as seções 
envolvidas no processo produtivo, e mais ainda, nas Divisões, configura-se, também, a 
ausência de monitoramento destas alterações nas especificações técnicas. 

Este fato pressupõe a possibilidade de risco da eficácia na tomada de decisão conjunta 
pelos integrantes do DEGER, tendo em vista que estes agentes não detêm os 
detalhamentos que podem implicar nas atuais características requeridas dos insumos à 
produção. 

Além disso, as especificações ou suas alterações afetam o processo produtivo, pois não 
apenas o DEMAT deve deter o conhecimento dessas informações, mas, outras áreas 
como à de produção – DEGER; de aquisição – DEGCS; e comercial – DECOM devem 
conhecer as informações referentes às especificações, como também, no momento em 
que ocorram mudanças que afetem as características do produto, esses Departamentos 
devem ser consultados. 

A modificação das especificações técnicas ou dos insumos pode afetar a produção 
tornando-a mais ou menos onerosa. 

A aquisição pela ocorrência de procedimento licitatório pode reduzir ou aumentar a 
participação dos fornecedores no certame. 

A comercialização, devido ao fato de que o cliente necessita saber se o insumo do seu 
produto está sendo alterado e se isso pode vir a afetar as especificações do produto. 

Desta forma, entende-se ser pertinente o aval dos superintendentes das áreas integrantes 
do processo produtivo quando das modificações nas especificações técnicas das 
matérias-primas e insumos dos produtos considerados “nobres” na CMB. 

Evidências: 

 Ata nº 11/2014, de 09/07/2014 – AUDIT/DEGER; 
 Memorando AUDIT nº 358/2014, de 11/06/2014 - DEGER;  
 Solicitação de Auditoria nº 2014/016-03 pelo Memorando AUDIT nº 

401/2014. 
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RECOMENDAÇÕES: 

Ao DEMAT: 

a) Programar a sistemática de divulgação das especificações técnicas a todos os 
departamentos atrelados ao processo produtivo com o aval dos superintendentes 
integrantes deste processo, antes da implementação da modificação efetuada na referida 
especificação. 
 
Ao DEGER: 

b) Criar um procedimento interno visando o monitoramento e divulgação interna 
das alterações nas especificações técnicas dos insumos da produção.  
 

Risco:  

 

Avaliação Final da AUDIT  

Ao ser analisada a manifestação do DEMAT referente ao ponto em questão, verificou-
se a afirmação que a DVEG/DEGER recebe cópia controlada de todas as 
especificações técnicas das matérias-primas e insumos utilizados pelo DEGER. Quanto 
à recomendação efetuada, ponderou que está em fase de elaboração de um 
procedimento que visa elevar o nível de participação dos superintendentes das áreas 
envolvidas, quando a especificação estiver na fase de revisão. 

Ao ser analisada a manifestação do DEGER referente às recomendações propostas do 
ponto em questão, verificou-se a afirmação de que será solicitado ao DEMAT a 
disponibilização prévia das especificações técnicas ao DEGER, para que seja efetuada 
a análise conjunta com as Divisões e Seções na busca de obter a ciência de todos os 
agentes envolvidos. 

Considerando as manifestações supracitadas referentes ao ponto em questão, está 
demonstrado que, ainda, não houve o atendimento as recomendações efetuadas, sendo 
necessárias evidências e o acompanhamento da realização das ações propostas, 
resultando desta forma, na mudança de fato para constatação neste relatório final. 
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5. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCALIBRADO EM 
ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE MATÉRIA - PRIMA E INSUMOS 
ADQUIRIDOS PELA CMB 
Fato: 

Por meio da Ata nº 07/2014, de 02.04.14 – DEGER, a AUDIT tomou ciência da 
informação do resultado não conforme para o teste efetuado pela Seção de Análise de 
Tintas - SETI, visando à análise do ensaio de solidez à luz da tinta offset invisível 
fluorescente, código CMB 366175, lote SQ 6121, fornecida pela Sellerink, tendo sido 
utilizado o equipamento Xenotest 150 S. 

Segundo informações contidas na Ata, o ensaio tinha sido realizado em caráter 
excepcional, por solicitação da DVEG/DEGER e tinha apenas o cunho informativo, 
uma vez que o equipamento Xenotest 150 S encontrava-se aguardando calibração. 

Considerando que consta na Ata, o posicionamento da SEMP/DEMAT: 

“que é tecnicamente incorreto utilizar os resultados obtidos no 
equipamento fora de calibração para rejeitar a tinta em questão”. 

Ressalte-se, que segundo consta na resposta do DEMAT, ao Memorando AUDIT nº 
358/2014, item “c”, informando que até a entrada do insumo na produção, a 
recomendação desse Departamento, atrelada à solicitação de calibração do 
equipamento que se encontrava descalibrado, não tinha sido acatada pelo DEPGQ. E, 
quando a gerente da SEMP/DEMAT foi fazer a solicitação ao DEPGQ, o mesmo 
informou que o processo de calibração estaria em andamento. 

Em que pese à avaliação desta equipe de auditoria, evidenciou-se tanto no teste de 
cunho informativo quanto ao de conformidade com a especificação técnica do produto, 
que há ocorrência de utilização de equipamento descalibrado em ensaios.  

Além disso, evidenciou-se inobservância ao disposto na Norma de Organização 120-
NO-16.02, alínea j: 

“efetuar calibração em equipamento de inspeção, medição e ensaios 

da empresa”. 

Como também ao constante na Norma de Procedimento Interno, a PRO-22.200/001, 
que dispõe: 

“Assegurar a confiabilidade das análises efetuadas, através do uso de 

instrumentos de medição e análise, calibrados de acordo com a sistemática 

empregada pela CMB, das instruções de trabalho documentadas e das normas 

técnicas”.     

Desta forma, constatou-se o descumprimento das normas internas, no que se refere à 
calibração de equipamentos, e considerando que este fato, isoladamente, fornece risco a 
qualidade do produto final. 

Nexo causal: 

O Superintendente do DEPGQ, seus Gerentes de Divisão e Seção de Calibração e 
Análises Metalúrgicas - SECM demonstraram falha por não controlar a calibração de 
equipamentos e manter equipamento descalibrado ou fora do prazo de calibração em 
uso, utilizando-o em teste de ensaios, contrariando o disposto em normativos.  

Responsáveis: 

DEPGQ - Robson Paes Ferreira 
DVGQ - Alexandre Grilo Magalhães 
DVCQ - Kelley Christina Ramos dos Santos 
SECM - Ilca Lopes Bezerra 
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Evidências: 

 Ata nº 07/2014, de 02.04.2014 – DEGER;  
 Ata nº 10/2014, de 03/07/2014 – DEPGQ; 
 Resposta ao Memorando AUDIT nº 360/2014, de 11/06/2014 – DVCQ; 
 Solicitação de Auditoria nº 2014/016-04 pelo Memorando AUDIT nº 

416/2014; 
 Processo 1375/2014-83 (complementar ao Memorando AUDIT nº 360/2014); 
 Norma de Organização 120-NO-16.02; 
 PRO 22.200/0001; 
 Norma ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DEPGQ: 

a) Verificar em intervalos específicos a conformidade dos equipamentos em 
relação aos padrões internacionais e nacionais quanto ao: prazo de validade, 
identificação, manuseio, manutenção e armazenamento; 
 

b) Estabelecer uma sistemática para solicitações de calibração dos equipamentos 
de análise e medição, considerando o prazo médio da contratação e o prazo de 
vencimento de calibrações dos equipamentos, de forma a não permitir que o mesmo seja 
utilizado fora dos padrões estabelecidos por normativos internos e/ou externos.  

Risco:  

 
Avaliação Final da AUDIT  

Ao ser analisada a manifestação do DEPGQ referente às recomendações referente ao 
ponto em questão, está demonstrado que, ainda, não houve o atendimento as 
recomendações efetuadas, sendo necessárias evidências e o acompanhamento da 
realização das ações propostas, resultando desta forma, na mudança de fato para 
constatação neste relatório final. 
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6. PRECARIEDADE NA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE 
MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS RELACIONADOS ÀS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DO PRODUTO 
 
Fato: 

Considerando o item “c” das fls. 03 da Informação/Despacho do DEPGQ, 24/06/2014, 
em resposta ao Memo AUDIT n° 360/2014, no qual é informado que o DEPGQ 
recebeu em 03.04.2014, um dia após a liberação do insumo não conforme para 
utilização na produção, o laudo da Sellerink informando que desde o desenvolvimento 
original das tintas, às mesmas apresentam solidez igual ao grau 1, nível abaixo do 
especificado. 

Nos processos produtivos da CMB, conforme a Norma de Organização n° 0120. 
NO.18, de 20.05.2013, o DEMAT é o responsável pela elaboração e divulgação de 
todas as especificações técnicas que sustentam a elaboração do produto. 

Nesta esteira, a especificação técnica n° I.04.049/04/13, de 11.11.2013, está em vigor e 
norteia os critérios de avaliação da tinta offset fluorescente para subsidiar a utilização 
deste insumo para à produção.  Na referida especificação, verificou-se no item n° 3.7 
que a resistência à luz prevista para o insumo na especificação técnica é grau 2. 

Esta equipe de auditoria verificou, também, a Ata de Reunião AUDIT n° 010/2014, de 
03.07.2014, que tratou da falha na produção dos passaportes junto ao DEPGQ e foi 
observado que a gerente da DVCQ/DEPGQ informou que o referido insumo não 
poderia ter sido adquirido para a utilização de passaportes, pois havia sido analisado 
pelo DEPGQ que identificou que a tinta apresentava grau 1 ao invés de grau 4 – 
especificação em 2005. Ainda assim, foi aprovada pelo DEMAT para fazer parte do 
projeto do passaporte brasileiro. 

Na referida Ata, o Superintendente do DEPGQ informou que existe o conhecimento de 
que a tinta utilizada no processo produtivo não atende a especificação desde o ano de 
2005, tratando-se, portanto, de fato passado, e que vem sendo utilizada na produção 
desde então. 

Afirmou, ainda, que apesar do que foi informado nos laudos de reprovação e veiculado 
na mídia, houve nova aquisição do insumo em 29.05.2014 para utilização na produção 
de passaporte, mesmo apresentando problema. 

Considerando os posicionamentos apontados pelos gestores do DEPGQ na Ata de 
Reunião AUDIT n° 010/14, esta equipe de auditoria verificou a Folha de Especificação 
– ESP referente à especificação técnica n° I.04.049/02/09, de 03.11.2009, anexa a 
Informação/Despacho do DEMAT, de 16.07.2014, apontando no item 3.7.1, a 
exigência de apresentação de índice mínimo de solidez à luz igual a 5. Esta exigência 
evidencia a utilização da tinta offset fluorescente no processo produtivo em desacordo 
com as especificações técnicas. 

A seguir, descreve-se a determinação prevista na cláusula 7.5.2 da Norma ISO 
9001:2008 que versa sobre Validação dos Processos de Produção e de Fornecimento de 
Serviço. 

“A organização deve validar quaisquer processos de produção e de 

fornecimento do serviço em que a saída resultante não possa ser verificada 

por subsequente monitorização ou medição, e, como consequência, as 

deficiências apenas se manifestarem depois do produto estar em utilização 

ou do serviço ter sido prestado.” 

 

Considerando a cláusula 7.5.2 da Norma ISO 9001:2008, a utilização de um insumo 
que não atenda uma especificação técnica prevista no produto, não pode ser utilizada na 
produção desde que sejam mensurados e registrados os possíveis impactos deste 
desvio, permitindo a organização concluir que o não cumprimento da especificação 
técnica, não compromete o produto acordado com o cliente. 

Desta forma, a utilização da tinta offset fluorescente, do fornecedor Sellerink, na 
produção sem execução e registro da análise técnica que mensurou os impactos da 
utilização do insumo que não atende a especificação técnica referente ao nível de 
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solidez à luz, expôs a produção de passaportes ao risco de não atender as necessidades 
do cliente, logo, podendo produzir impacto financeiro e dano à imagem da CMB. 

Nexo causal: 

O DEPGQ não consignou em Ata a recomendação para a não utilização de insumo não 
conforme no processo de produção de passaportes, condicionando esta utilização a 
obtenção de análise técnica e registro dos impactos da utilização da tinta com nível 
inferior a solidez à luz no produto final, bem como o DEMAT não adotou ações para 
assegurar o cumprimento integral das especificações do produto, expondo a CMB a 
riscos referentes à produção de passaportes em desacordo com o especificado pelo 
Departamento de Polícia Federal – DPF. 

Responsáveis: 

DEPGQ - Robson Paes Ferreira - a contar de 09/01/2013. 
DEPGQ - Jehovah de Araujo Silva Junior - de 01/07/2010 até 08/01/2013. 
DEMAT – Joaquim Paulo Monteiro – a contar de 20/09/2013. 
DEMAT – Nelson Neto Carneiro – de 30/06/2010 até 02/10/2012. 

Evidências: 

 Ata de Reunião DEGER n° 07/2014, de 02.04.2014; 
 Informação/Despacho do DEPGQ, 24.06.2014, em resposta ao Memo AUDIT                    

n° 360/2014, de 11.06.2014; 
 Norma de Organização n° 0120NO18, de 20/05/2013; 
 Especificação Técnica n° I.04.049/04/13, de 11/11/2013; 
 Laudo do Gerente Técnico do Fornecedor Sellerink, de 03 de abril de 2014; 
 Informação/Despacho do DEPGQ, 24.06.2014, em resposta ao Memo AUDIT 

n° 360/2014, de 11.06.2014; 
 Ata de Reunião AUDIT n° 010/2014, de 03.07.2014; 
 Folha de Especificação – ESP referente à especificação técnica n° 

I.04.049/02/09, de 03/11/2009; 
 Informação/Despacho do DEMAT, de 16/07/2014, em resposta ao Memo 

AUDIT n° 401, 07/07/2014; 
 Relatório de Análise de Materiais - RAM n° TA-179B, referente ao lote n° 

SQ6407; 
 Cláusula 7.5.2 da Norma ISO 9001:2008; 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DEPGQ: 

a) Condicionar a utilização de insumo na produção que não atendeu a todos os 
itens previstos na especificação técnica, à aprovação desse Departamento, obtendo 
análise técnica que mensure o tipo de impacto, pela não conformidade identificada no 
produto final, bem como o aval desta utilização pelo Diretor de Tecnologia. 
 

b) Estabelecer na Norma de Organização da DVCQ/DEPGQ, com o aval do 
Diretor de Tecnologia, para que nenhum laudo técnico que aponte não conformidade seja 
“descaracterizado”, culminando na utilização de insumo não conforme na produção, sem 
que haja fundamentação técnica que afaste riscos ao produto final. 

Ao DEMAT: 

c) Desenvolver procedimento de controle para avaliar o cumprimento de todas as 
especificações técnicas de insumos emitidas por esse Departamento, bem como exigir 
que todos os insumos liberados para utilização na produção tenha o aval do 
Superintendente e possuam análise técnica, bem como registros que afastem a existência 
de riscos ao produto final decorrentes da utilização de matéria-prima inadequada. 
 
Risco: 
 
 
 
 

 

ANEXO II



 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliação Final da AUDIT  

Ao ser analisada as manifestações do DEPGQ e do DEMAT referentes às 
recomendações do ponto em questão, está demonstrado que, ainda, não houve o 
atendimento dessas, sendo necessária a obtenção de evidências e o acompanhamento da 
realização das ações propostas, resultando desta forma, na mudança de fato para 
constatação neste relatório final. 
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7. INADEQUAÇÃO NOS PROCESSOS DE LIBERAÇÃO DE 
MATÉRIA - PRIMA PARA A PRODUÇÃO 
 
Fato: 

O processo de liberação da matéria-prima adquirida para utilização na produção dos 
produtos das fábricas da CMB está suportado pela Norma de Procedimentos 
denominada PRO-22.200/0001 – 006, de 05.07.2013, intitulada: Inspeção de Entrada 
Liberação com Fins de Produção Urgente e Sistema Skip Lote para Matéria - Prima e 
Insumos Adquiridos para CMB. 

Esta norma dispõe que o DEPGQ é responsável pela adoção de ações referentes à 
liberação de matéria-prima para a produção, inspeção de entrada de matéria-prima, 
liberação de material com fins de produção urgente, bem como à revalidação de 
materiais. 

A equipe de auditoria fez a análise dessas atribuições do DEPGQ para avaliar a 
adequação destas ações previstas em Norma Interna considerando a constatação de que a 
tinta offset invisível, código CMB 366175 - SQ6121 e SQ6407, não atendia a todos os 
requisitos da especificação técnica I.04.049/04/13, mas foi utilizada no processo 
produtivo, representando risco ao produto final e a insatisfação do cliente, culminando 
no dano à imagem da CMB. 

Considerando o item n° 5 da Informação/Despacho da Divisão de Controle da Qualidade 
– DVCQ/DEPGQ em resposta ao Memorando AUDIT n° 369/2014, a gerente da DVCQ 
informou que a reprovação da tinta offset, código CMB 366175 - SQ 6407, ocorreu após 
o atendimento à produção por “liberação urgente”, e que nesses casos a análise 
laboratorial transcorre enquanto à produção utiliza a tinta. 

Com base no item n° 6 da Informação/Despacho supracitada, a gerente da 
DVCQ/DEPGQ informa que quando um material é reprovado em análise laboratorial, os 
gerentes dos laboratórios de avaliação devem enviar o relatório de análise “RAM” ao 
gestor do contrato ou comprador para que o fornecedor seja notificado e reponha o 
material. 

Porém, o que acontece, eventualmente, é que mesmo antes que esta formalização 
aconteça, as próprias áreas de produção, na iminência de ter o processo produtivo 
suspenso por falta de insumo ou matéria-prima, solicitam que testes práticos sejam feitos 
visando à liberação do material. Caso em que a engenharia formalize parecer favorável à 
utilização do insumo, o lote em questão é aceito sob desvio de especificação, apesar da 
não conformidade detectada. 

Considerando ainda, o posicionamento do gerente da DVEG/DEGER, na Ata de 
Reunião AUDIT n° 11/2014, informando que o processo de Aprovação de Insumo sob 
Concessão – LSC e Liberação sob Análise – LNA, existe em decorrência da falta de 
folga dos estoques da CMB, e que quando um insumo possui problema divergente de 
sua especificação, sofre avaliação conjunta que pode culminar na utilização deste na 
produção. 

Verificou-se também, na Ata supracitada, realizada com o DEGER, que o 
Superintendente desse Departamento afirmou que atualmente na CMB as tomadas de 
decisões referentes à utilização de insumos que apresentam não conformidades, 
adotando os procedimentos descritos, não ferem nenhuma norma processual. Porém, 
reconhece que os riscos gerenciados nessas decisões transcendem o nível de 
Departamento da CMB. 

Por fim, destaca-se o reconhecimento da necessidade de atualização da Norma de 
Procedimentos em destaque, conforme expõe a gerente da DVCQ/DEPGQ, no item n° 7, 
da Informação/Despacho da Divisão de Controle da Qualidade – DVCQ/DEPGQ em 
resposta ao Memorando AUDIT n° 369/14: 

“Cabe ressaltar, contudo, que a norma PRO-22.000/0001 está em 

fase de revisão. Revisão esta que pretende contemplar as propostas que 

estão em fase de discussão. Reuniões que estão sendo realizadas no DEPGQ 

e serão estendidas aos superintendentes dos departamentos envolvidos, 

visando concluir o texto da nova revisão.” 

Portanto, esta equipe de auditoria conclui que a Norma de Procedimentos PRO-
22.000/0001-006 necessita ser revisada para que assegure a autonomia e independência 
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de atuação dos Departamentos envolvidos nos processos que suportam a liberação de 
matéria-prima e insumos para a produção. 

Esta autonomia e independência deverá assegurar a diminuição da aprovação de insumos 
não conformes à produção, além do efetivo cumprimento dos requisitos previstos nas 
especificações técnicas e que as Diretorias de Produção e Tecnologia atuem fornecendo 
aval na utilização de insumos que apresentem desvio que representem risco ao processo 
produtivo da CMB, mediante a identificação prévia dos Superintendentes das áreas 
competentes. 
 
Evidências: 

 PRO-22.200/0001 – 006, de 05.07.2013, intitulada: Inspeção de Entrada 
Liberação com Fins de Produção Urgente e Sistema Skip Lote para Matéria Prima e 
Insumos Adquiridos; 

 Especificação Técnica n° I.04.049/04/13, de 11/11/2013; 
 Informação/Despacho da Divisão de Controle da Qualidade – DVCQ/DEPGQ 

em resposta ao Memorando AUDIT n° 369/14, de 16/06/2014; 
 Ata de Reunião AUDIT n° 10/2014, de 03/07/2014, realizada com o DEPGQ; 
 Ata de Reunião AUDIT n° 09/2014, de 03.07/2014, realizada com o DEMAT; 
 Ata de Reunião AUDIT n° 11/2014, de 09.07.2014; 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DEPGQ: 

a) Revisar os procedimentos e normas, hoje, implementados para assegurar que os 
riscos decorrentes da utilização de matéria-prima ou insumo não conforme sejam 
minimizados a níveis aceitáveis com a aprovação dos níveis hierárquicos competentes, do 
gestor responsável pelo Departamento e da Diretoria de Tecnologia quando decisões 
tomadas relacionadas à gestão de insumos que não recebam consenso entre os 
departamentos envolvidos no processo. 
 

Ao DEMAT: 

b) Revisar os procedimentos, hoje, implementados para assegurar que sejam 
atendidos os requisitos propostos para as matérias-primas e insumos da CMB, 
condicionando a utilização de um insumo ou matéria-prima não conforme no processo 
produtivo, a autorização formal, contendo a fundamentação técnica dos riscos decorrentes 
desta decisão. 
 

Ao DEGER: 

c) Revisar os procedimentos, hoje, implementados visando reduzir a ocorrência de 
Aprovação de Insumo sob Concessão - LSC e Liberação sob Análise - LNA, assegurando 
que as decisões tomadas relacionadas à gestão de insumos que não recebam consenso 
entre os departamentos envolvidos recebam o aval formal da Diretoria de Produção. 
 

Ao DEPAC: 

d) Auxiliar o processo de revisão de normativos institucionais atrelados à avaliação 
e gerenciamento de matéria-prima e insumos da CMB, considerando as atribuições dos 
Departamentos envolvidos. 
 
Risco:  
 
 
Avaliação Final da AUDIT  

Ao ser analisada as manifestações do DEPGQ; DEMAT e DEGER referente às 
recomendações do ponto em questão está demonstrado que, ainda, não houve o 
atendimento as recomendações propostas, sendo necessárias evidências e o 
acompanhamento da realização dessas ações, resultando desta forma, na mudança de fato 
para constatação neste relatório final. 
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8. EXISTÊNCIA DE INSUIMO NÃO CONFORME NA SISTEMÁTICA 
DE AMOSTRAGEM PARA INSPEÇÃO DE MATÉRIA - PRIMA E 
MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO “SKIP LOTE” 
 
Fato: 

A sistemática de amostragem para inspeção de materiais e insumos denominada 
“SKIP LOTE” consiste na previsão da não realização de inspeções de entradas em 
todos os lotes admitidos na CMB pelo DEPGQ. 

A referida sistemática, conforme prevê o item n° 6.6, alínea “a” da PRO-22.200-0001, 
só poderá ser aplicada para fornecedores com histórico satisfatório de entregas e ainda 
para materiais com elevada frequência de entradas. 

Esta dinâmica, estabelece, conforme prevê o item n° 6.6, alínea “f” da referida Norma 
de Procedimentos, como critério a comutação de lotes utilizados nas Seções de 
Análises da DVCQ, que não podem ultrapassar o controle de uma inspeção para cada 
onze fornecimentos. Contudo, frequências superiores à descrita são admitidas desde 
que devidamente autorizadas pelo DEPGQ. 

Considerando a sistemática supracitada, esta equipe de auditoria, avaliou a adequação 
deste processo, bem como a sua suficiência, utilizando como amostra o insumo tinta 
offset úmido invisível fluorescente – Cód. CMB 366175. 

Desta forma, verifica-se que esta tinta não reúne um histórico satisfatório de entregas, 
pois não atende a todos os requisitos das especificações técnicas, ao contrário da 
afirmação apresentada no item n° 4 da Informação/Despacho da DVCQ/DEPGQ, de 
02.07.2014, onde informa que o insumo não sofreu análises no período de janeiro a 
junho de 2014, em razão do histórico satisfatório de fornecimentos. 

Este fato demonstra a existência de insumos, matéria-prima e materiais que 
apresentam desvios das especificações técnicas ou não são conformes que integram 
uma sistemática de inspeção por amostragem, permitindo esta equipe de auditoria 
concluir que insumos e materiais que apresentam risco ao processo produtivo e a 
produto final não tem todos os seus fornecimentos inspecionados pelo DEPGQ. 

Constatou-se, portanto, que a existência de materiais e insumos com desvios das 
especificações técnicas ou não conformes na metodologia “SKIP LOTE” expõe o 
processo produtivo, bem como os produtos finais da CMB, a ineficácia no 
cumprimento dos seus objetivos propostos, como foi observado na falha ocorrida na 
produção dos passaportes. 

 

Nexo causal: 

O DEPGQ e a DVCQ não inspecionam todos os fornecimentos dos insumos e 
matéria-prima que apresentam desvios em relação às especificações técnicas ou que 
não estejam conformes, gerando riscos de falha no processo produtivo ou no produto 
final em decorrência da falta de avaliação dos insumos adquiridos. 

Responsáveis: 

DEPGQ – Robson Paes Ferreira 
DVCQ – Kelley Cristina R. Santos Pereira 
 

Evidências: 

 PRO-22.200/0001 – 006, de 05.07.2013, intitulada: Inspeção de Entrada 
Liberação com Fins de Produção Urgente e Sistema Skip Lote para Matéria Prima e 
Insumos Adquiridos; 

 Especificação Técnica n° I.04.049/04/13, de 11/11/2013; 
 Informação/Despacho da Divisão de Controle da Qualidade – 

DVCQ/DEPGQ em resposta ao Memorando AUDIT n° 369/14, de 16/06/2014; 
 Ata de Reunião AUDIT n° 10/2014, de 03/07/2014, realizada com o 

DEPGQ; 

 

 

ANEXO II



 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DEPGQ: 

a) Revisão da PRO-22.200/0001 – 006, de 05.07.2013, intitulada: Inspeção de 
Entrada Liberação com Fins de Produção Urgente e Sistema Skip Lote para Matéria-
Prima e Insumos Adquiridos, vetando a utilização de amostragem para todos os insumos 
que apresentem histórico de não conformidade; 
 

b) Definir na referida Norma de Procedimentos os critérios que qualificam os 
fornecedores possuírem histórico satisfatório de entregas; 
 

c) Definir na Norma em questão o conceito de materiais com elevada frequência de 
entregas. 
 
Ao DEPAC: 
 

d) Auxiliar o processo de revisão de normativos institucionais atrelados à 
sistemática de amostragem para inspeção de materiais e insumos denominada “SKIP 
LOTE”.  
 
Risco:  

 
Avaliação Final da AUDIT  

Ao ser analisada as manifestações do DEPGQ referente às recomendações do ponto em 
questão, está demonstrado que, ainda, não houve o atendimento as recomendações 
propostas, sendo necessária a obtenção de evidências e o acompanhamento da realização 
das ações, resultando desta forma, na mudança de fato para constatação neste relatório 
final. 
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9. PRECARIEDADE NO DESENVOLVIMENTO DE 
FORNECEDORES 
 
Fato: 

Esta equipe de auditoria verificou que os fornecimentos da tinta offset, código CMB 
366175, efetuado pelo fornecedor Sellerink não atendem a especificação técnica 
atrelada à resistência à luz, desde o desenvolvimento desta, que ocorreu no ano de 
2005. 

O laudo técnico do fornecedor Sellerink afirma que o produto está com as mesmas 
características de qualidade desde o seu desenvolvimento original e com grau solidez 
igual ao grau 1. 

Considerando os posicionamentos apontados pelos gestores do DEPGQ na Ata de 
Reunião AUDIT n° 010/2014, verificou-se a Folha de Especificação – ESP referente à 
especificação técnica n° I.04.049/02/09, de 03.11.2009, anexa a Informação/Despacho 
do DEMAT, de 16.07.2014, em resposta ao Memo AUDIT n° 401, 07.07.2014, 
constatando, no item 3.7.1, a exigência de apresentação de índice mínimo de solidez à 
luz igual ao grau 5.  

Esta exigência evidencia a utilização da tinta offset fluorescente, código CMB 366175, 
no processo produtivo em desacordo com as especificações técnicas. 

Adicionalmente, a especificação técnica I.04.049/04/13, de 11.11.2013, no que se refere 
ao grau de resistência à luz, afirma que o grau 2 é o mínimo compatível para este 
insumo. 

Com base nos dados acima descritos, conclui-se que desde o ano de 2005, não houve 
um processo de desenvolvimento da qualidade deste insumo para que este atenda as 
especificações técnicas acordadas para a produção de passaportes da CMB. 

Contudo, não se buscou desenvolver um fornecedor para competir com a Sellerink, fato 
que condicionou o fornecimento de tinta crítica à produção ao interesse de um único 
fornecedor. 

Cumpre destacar que não foram identificadas ações efetuadas pelo DEPGQ que afaste a 
ausência de risco ao fornecimento deste material devido a ocorrência de problemas no 
processo produtivo do fornecedor Sellerink. 

A existência de um único fornecedor habilitado para fornecer uma tinta crítica ao 
processo de produção de passaportes, expõe o processo produtivo da CMB à 
convivência com insumos que não alcançam o nível de qualidade previsto, colocando 
em risco a qualidade do produto final. 

A existência de processos implementados para viabilizar a utilização de insumos que 
apresentam desvio ou sejam não conformes evidencia a dependência do atual processo 
produtivo a um grupo de fornecedores que não tem alcançado o nível de qualidade 
requerido pela CMB, na busca de atender os requisitos acordados com seus clientes. 

 

Nexo causal: 

O DEPGQ e o DEMAT não evidenciaram ações eficazes na busca da não ocorrência de 
fornecedores “exclusivos” para a aquisição de insumos cruciais, devido a precariedade 
no desenvolvimento de novos fornecedores e a ausência de avaliação da qualidade de 
suas estruturas produtivas. 

 

Responsáveis: 

DEPGQ – Robson Paes Ferreira 
DEMAT – Joaquim Paulo Monteiro 
 

Evidências: 

 Laudo do Gerente Técnico do Fornecedor Sellerink, de 03.04.2014; 
 Especificação Técnica nº I.04.049/02/09, de 03.11.2009; 
 Especificação Técnica nº I.04.049/04/13, de 11/11/2013; 
 Ata de Reunião AUDIT nº 10/2014, de 03.07.2014, realizada com o DEPGQ. 
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RECOMENDAÇÕES: 

 Ao DEPGQ: 

Implementar uma metodologia de avaliação do processo de produção dos 
fornecedores que sejam os únicos capazes a fornecer insumos críticos a produção 
da CMB, para concluir quanto à adequação destes ao nível de qualidade exigido pela 
CMB. (grifos nossos). 

 

Ao DEMAT: 

Efetuar um levantamento de todos fornecedores que sejam os únicos desenvolvidos 
para fornecer insumos ao processo produtivo da CMB e fazer um estudo técnico 
visando a melhoria no desenvolvimento de novos fornecedores para estes insumos. 
 

Risco:  

 

Avaliação Final da AUDIT  

Ao ser analisada a manifestação do DEPGQ referente às recomendações do ponto em 
questão, ressalte-se que mesmo não sendo do interesse do DEPGQ a avaliação dos 
processos produtivos dos fornecedores, esta equipe auditoria defende que sejam 
adotadas ações para aumentar o nível de confiança e controle dos fornecedores 
exclusivos, incluindo a avaliação de suas estruturas produtivas, considerando que esta 
situação caracteriza risco ao processo produtivo da CMB. 

Ao ser analisada a manifestação do DEMAT referente às recomendações do ponto em 
questão, ressalte-se que as ações adotadas pelo Departamento se encontram em 
andamento e, portanto, não estão plenamente implementadas. 

Ao ser analisada as manifestações do DEPGQ e DEMAT referente às recomendações 
do ponto supracitado está demonstrado que, ainda, não houve o atendimento às 
recomendações efetuadas, sendo necessária a obtenção de evidências e o 
acompanhamento da realização das ações propostas, resultando desta forma, na 
mudança de fato para constatação neste relatório final. 
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10. SÍNTESE DAS PRECARIEDADES IDENTIFICADAS NA GESTÃO 
DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E 
INSUMOS VOLTADOS PARA O PROCESSO PRODUTIVO DA CMB 

Fato: 

No desenvolvimento dos trabalhos de auditoria identificou-se precariedades nas ações 
de gerenciamento dos processos que envolvem os departamentos: DEMAT; DEPGQ e 
DEGER quanto aos aspectos relacionados à produção de passaportes, conforme 
descritos a seguir: 

Quadro 8 – Precariedades identificadas em decorrência do gerenciamento dos processos 
relacionados à produção de passaportes da CMB 

N° Precariedades identificadas  

1 
Reincidência de falha na produção de Passaportes decorrentes da utilização da tinta 

offset úmido invisível fluorescente. 

2 
Utilização de insumo reprovado na inspeção de qualidade sem o consentimento da 

Diretoria. 

3 
Aprovação para a utilização de tinta reprovada em teste laboratorial sem a comprovação 

de atendimento a recomendação de profissional técnico ou laudo de agente externo. 

4 
Falta de divulgação e monitoramento das alterações nas especificações técnicas dos 

insumos da produção pelos Departamentos integrantes do processo produtivo. 

5 Utilização de equipamento descalibrado nos ensaios e inspeção de qualidade. 

6 
Precariedade na observância dos requisitos de matérias primas e insumos relacionados às 

especificações técnicas do produto. 

7 Inadequação no processo de liberação de matéria-prima para a produção. 

8 Necessidade de revisão da sistemática de inspeção por amostragem “SKIP LOTE” 

9 Precariedade no desenvolvimento de fornecedores de matérias-primas e insumos. 

Fonte e Método: Elaborado pela AUDIT com dados e evidências obtidas no decorrer dos trabalhos da 
OSI n° 16/2014. 

Desta forma, após a análise de todo lastro probatório das precariedades apresentadas, 
por meio de evidências obtidas no curso do exame de auditoria, e descritas nos pontos 
deste Relatório, que indicam a inobservância dos gestores dos Departamentos 
mencionados quanto à avaliação dos fatores que representam potenciais riscos à 
produção de passaportes. 

Cabe ressaltar que existem oportunidades de melhoria nos processos acima descritos, se 
os Departamentos vislumbrarem externar as dificuldades identificadas no processo de 
gestão, bem como submeter estes problemas, que apresentem risco significativo, à 
apreciação das Diretorias visando à tomada de decisões em enquadramento aos níveis 
de risco atrelados a cada etapa do processo decisório. Considerando a existência de 
elementos que evidenciaram a gestão de riscos que transcenderam o nível de 
Departamento da CMB. 

Portanto, conclui-se que os fatores de riscos não afetam apenas à produção de 
passaportes, mas também a todos os Departamentos envolvidos no processo produtivo, 
à Alta Direção, o cliente e a própria imagem da CMB. Logo, estes riscos transcendem o 
nível de Departamento, não devendo eximir à Alta Direção da consulta, avaliação e 
intervenção nos processos de gerenciamento inerentes a produção de passaportes que 
vem sendo adotados no âmbito da CMB.    
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Nexo causal: 

Os Superintendentes do DEMAT, DEPGQ e DEGER desconsideraram o envolvimento 
das Diretorias relacionadas aos seus Departamentos quanto à participação efetiva na 
análise e avaliação dos níveis de riscos atrelados a cada etapa do processo produtivo e 
na tomada de decisão conjunta visando a inibir a ocorrência das precariedades no 
processo de gestão de matérias-primas e insumos da CMB. 

Responsáveis: 

DEMAT - Joaquim Paulo Monteiro 
DEPGQ - Robson Paes Ferreira 
DEGER - Sérgio Grilo Magalhães 

 
Evidências: 

 Ata nº 07/2014, de 02.04.2014 – DEGER; 
 Ata nº 09/2014, de 03/07/2014 – AUDIT/DEMAT; 
 Ata nº 10/2014, de 03/07/2014 – AUDIT/DEPGQ; 
 Ata nº 11/2014, de 09/07/2014 – AUDIT/DEGER; 
 Relatório da Comissão de Sindicância PRT. PRESI 51/2010, de              

12.04.2010; 
 Relatório de Análise de Materiais – RAM, de 30.05.2014; 
 Planilhas de Ensaios Físicos da SETI (TA – 091, de 28.03.2014 e 

TA – 179 de 29.05.2014); 
 Relatório Técnico nº 139 281-205 do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas – IPT, de 03.07.2014. 
 Norma de Organização nº 0120-NO-18.02; 
 Norma de Organização 120-NO-16.02; 
 PRO 22.200/0001; 
 Cláusulas 5.6 e 7.5.2 da Norma ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão 

da Qualidade; 
 Laudo do Gerente Técnico do Fornecedor Sellerink, de 03 de abril 

de 2014. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DEMAT/DEPGQ/DEGER: 

Solicitar às Diretorias pertinentes para que se pronunciem nos casos que envolvam  
análise e avaliação de riscos potenciais que possam afetar o processo produtivo, com 
fulcro na tomada de decisão conjunta, a fim de mitigar as precariedades, inadequações 
e a ocorrência de reincidências de falha  nos processos produtivos da CMB decorrentes 
do emprego de insumos sob desvios ou não conformes, que fazem influência 
significativa no produto final.  

 

Risco:  

 
Avaliação Final da AUDIT  

Ao ser analisada as manifestações do DEPGQ; DEMAT; DEGER e DIPRO referente 
às recomendações do ponto em questão está demonstrado que, ainda, não houve o 
atendimento as recomendações efetuadas, sendo necessário a obtenção de evidências e 
o acompanhamento da realização das ações propostas, resultando desta forma, na 
mudança de fato para constatação neste relatório final. 
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 20/2014 

2. PROCESSO Nº 18750.002117/2014-14 

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 2.2.1 – Processo 
de Gestão Ambiental, Área de Negócio 2.2 – 
Responsabilidade Ambiental, Eixo de Atuação 2 – 
Auditoria de Desempenho, relativo ao Plano Anual 
de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 
Exercício de 2014. 

 
5. OBJETIVO DO TRABALHO 

Avaliar os critérios referenciados no Relatório de 
Gestão 2013. Realizar o monitoramento das 
recomendações realizadas pela empresa 
Ambientalis Consultoria e Serviços Ltda, bem 
como o acompanhamento da ISO 14.001, além das 
implementações referentes à OSI nº 020/2013. 

 
6. ESCOPO 

Avaliação objetiva da 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, em 
alinhamento ao Item 8 da Parte A do Anexo II da 
DN TCU nº 127/2013 integrante do Relatório de 
Gestão da CMB de 2013. 

7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Verificar 70% das atividades da área e 80% da 
Norma ISO 14001:2009. 

8. ENCAMINHAMENTO 

 - 

 
9. PRAZO DE ATENDIMENTO 

- 
 
10. DATA DE RETORNO À AUDIT 

- 

 
11. DATA DE CONCLUSÃO DO 
RELATÓRIO 
- 
12. MONITORAMENTO 

- 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA – DITEC 

Departamento de Segurança de Trabalho, Meio 
Ambiente e Saúde Ocupacional – DESMS 
__________________________________________________________ 

ASSUNTO: Gestão Ambiental 

RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1 – INFORMAÇÃO SOBRE PARALISAÇÃO NO SISTEMA AQUASAVE  

Durante o exame auditorial, foi emitida a Solicitação de Auditoria – SA nº      
2014/020-01, para o acompanhamento do Plano de Ação do Relatório de Auditoria nº 
020/2013, a saber:  

“Em relação ao Ponto 7.1 - “Precariedade da Tubulação”, solicita-se as Atas das 
reuniões periódicas ocorridas a partir de 12/03/2014, bem como o posicionamento 
quanto a ocorrência de paralisação do Sistema AquaSave devido a algum problema na 
tubulação.” 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS 
E SOLUÇÕES CONJUNTAS  

O DESMS manteve a sua manifestação, enviada por meio do MEMO/SECA nº 
242/2014, SGDoc nº 0088090, de 10/09/2014, a saber:  
“As atas das reuniões de análise crítica, com a área de manutenção, encontram-se 
anexas. Cabe destacar que conforme encaminhado no formulário de plano de ação, 
esta constatação foi considerada como implementada e evidenciada na ata de reunião 
de 12/03/2014.”. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Após o recebimento da resposta, contendo as Atas das Reuniões realizadas em 
12/03/2014 e 07/04/2014 anexadas, a equipe de auditoria observou que a resposta 
estava incompleta. Para sanar a questão, foi feito contato com o Gerente da Seção de 
Tratamento de Efluentes Industriais e Sanitários – SETR, para obter a resposta sobre as 
paralisações no Sistema AquaSave, devido a algum problema na tubulação. O Gerente 
da SETR comunicou que a última paralisação do Sistema, por problemas na tubulação, 
ocorreu em novembro de 2013. Comunicou, ainda, que no Exercício de 2014 só 
ocorreram paralisações por motivo de manutenção preventiva, conforme consta no 
diretório U:SETR:Comum:Acompanhamento Geral:Processo Aquasave:Aquasave na 
coluna Diário de Operação. 

Face ao exposto, esta AUDIT entende que a área implementou o proposto no Plano de 
Ação do Relatório de Auditoria nº 020/2013. 

2 – INFORMAÇÃO SOBRE GESTÃO DO PROCESSO Nº 3409/2008 - 
SISTEMA AQUASAVE 

Durante o exame auditorial, foi emitida a Solicitação de Auditoria – SA nº     
2014/020-02, para o acompanhamento do Plano de Ação do Relatório de Auditoria nº 
020/2013, pois o Processo nº 3409/2008 não é destinado exclusivamente para o 
Sistema AquaSave, mas, também, para a compra de outros equipamentos que estão na 
gestão do DECED, a saber:  

“Em relação ao Ponto 7.2 - “Insuficiência de Normativos que Atribuem Competências 
ao DESMS”, solicita-se evidência da efetiva transferência da Gestão do Contrato que 
trata do Sistema AquaSave para o DESMS  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS 
E SOLUÇÕES CONJUNTAS  

O DESMS manteve a manifestação anterior, enviada por meio do MEMO/SECA nº 
242/2014, de 10/09/2014, SGDoc nº 0088090, a saber: “Foi solicitado em 28/01/2014 
através MEMO DVEA 12/2014 (digital SGDoc 0012866) a transferência da gestão do 
contrato que trata do Sistema AquaSave para o DESMS. Conforme trâmite 
discriminado no documento anexo, o mesmo encontra-se atualmente na SEEC para 
elaboração do apostilamento para transferência do item para o DESMS.”. 

Na reunião de busca acrescentou: “Referente ao item 2 do Relatório Preliminar 
informo que houve resposta ao Memorando 12/2014, orientando que o DESMS apenas 
comunique à empresa que questões relativas à garantia do equipamento serão tratadas 
diretamente pelo mesmo, sem prejuízo de comunicação ao DECED. Isto porque o 
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contrato encontra-se sem vigência e, portanto, não há como se falar em 
apostilamento.” 

“Informo que pelo motivo de o contrato não estar mais em vigência, as nossas ações 
se limitam ao acompanhamento do cumprimento da garantia, ou seja, não há mais 
como designar um gestor formal por meio de OSI e sim da gestão operacional efetiva 
que vem sendo realizada por esse DESMS. Quanto a comunicação, temos utilizado a 
ferramenta de email entre a figura do Superintendente e do representante da KBA e a 
mesma tem nos atendido.” 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Face ao exposto, esta AUDIT entende que a recomendação, bem como o proposto no 
Plano de Ação do Relatório de Auditoria nº 020/2013, perdeu o seu propósito, tendo 
em vista que o contrato não está mais vigendo. 

Contudo, a área informou quanto a sua responsabilidade na gestão do equipamento 
AquaSave, bem como vem realizando contatos, por e-mail, com a empresa que 
forneceu o referido equipamento, principalmente, para tratar das questões da garantida 
do equipamento, que está vigendo. 

Conclui-se que, apesar da recomendação inicial desta AUDIT (Rel.AUDIT nº 
020/2013) ter perdido o seu propósito primário, foi possível identificar que, em 
essência, ela foi atendida, pois hoje o DESMS é o gestor do equipamento 
AQUASAVE, conforme evidenciado nas cópias dos documentos que compõem o 
bloco documental SGDoc/CMB 0012866 e nas informações prestadas pela área, por e-
mail. 

3 – PRECARIEDADE IDENTIFICADA NO FUNCIONAMENTO DO 
EVAPORADOR 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-03, para o acompanhamento do Plano de Ação do Relatório de Auditoria nº 
020/2013, a saber:  

“Em relação ao Ponto 7.3 – “Falta de Utilidade do Evaporador”, solicita-se o estudo 
de viabilidade do equipamento Evaporador.”, 
 
Este assunto foi tratado no Relatório de Auditoria nº 20/2013, pois ficou constatado a 
não utilização do equipamento Evaporador, e, com isso, esta AUDIT estabeleceu a 
Recomendação, a saber:  
 
“Elaborar estudos de custo/benefício do uso do Evaporador, para buscar soluções 
alternativas para sua utilização.”. 
  
No plano de ação do Relatório de Auditoria nº 20/2013 a área preencheu no campo 
Plano de Ação do Auditado, na data de 24/02/2014, o seguinte cronograma: 
“Identificar oportunidade – 1 mês 
Elaborar estudo de viabilidade técnica – 2 meses 
Elaboração de projeto – 2 meses 
Contratação do projeto – 9 meses 
Execução do projeto – 4 meses” 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS 
E SOLUÇÕES CONJUNTAS   

Preliminarmente, o DESMS se manifestou, em resposta a esta AUDIT, por meio do 
MEMO/SECA nº 242/2014, de 10/09/2014, SGDoc nº 0088090, a saber:  

“O DESMS tem interagido com a empresa KBA-Notasys, fornecedora do Sistema 
AQUASAVE, solicitando ajustes de processo e equipamentos com vistas a adequar a 
eficiência do mesmo. Recentemente, a empresa enviou peças para instalação com essa 
finalidade e o DESMS enviou email em 13/08/2014 solicitando visita técnica 
(conforme anexo). Considera-se que, enquanto não se chegue à resolução da questão, 
não há como empreender um estudo de viabilidade. Cumpre ressaltar que o 
equipamento se encontra em garantia e qualquer utilização diferente de sua 
especificação deverá contar com a estrita anuência da contratada.”.  

Na reunião de busca, o DESMS acrescentou:  

 “Entende-se que para a implementação do Plano de Ação será necessário o 
cumprimento de algumas etapas tais como: 1 - colocação do equipamento em 
operação e resolução de todas as pendências; 2 - solicitação de liberação da KBA 

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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para a realização de testes; e 3 - encerramento do contrato para utilização em outros 
usos.  

Quanto ao item 1, a KBA aguarda a regularização do funcionamento para visita à CMB, 
porém há problemas relatados pelo DEMAN para obtenção de peças de reposição; e 
quanto ao item 2 e 3, a cláusula décima sétima do contrato menciona que “exclui-se da 
garantia [...] defeitos provocados por  uso indevido ou em desacordo com as instruções 
[...] ou ainda intervenções não autorizadas”. 

Foi informado, ainda, pelo Gerente Executivo da Divisão de Engenharia Ambiental – 
DVEA, que o prazo da garantia é de 42 (quarenta e dois) meses, a partir de abril de 2013, 
por isso não se pode falar em alternativa de utilização para o referido evaporador, sob 
pena de perda de garantia contratual. 

“Assim sendo, entende-se que não há nexo entre perda financeira e descumprimento do 
Plano de Ação, uma vez que o equipamento encontra-se em garantia e por força de 
contrato deverá ser utilizado para a finalidade proposta, não permitindo nesse momento 
intervenções ou desenvolvimentos.”  

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Analisado, preliminarmente, o teor da manifestação da área auditada e seus anexos, 
MEMO/SECA nº 242/2014, de 10/09/2014, e comparando com a resposta do Plano de 
Ação do Relatório de Auditoria nº 20/2013, em um primeiro momento, concluiu-se que a 
área não cumpriu com o proposto. 

Contudo, na reunião de busca e soluções conjuntas, de 04/12/2014, foi informado pelo 
Gerente Executivo da Divisão de Engenharia Ambiental – DVEA, que o prazo da 
garantia é de 42 (quarenta e dois) meses, a partir de abril de 2013. Por isso não se pode 
falar em alternativa de utilização para o referido evaporador, sob pena de perda de 
garantia contratual. 

Tendo em vista a manifestação da área auditada, apesar do fato não ter sido plenamente 
mitigado, o risco foi reduzido de alto para risco baixo, considerando-se a condução 
adequada e tempestiva do DESMS, pois a área está conduzindo o tratamento da 
recomendação, da forma mais adequada possível. 

 Recomendações 

Acompanhar o processo de aquisição de peças de reposição, bem como a realização dos 
testes, que serão realizados pela KBA, até o efetivo funcionamento do equipamento 
Evaporador. 

Competência: DESMS 

Envidar esforços, a fim de dar celeridade na aquisição de peças de reposição, para que, 
com isso, a KBA possa realizar visita à CMB, com intuito de colocação do equipamento 
em operação e resolução de todas as pendências. 

Competência: DEMAN 

 Risco: 

 

4 – ATENDER A SUGESTÃO PALEATIVA PARA CUMPRIR A NORMA 
REGULAMENTADORA NR15 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi emitida a Solicitação de Auditoria – SA nº 2014/020-04, 
para acompanhamento do Plano de Ação do Relatório de Auditoria nº 020/2013, a saber:  

“Em relação ao Ponto 7.4 – ‘Descumprimento da Norma Regulamentadora NR15 – 
Atividades e Operações Insalubres’, há licitação em andamento sobre a reforma da 
estação de tratamento? Caso afirmativo informar o número de processo.” 

Este assunto foi tratado no Relatório de Auditoria nº 020/2013, pois ficou registrado no 
Relatório de Inspeção de Segurança nº 011/2012, de 24/01/2012, realizado pela Divisão 
de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – DVET, o registro de índices acima 
de 31ºC de Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG.  
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No plano de ação do Relatório de Auditoria nº 020/2013, a área preencheu no campo Plano 
de Ação do Auditado, na data de 24/02/2014, a saber: “Elaborar Relatório de Inspeção de 
Segurança na Estação de Tratamento de efluentes, comparando com os limites de 
tolerância da NR-15.”. O referido relatório foi elaborado em 06/02/2014 e resultou em 
duas recomendações, a saber: “Ao se discutir quais as opções existentes para controlar o 
calor, basicamente as seguintes alternativas são sugeridas: 1º Construtivas – uso de 
climatização; 2º Organizacionais – revezamento de atividades em ambientes com 
temperaturas amenas, período de aclimatização, períodos de descanso.”. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de buscas e soluções conjuntas, não foi acrescentada mais nenhuma 
manifestação pelo DESMS, mantendo-se o que foi enviado, em resposta à SA supracitada, 
por meio do MEMO/SECA nº 242/2014, de 10/09/2014, SGDoc nº 0088090, a saber:  

“Através do MEMO DVEA 054/2013 (digital SGDoc 0016776) foi solicitado à DVPO 
elaboração de um projeto para adequação da área do galpão onde encontram-se 
instalado o Sistema AquaSave. Neste projeto foram solicitadas melhorias estruturais e 
ocupacionais, que incluía a adoção de medidas para redução da temperatura no interior 
do galpão onde o sistema está alocado. 

Tendo em vista que tais adequações demandarão certo tempo para a execução conforme 
descrito na ata de reunião anexa, solicitamos a análise técnica ao DEMAN e a adoção de 
algumas ações para mitigar a situação em curto prazo, tais como a aplicação de pintura 
especial e a compra de um sistema de climatização evaporativa (processo 
18750.001563/2014-10), visando uma solução paliativa que garanta o atendimento aos 
parâmetros mínimos de operação e saúde ainda este ano.”. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

O DESMS enviou, no anexo da resposta, a Ata de Reunião do dia 09/05/2014, 
comunicando que o Departamento de Serviços Corporativos – DECOR esclareceu que, 
até julho/2014, terminará outro Departamento, e levará mais 4 meses para terminar a 
especificação.  

O DESMS comunicou como irá mitigar o problema em curto prazo: com aplicação de 
uma pintura especial e compra de um sistema de climatização evaporativa. 

Esta AUDIT entende que a CMB deve, o mais breve possível, atender a sugestão 
paliativa, a fim de cumprir a NR-15 e seguir as orientações sobre procedimentos 
obrigatórios relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho, estabelecidas pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 Recomendações 

a) Elaborar, após a aplicação de uma pintura especial e a compra de um sistema de 
climatização evaporativa, o Relatório de Inspeção de Segurança na Estação de Tratamento 
de efluentes, comparando os resultados apurados, com os limites de tolerância da NR-15. 

b) Reiterar, junto ao Diretor de Produção – DIPRO, a importância da pintura especial e 
compra do sistema de climatização evaporativa, o mais breve possível, visando mitigar o 
problema da área onde se encontra o Sistema AquaSave. 

Competência: DESMS 

Informar o prazo para a aplicação de pintura especial e compra do sistema de 
climatização evaporativa (Processo nº 18750.001563/2014-10), onde se encontra 
instalado o Sistema AquaSave. 

Competência: DEMAN 

 Risco: 
 

5 – CONSTATAÇÃO SOBRE A CONSULTORIA CONTRATADA 
(AMBIENTALIS) DA DZ – 056 DIRETRIZ PARA REALIZAÇÃO DE 
AUDITORIA AMBIENTAL 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foram encaminhadas as Solicitações de Auditoria – SA nos: 
2014/020-19 a 21, que tratam do posicionamento das recomendações emitidas pela 
empresa Ambientalis Consultoria e Serviços Ltda, para que esta AUDIT tome ciência das 
implementações realizadas pela área. 
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O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação/Despacho, emitido pela Seção de 
Planejamento Ambiental – SEPL, de 15/09/2014. 

Em sua resposta consta o Quadro – Plano de Ação de Auditoria, contendo o 
posicionamento das implementações das 33 (trinta e três) recomendações da empresa 
AMBIENTALIS, a área responsável por realizá-las, a ação corretiva, bem como o prazo 
de sua implementação. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas, a área informou que algumas recomendações 
já haviam sido tratadas e, consequentemente, mitigadas. 

Foi definido que esta AUDIT realizaria uma vistoria para evidenciar o atendimento dos 
fatos apontados pela área como atendidos.  

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT auferiu todos os itens apresentados pela empresa Ambientalis, sendo 
identificados, como pendentes de atendimento, 14 (quatorze) itens, que se desmembram 
em 46 ações distintas e com prazos diversos de atendimento. 

Dessas ações, pendentes de atendimento, após reunião de busca e soluções conjuntas, de 
04/12/2014, foram evidenciadas por esta AUDIT, como atendidas, um total de 8 (oito) 
ações, restando 38 ações pendentes de atendimento, a saber: 

Quadro 1 – Prazo para os itens em andamento 
ITEM FATO PRAZO QUEM AVALIAÇÃO DA AUDIT 

2 Falta de procedimento 
documentos 

mar/15 DESMS/ 
SEPL 

Elaboração da minuta guia de 
compras públicas sustentáveis. 

ok DESMS/ 
SEPL 

Elaborar procedimentos do Sistema 
de Gestão. 

3 

Plano de Proteção 
Radiológica  ok DESMS/ 

DVET 

O plano foi realizado pela antiga 
contratada (SANSIM) e está sendo 
atualizado pela atual contratada 
(INTEMP) e será finalizado até 
fev/15. 

Registro na Vigilância 
Sanitária 

Pendente 
de fatores 
exógenos 

DESMS/ 
DVET 

O projeto executivo da reestruturação 
física do ambulatório médico foi 
encaminhado à Superintendência de 
Vigilância Sanitária em 15/08. 

14 Depósitos temporários 

ok DESMS/ 
SECA 

Levantamento do quantitativo de 
áreas para depósitos temporários de 
resíduos existem na área fabril e 
quantificação dos itens de 
identificação.  

ok DESMS/ 
SECA 

Orientação através de vistorias 
mensais. 

out/14 
DESMS/ 

SECA 

Foi verificado a aquisição dos itens 
(hastes com placas e correntes) de 
identificação está em fase de 
licitação. 

nov/14 DESMS/ 
SECA 

A disponibilização nas áreas depende 
da fase anterior. 

 

15 

 

Relatório de emissões 
atmosféricas 

ok DESMS/ 
SECA 

Foi realizado o levantamento de 
todas as fontes e suas características 
para embasar o INEA (fase incluída 
pelo DESMS). 
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abr/15 DESMS/ 
SECA 

Foi encaminhada a especificação 
pelo DESMS para o DEGCS realizar 
a contratação de empresa para 
reavaliação das emissões de fontes 
fixas de toda a CMB. 

jul/15 DESMS/ 
SECA 

Relatório final com o parecer da 
empresa contratada – depende da 
contratação da empresa para 
reavaliação das emissões de fontes 
fixas de toda a CMB. 

dez/16 DESMS/ 
SECA 

Aquisição de equipamentos de 
controle de emissão e instalações só 
poderá ser realizada um ano após o 
relatório final. 

17 Sistema de Gestão 
Ambiental dez/14 DESMS/ 

SEPL 
Aguardando aprovação em RD do 
dia 05/12/2014. 

18 Armazenamento de 2 
produtos em uma laje única nov/14 DECED Execução do serviço de instalação de 

tubulação / bombas. 

21 Adequação de tubulação 
pluviais e industriais 

ago/14 DEMAN Identificação das tubulações de 
interligação de efluentes. 

 DEMAN Elaboração de projetos para inspeção 
de efluentes. 

nov/14 DEMAN Execução de projetos. 

22 Adequação de pintura das 
tubulações 

out/14 DEMAN 
Identificação das tubulações 
(utilidade – ar comprimido, 
engenharia elétrica, água). 

ok DESMS Identificação das tubulações 
(efluentes). 

jul/14 DEMAN 

Reavaliação do padrão de 
identificação de tubulações(utilidade 
– ar comprimido, engenharia elétrica, 
água). 

ok DESMS 
Reavaliação do padrão de 
identificação de tubulações 
(efluentes). 

jul/14 DEMAN 

Elaboração de modelo padrão a ser 
inserido nas futuras especificações 
para aquisições de serviços e obras 
de engenharia. 

dez/14 DESMS 

Fazer conhecer a tabela de cores 
pelas áreas envolvidas (DEMAN, 
DECOR e engenharias). Aguardando 
publicação na intranet. 

dez/14 DEMAN Pintura das tubulações. 

23 
SPDA - Sistema de 
Proteção contra Descargas 
Atmosféricas 

jul/14 DEMAN Licitação em fase de recurso. 

jan/15 DEMAN Avaliação do sistema atual. 

mar/15 DEMAN 
Elaboração de especificação para 
contratação de empresa para 
execução de adequação. 

jun/15 DEMAN Contratação de empresa para 
adequação. 

mar/16 DEMAN Entrega do serviço e adequação do 
SPDA. 
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                                             Fonte/Método: Resposta DESMS SGDoc/CMB nº 0088090 / Preparado pela AUDIT  

              

 

 

24 

 

Recolhimento de gases de 
refrigeração 

ok DEMAN 
A elaboração da especificação foi 
concluída em 01/09 e se encontra 
com Gerente DVPC para avaliação. 

out/14 DEMAN Aquisição do equipamento. 

jun/14 DEMAN 
Definição de logística para 
armazenamento e destinação dos gases 
recolhidos. 

25 
Disposição de materiais e 
resíduos em áreas 
inadequadas 

Permanente DEMAN 
Acompanhamento para a preservação 
da limpeza ao redor dos prédios 1300 
1100. 

dez/14 DEMAN 
Será elaborado pelo DECOR o 
projeto para construção com 
aprovação do DESMS. 

jun/14 DEMAN Inserção do tema para abordagem 
contínua em DDS. 

26 Separação de cilindros 
inflamáveis 

jun/14 DEMAN Adequação do abrigo existente 
conforme NR-32. 

jul/14 DEMAN Verificação da adequação das demais 
instalações. 

dez/14 DEMAN Adequações de eventuais desvios 
encontrados na verificação. 

29 
Armazenamento de 
produtos e resíduos 
perigosos 

jun/14 DECOR 
Elaboração de projeto para 
adequação da área de recebimento de 
produtos químicos. 

jul/14 DECOR 
A execução dos serviços dependem 
de aquisição de materiais. Licitação 
em fase de registro de preço. 

 

32 

 

Efluentes com resíduos 
orgânicos direcionados 
para a rede pluvial 

ago/14 DECOR Alterações na metodologia 
ocasionaram o atraso.  

out/14 DECOR Assinatura de contrato. 

fev/15 DECOR Modernização da subestação do 
prédio 0400. 

jun/15 DECOR Modernização da subestação do 
prédio 0500. 

out/15 DECOR Modernização da subestação do 
prédio 0700. 

 

 
 fev/16 DECOR Modernização da subestação do 

prédio 0800. 
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 Face ao exposto, esta AUDIT recomendará a atualização dos prazos para as ações que 
estão com seus prazos vencidos. O acompanhamento será realizado por meio do Plano 
de Ação que será proposto pelas áreas (principal e acessórias). 

 Recomendações 

Estabelecer novo prazo para o item 14 (depósitos temporários), referente ao Quadro 1 – 
Plano de Ação das implementações das recomendações da empresa AMBIENTALIS, 
relativo à aquisição das hastes com placas e correntes, e a disponibilização nas áreas 
pendentes. 

Competência: DESMS 

Atualizar o prazo e as ações realizadas para o item 18, referente à execução do serviço 
de instalação de tubulação / bombas. 

Competência: DECED 

Atualizar os prazos e as ações realizadas para os itens 21 – adequação de tubulação 
pluviais e industriais, 22 – adequação de pintura das tubulações, 23 – Sistema de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas, 24 – Recolhimento de gases de refrigeração, 
25 – disposição de matérias de resí-duos em área inadequada e 26 – separação de 
cilindros inflamáveis, com o intuito de cumprir com as recomendações da empresa 
contratada AMBIENTALIS. 

Competência: DEMAN 

Atualizar os prazos e as ações realizadas para os itens 29 – armazenamento de produtos 
e resíduos perigosos e 32 – efluentes com resíduos orgânicos direcionados para a rede 
pluvial, com o intuito de cumprir com as recomendações da empresa contratada 
AMBIENTALIS. 

Competência: DECOR 

 Risco: 
 
 
6 – PRECARIEDADE NO MONITORAMENTO DAS QUESTÕES DE 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL VINCULADAS ÀS LICITAÇÕES 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-05, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentáveis, do Relatório de Gestão de 2013, Item 8, Parte A, 
Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, realizada pelo DESMS, a saber: 

“1 - O item 1 “A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas 
licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, 
utilização e descarte dos produtos e matérias primas.” teve avaliação 2 no ano de 
2012, contudo em 2013 sua avaliação aumentou para 3. Qual é a justificativa para 
essa melhoria? 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS 
E SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas, não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente 
e Saúde Ocupacional – DESMS se manifestou por meio da Informação Técnica – INT 
nº 11/2014, de 19/09/2014, a saber:  

“A avaliação do item 1 aumentou de 2 no ano de 2012 para 3 (“Neutra: Significa que 
não há como afirmar a proporção de aplicação do formulário descrito na afirmativa 
no contexto da UJ”) no ano de 2013 pois se observou uma crescente atenção a 
inclusão de critérios de sus-tentabilidade ambiental nas licitações, porém, não é 
possível definir se é em sua minoria ou maioria, levando em conta que não há um 
monitoramento destas iniciativas de forma sistêmicas. Além disso, identifica-se a 
necessidade de implementação de normativos para orientar tais ações. 

Adicionalmente, cabe registrar a ação implementada pelo DETIC, com a participação 
do DESMS, relacionada à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental. Tal ação 
consiste na inclusão do seguinte tópico no Plano Diretor de tecnologia da Informação 
PDTI: • POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DE 
EQUIPAMENTOS ...”. 
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Além do supracitado, foi detalhada pela área a Política de Aquisição, Substituição e 
Descarte de Equipamentos. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

A área informou que não realiza monitoramento, de forma sistêmica, dos critérios de 
sustentabilidade ambiental que são vinculados aos editais das licitações realizadas pela 
CMB. Informou, ainda, que identifica a necessidade de implementação de normativos 
para orientar tais ações. 
  
Esta AUDIT entende que, para se realizar uma avaliação mais precisa para responder ao 
Relatório de Gestão, a área deve ter, de forma sistêmica, a inclusão de critérios de 
sustentabilidade ambiental em suas licitações, que levem em consideração os processos 
de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. 

 Recomendações 
 
a) Elaborar um procedimento de monitoramento dos critérios de sustentabilidade 
ambiental, utilizados nas licitações da CMB, de forma sistêmica; 

b) Elaborar minuta de norma, em conjunto com o DEPAC, visando a inclusão de 
critérios de sustentabilidade ambiental nos editais das licitações realizadas pela CMB. 

Competência: DESMS 

 Risco: 
 

7 – INFORMAÇÃO DO MONITORAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO 
DOS FORNECEDORES 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-06, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentáveis, do Relatório de Gestão de 2013, Item 8, Parte A, 
Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, realizada pelo DESMS, a saber:  

“O item 2 “Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos 
atualmente adquiridos pela unidade são produzidos como menor consumo de matéria-
prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.” teve a avaliação 1 (não aplicado no 
contexto da UJ) no ano de 2012 e 2013. Quais são as razões para a não aplicabilidade 
deste item para a CMB?” 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  
 
Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 
 
O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014. 
  
“Considerou-se que o item 2 não é aplicável, pois a Casa da Moeda não monitora os 
processos produtivos dos fornecedores no que diz respeito a estas questões, assim como 
não pratica a inclusão de tais critérios nas especificações.” 
 
“A Casa da Moeda trabalha para atender as exigências técnicas especificadas pelos 
clientes, utilizando tecnologia de ponta para fornecer soluções de segurança e 
envolvendo alto padrão de qualidade desde a aquisição de matérias primas. Desta 
forma, seria necessário um estudo de viabilidade detalhado junto às áreas da empresa 
e aos clientes, visando definir um procedimento para possibilitar a aquisição de 
materiais produzidos com menor consumo de matéria prima e maior quantidade de 
conteúdo reciclável.”. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Na resposta do DESMS, foi comunicado que a área não monitora os processos 
produtivos dos fornecedores, devido às exigências técnicas especificadas pelos clientes 
da CMB. 
Esta AUDIT entende que a CMB tem que fabricar seus produtos de acordo com as 
especificações técnicas exigidas pelos seus clientes e, por esse motivo, fica 
impossibilitada de realizar aquisições com menor consumo de matéria-prima e maior 
quantidade de conteúdo reciclável. 
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8 – PRECARIEDADE NA AVALIAÇÃO DO ITEM REFERENTE À 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR FONTES NÃO POLUIDORAS  

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-07, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentáveis, do Relatório de Gestão de 2013, Item 8, Parte A, 
Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, realizada pelo DESMS,  a saber: 

“1 - O item 3 “A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência 
àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não 
prejudicam a natureza.” teve a avaliação 1 (não aplicado no contexto da UJ) no ano de 
2012, contudo em 2013 sua avaliação aumentou para 4. Quais são as razões para a 
aplicabilidade deste item para a CMB, visto que no ano anterior não era aplicável?”; e  

“2 - Quais são as evidências que justifiquem a avaliação 4 para este item?”  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 
 
“Considerou-se o item 3 como aplicável no ano de 2013, pois foi realizada uma 
reavaliação deste tema com base em conceitos técnicos de licitações sustentáveis, 
possibilitando a identificação de processos nos quais se buscou contratações 
contemplando materiais com menor impacto ambiental.” 

“Este item teve avaliação 4 pois a CMB exige, sempre que aplicável, nos processos de 
aquisição de produtos a apresentação de licença ambiental de seus fornecedores.” 

“Cabe destacar que, de acordo com art. 5º, capítulo do Decreto Estadual nº 
44.820/2014, ‘Licenças Ambientais são atos administrativos mediante os quais o órgão 
ambiental estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que 
devem ser atendidas para a localização, instalação, ampliação e operação de 
empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 
aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.’...” 

Além do supracitado, foram mencionados pela área, 3 (três) processos que contemplaram 
aquisição de produtos compostos por materiais com menor impacto ambiental. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

A área informou que a CMB exige, sempre que aplicável nos processos de aquisição de 
produtos, a apresentação de Licença Ambiental, citando alguns processos como 
exemplo. Contudo, a área não seguiu os parâmetros descritos na legenda, onde constam 
os níveis de avaliação, conforme a seguir: 
 
“(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar proporção de aplicação do fundamento 
descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente aplicado no contexto da UJ.” 
 
Esta AUDIT entende que para se ter uma avaliação 4, a aquisição de produtos pela CMB 
tem que ser feita dando preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora, bem 
como por materiais que não prejudicam a natureza, em sua maioria. Com isso,     
entende-se, também, que deve haver uma comparação entre a quantidade de aquisições 
que se realizou, o solicitado e as que não foram realizadas. 
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 Recomendações 

a) Verificar a possibilidade da área buscar novos instrumentos para atender 
integralmente o item referente à aquisição de produtos pela unidade dando-se preferência 
àqueles fabricados por fonte não poluidora, bem como por materiais que não prejudicam 
a natureza; 

b) Evidenciar o critério utilizado para a avaliação 4, no Relatório de Gestão de 2013. 

Competência: DESMS 

 Risco: 

 

9 – INSUFICIÊNCIA NO CONTROLE DA CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
POR PARTE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES E PRODUTORAS 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-08, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentáveis, do Relatório de Gestão de 2013, Item 8, Parte A, 
Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, realizada pelo DESMS, a saber:  

“A pergunta do item 4 do Relatório de Gestão de 2012 é “Nos procedimentos 
licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação 
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex.: ISO), como critério 
avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.”, contudo no 
Relatório de 2013 a escrita foi alterada para ‘Nos obrigatórios estudos técnicos 
preliminares anteriores à elaboração dos termos de referência ou projetos básicos 
realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte 
das empresas participantes e produtoras (ex.: ISO) é uma situação predominante no 
mercado, a fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação, 
como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.’ Qual 
é a justificativa da diminuição da avaliação de 3, no ano de 2012, para 2, em 2013?”  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014, a saber:  

“A avaliação do item 4 diminuiu de 3 no ano de 2012 para 2 (‘Parcialmente inválida: 
Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto 
da UJ, porém em sua minoria’) no ano de 2013, considerando que esta pergunta foi 
alterada e incluiu um questionamento referente a avaliação do mercado quanto a 
existência de certificação ambiental por parte dos licitantes e esta avaliação ainda não 
é realizada de forma sistêmica.”. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

A área informou que a CMB, no que diz respeito à avaliação quanto à existência de 
certificação ambiental por partes dos licitantes, não realiza essa avaliação de forma 
sistêmica. 

Esta AUDIT entende que, para se realizar uma avaliação mais precisa, visando 
responder ao Relatório de Gestão, a área deve possuir, quantitativamente, e realizar, de 
forma sistêmica, a avaliação da existência de certificação ambiental dos licitantes. 

 Recomendação 

Evidenciar o critério utilizado para a avaliação 2 no Relatório de Gestão de 2013. 

Competência: DESMS 

 Risco:  

 

10 – PRECARIEDADE NA AVALIAÇÃO DO ITEM REFERENTE À 
DIMINUIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA E/OU ÁGUA 

CONSTATAÇÃO 
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Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-09, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentáveis, do Relatório de Gestão de 2013, Item 8, Parte A, 
Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, realizada pelo DESMS, a saber:  

“O item 5 “No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o 
menor consumo de energia e/ou água.” teve a avaliação 3 no ano de 2012, contudo em 
2013 sua avaliação aumentou para 4. Qual é a justificativa para essa melhoria?” 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014, a saber:  

“A avaliação do item 5 aumentou de 3 no ano 2012 para 4 no ano de 2013 pois foram 
consideradas as seguintes ações: 

Com relação a bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e água 
foram citados os seguintes exemplos ...”. 

Além do acima exposto, foram citados pela área 6 (seis) projetos de melhorias para 
diminuição do consumo de energia e/ou água. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT verificou que o DESMS teve um entendimento qualitativo, ao citar alguns 
processos para justificar o aumento na avalição do item 5, do Quadro A.8.1 - Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentáveis. Contudo, a área não seguiu os parâmetros descritos 
na legenda, onde constam os níveis de avaliação, especificamente nos itens 3 e 4, a saber: 

“(3) Neutra: Significa que não há como afirmar proporção de aplicação do fundamento 
descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.” (Grifo nosso) 

Esta AUDIT entende que, para se ter uma avaliação 4, a CMB deve adquirir 
bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água, em sua 
maioria. Com isso, entende-se, também, que deve haver um cotejamento entre a 
quantidade de aquisições que se realizou o solicitado, e as que não informaram, em seus 
editais, da necessidade de se comprovar que os produtos/bens a serem adquiridos 
colaboram para um menor usuário de energia/água. 

 Recomendações 

Apresentar proposta de cálculo da redução do consumo da água, realizado pelo Sistema 
AquaSave. 

Competência: DESMS 

Demostrar o cálculo de redução do consumo de água pela inserção das torneiras 
automáticas. 

Competência: DECOR 

 Risco:  

 

11 – INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTO-RES MAIS EFICIENTES OU MENOS POLUENTES 

Durante o exame auditorial, foi encaminhado a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-10, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentáveis, do Relatório de Gestão de 2013, Item 8, Parte A, 
Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, realizada pelo DESMS, a saber:  

“O item 7 do Relatório de Gestão de 2012 dizia “No último exercício, a instituição 
adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam 
combustíveis alternativos.” Onde continha a resposta “não”, esse item foi retirado do 
Relatório de Gestão de 2013. A CMB adquiriu veículos no ano de 2013? Caso 
afirmativo, os veículos eram mais eficientes e menos poluentes ou utilizam combustíveis 
alternativos?”. 
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MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014 , a saber:  

“A CMB adquiriu 03 carros bicombustíveis (álcool e gasolina) em 2013 através do 
processo 4467/2012, cuja licitação ocorreu em 27/03/2013, porém não foi previsto no 
edital de licitação a aquisição de veículos mais eficientes ou com a utilização de 
combustíveis alternativos.” 

Após a reunião de busca, o DESMS comunicou que o fato da CMB comprar veículos 
automotores bicombustíveis é uma evidência de aquisição de veículos mais eficientes e 
menos poluentes. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Nos editais de licitações ocorridas em 2012 e 2013, para aquisição de veículos 
automotores, não estava previsto a aquisição de veículos mais eficientes ou com a 
utilização de combustíveis alternativos. 
 
Apesar da área ter acrescentado que no seu entendimento os veículos bicombustíveis 
adquiridos são mais eficientes e menos poluentes, esta AUDIT entende que para que 
ocorra a melhoria contínua no que tange aos critérios de sustentabilidade ambiental, o 
DESMS deve solicitar que nos futuros editais de licitação, para aquisição de veículos, 
conste no Termo de Referência a informação da necessidade dos veículos serem mais 
eficientes e menos poluentes ou com a utilização de combustíveis alternativos. 

 
12 – PRECARIEDADE NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 
BENS/PRODUTOS PASSÍVEIS DE REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM OU 
REABASTECIMENTO 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi encaminhado a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-11, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentável, Item 8, Parte A, Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, 
realizada pelo DESMS, do Relatório de Gestão de 2013, a saber:  

“O item 7 “Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de 
reutilização, reciclagem ou reabastecimento.” teve a avaliação 2 no ano de 2012, 
contudo em 2013 sua avaliação aumentou para 3. Qual é a justificativa para essa 
melhoria?”  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014, a saber:  

“A avaliação do item 7 aumentou de 2 no ano de 2012 para 3 (“Neutra: Significa que 
não há como afirmar a proporção de aplicação do formulário descrito na afirmativa no 
contexto da UJ”) no ano de 2013, pois apesar de ser observado que não há uma adoção 
desta ação de forma sistêmica na CMB, identificamos a reutilização de containers de 
produtos químicos (IBCs), dos bags de discos e toners de impressoras.”. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

A área informou que a CMB não realiza uma adoção preferencial por aquisição de 
bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento, de forma 
sistêmica. 
 
Esta AUDIT entende que para se realizar uma avaliação mais precisa, principalmente 
para responder ao Relatório de Gestão, a área deve realizar de forma sistêmica a 
aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento. 
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 Recomendação 

Recomendar às áreas responsáveis que adotem, de forma sistêmica na CMB, nos 
processos de licitação, a preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de 
reutilização, reciclagem ou reabastecimento. 

Competência: DESMS 

 Risco:  

 

13 – PRECARIEDADE NA AVALIAÇÃO DO ITEM REFERENTE AOS 
ASPECTOS DE LOGÍSTICA REVERSA 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-12, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentável, Item 8, Parte A, Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, 
realizada pelo DESMS, do Relatório de Gestão de 2013, a saber:  

“O item 8 “No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística 
reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado.” teve avaliação 4 no ano de 2013, no 
Relatório de 2012 não continha essa pergunta. Qual é a justificativa para essa avaliação 
ser 4,  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014, a saber:  

“Este item teve avaliação 4 pois registramos que, dentro do que se definiu como 
aplicável a realização de logística reversa, a CMB promove o retorno de embalagens 
para reaproveitamento pelos fornecedores, tendo como exemplo a reutilização de 
containers de produtos químicos (IBC’s), dos bags de discos e toners de impressoras.”. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT verificou que o DESMS teve um entendimento qualitativo no momento de 
avaliar os itens do Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis. Contudo 
a área não seguiu os parâmetros descritos na legenda nº 4, onde constam os níveis de 
avalição, a saber: 
 
“(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.” (Grifo nosso). 
 
Esta AUDIT entende que para se ter uma avaliação 4, a CMB deve considerar os 
aspectos de logística reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado, em sua maioria. 
Com isso, entende-se, também, que deve haver uma comparação entre a quantidade de 
aquisições que se realizou o solicitado e as que não realizam. 

 Recomendação 

Realizar um estudo quantitativo, comparando a realização da aplicação da logística 
reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado, nas aquisições que não seguiram esse 
preceito. 

Competência: DESMS 

 Risco:  

 

14 – INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-13, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentável, Item 8, Parte A, Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, 
realizada pelo DESMS, do Relatório de Gestão de 2013, a saber:  
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“O item 9 “A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 
16 do Decreto 7.746/2012.” teve avaliação 1 no ano de 2013. Qual é a justificativa para 
esse item não ser aplicável à CMB?”  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta, por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014, a saber:  

“Considerou-se este item não aplicável, pois a CMB não está enquadrada no rol da 
administração pública autárquica fundacional nem das empresas estatais dependentes, 
não sendo elencada como uma das destinatárias da regulamentação trazida no Decreto 
nº 7.746/2012 e, desta forma, não está obrigada a elaborar um Plano de Logística 
Sustentável, conforme esclarecimento do DEJUR que segue anexo.”. 

No Café com Debate do dia 28/10/2014, foi apresentado pelo DESMS o Plano de 
Logística Sustentável – PLS. 

Foram considerados para a composição do PLS os seguintes programas: Agenda 
Ambiental na Administração Pública – A3P, Coleta Seletiva Solidária e Contratações 
Públicas Sustentáveis. 

Objetivos Específicos: 

• Desenvolver e incentivar ações de sustentabilidade nos ambientes de trabalho e 
nas atividades no âmbito da CMB; 
• Estimular comportamento e atitudes sustentáveis no cotidiano vivido pelos 
colaboradores que ultrapassem seu ambiente de trabalho; 
• Promover o consumo sustentável por meio da otimização de recursos 
ambientais e financeiros (energia elétrica, água, papel, cartuchos e toners, copos 
descartáveis, etc.); 
• Promover a inclusão de critérios ambientais nos procedimentos de compras e 
contratações da CMB. 
O PLS da CMB estrutura-se em sete temas: 
• Materiais de Consumo (papel de impressão, copos descartáveis e cartuchos e 
toners para impressão); 
• Energia Elétrica; 
• Água e esgoto; 
• Coleta Seletiva; 
• Qualidade de Vida no Trabalho; 
• Deslocamento pessoal (Transporte); 
• Compras e contratações sustentáveis (Compras Públicas Sustentáveis, Serviços 
de vigilância, Telefonia fixa e móvel, Serviços de limpeza e Contratações de obras). 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT irá acompanhar a implementação do PLS. Dessa forma, manterá junto à 
área auditada um fluxo para o recebimento das informações relativas a supracitada 
informação. 

15 – PRECARIEDADE NA AVALIAÇÃO DO ITEM REFERENTE À 
DURABILIDADE E QUALIDADE DE BENS E PRODUTOS 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi encaminhado a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-14, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentável, Item 8, Parte A, Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, 
realizada pelo DESMS, do Relatório de Gestão de 2013, a saber:  

“O item 10 ‘Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 
durabilidade e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.’ teve 
avaliação 3 no ano de 2012, contudo o Relatório de 2013 sua avaliação foi 4. Qual é a 
justificativa para essa melhoria?”,  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
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DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014, a saber:  

“A avaliação do item 10 aumentou 3 no ano de 2012 para 4 no ano de 2013 pois 
observa-se nos editais de licitação a atenção aos aspectos de durabilidade e qualidade 
na aquisição de bens e produtos. Como exemplo podemos citar o processo nº 2916/2013, 
cujo objeto é a aquisição de mobiliário administrativo, que exige a conformidade às 
normas técnicas NBR relacionadas com o objeto da licitação.” 

“Também cabe destacar que nas aquisições de matérias primas da CMB são utilizadas 
especificações que contemplam requisitos de durabilidade e qualidade com respeito às 
normatizações pertinentes, principalmente as publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, visando atender aos requisitos demandados pelos clientes.”. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT verificou que o DESMS teve um entendimento qualitativo no momento de 
avaliar os itens do Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis. Contudo, 
a área não seguiu os parâmetros descritos na legenda, onde constam os níveis de avalição, 
a saber: 

“(3) Neutra: Significa que não há como afirmar proporção de aplicação do fundamento 
descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.” (Grifo nosso) 

Esta AUDIT entende, que para se ter uma avaliação 4, a CMB deve realizar a aquisição 
de bens e produtos levando em conta os aspectos de durabilidade e qualidade (análise 
custo-benefício) de tais bens e produtos, em sua maioria. Com isso, entende-se, também, 
que deve haver um cotejamento entre o solicitado e a quantidade de aquisições realizadas, 
porém, não tiveram previsão nos seus editais de licitação de que tais aspectos deveriam 
ser respeitados. 

 Recomendação 

Evidenciar o critério utilizado para a avaliação 4 no Relatório de Gestão de 2013. 

Competência: DESMS 

  Risco:  

 

16 – PRECARIEDADE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS OU 
EXECUTIVOS 

CONSTATAÇÃO 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-15, com o intuito de analisar as avaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentável, Item 8, Parte A, Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, 
realizada pelo DESMS, do Relatório de Gestão de 2013, a saber:  

“O item 11 “Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de 
engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e 
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização 
de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.” teve avaliação 2 no ano 
de 2012, contudo o Relatório de 2013 sua avaliação foi 3. Qual é a justificativa para essa 
melhoria?”  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 11/2014, de 
19/09/2014, a saber:  

“A avaliação do item 11 aumentou de 2 no ano de 2012 para 3 (“Neutra: Significa que 
não há como afirmar proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 
contexto da UJ”) no ano de 2013, pois apesar de ser observado que não há uma adoção 
desta ação de forma sistêmica na CMB, observou-se uma crescente atenção a adoção de 
critérios para redução do impacto ambiental em obras nas contratações mais recentes da 
CMB, sendo citado os seguintes processos conduzidos no exercício de 2013 ...”. 

 

ANEXO II



 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Além do supracitado, foram citados pela área 3 (três) projetos para exemplificar a atenção 
da CMB na redução do impacto ambiental. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

A área informou que a CMB não realiza, de forma sistêmica, na elaboração dos projetos 
básicos ou executivos para a contratação de obras e serviços de engenharia, exigências 
que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do 
consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais, que reduzam o 
impacto ambiental. 

Esta AUDIT entende que para se realizar uma avaliação mais precisa, visando responder 
ao Relatório de Gestão, a área deve possuir quantitativamente os projetos básicos ou 
executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, que levem à economia da 
manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e 
à utilização de tecnologias e materiais, que reduzam o impacto ambiental. 

 Recomendação 

Realizar, de forma sistêmica, projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e 
serviços de engenharia, que levem à economia da manutenção e operacionalização da 
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e 
materiais que reduzam o impacto ambiental. 

Competência: DESMS 

 Risco:  

 

17 – INFORMAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO ITEM REFERENTE AOS 
RESÍDUOS RECICLÁVEIS DESCARTADOS 

Durante o exame auditorial, foi encaminhado a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-16, com o intuito de analisar as autoavaliações do Quadro A.8.1 – Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentável, Item 8, Parte A, Anexo II, da DN TCU nº 127/2013, 
realizada pelo DESMS, do Relatório de Gestão de 2013, a saber;  

“O item 12 “Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem 
como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.” teve avaliação 4 no ano 
de 2012, contudo o Relatório de 2013 sua avaliação foi 5. Qual é a justificativa para essa 
melhoria?”  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Preliminarmente, o Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional – DESMS enviou a resposta, por meio da Informação Técnica – INT nº 
11/2014, de 19/09/2014, a saber:  

“A avaliação do item 12 aumentou de 4 no ano de 2012 para 5 no ano de 2013 pois 
foram identificadas diversas iniciativas no sentido de promover a separação dos resíduos 
recicláveis descartados, bem como a destinação conforme Decreto nº 5940/2006, que 
institui a coleta seletiva solidária ... Adicionalmente, cabe citar que a Casa da Moeda do 
Brasil ficou em 14º lugar no ranking dos detentores das melhores práticas de 
sustentabilidade do País do Programa Benchmarking Brasil em 2014 ...”. 

Além do supracitado, foram mencionados pela área 4 projetos para exemplificar as 
iniciativas de promover a separação dos resíduos descartados. 

Após a reunião de busca, a área apresentou o Termo de Compromisso, o manifesto de 
resíduos e a foto de coletores, evidenciando as ações necessárias para mitigar o fato 
apresentado no relatório desta AUDIT.  

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT verificou que o DESMS teve um entendimento qualitativo, no momento de 
avaliar os itens do Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis. Contudo, 
a área não seguiu os parâmetros descritos na legenda, onde constam os níveis de avalição, 
especificamente nos itens 4 e 5, a saber: 

“(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente 
aplicado no contexto da UJ.” (Grifo nosso) 
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Esta AUDIT entende que para ser aplicada a avaliação 5, a separação dos resíduos 
recicláveis descartados, bem como sua destinação, deve ser realizada em sua totalidade. 

Apesar do entendimento citado na avaliação preliminar da AUDIT, após as evidências  
apresentadas pela área (Termo de Compromisso, manifesto de resíduos e a foto de 
coletores), a equipe de auditoria entendeu ser suficiente para a mitigação da constatação. 
Retirou-se o risco inicial do ponto e o transformou em informação. 

18 – INFORMAÇÃO SOBRE O GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

Durante o exame auditorial, foi encaminhado a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-23, sobre o Relatório Global Reporting Initiative – GRI (Relatório de 
Sustentabilidade) que irá integrar o Relatório Financeiro, tendo em vista que a elaboração 
do referido relatório foi citada no Relatório de Gestão de 2013, a saber: 

“1 - Em que etapa se encontra a elaboração do I Relatório de Sustentabilidade da CMB, 
seguindo os preceitos Global Reporting Initiative – GRI?”; e  

“2 - Qual é a previsão para a publicação do Relatório de Sustentabilidade?”, pois a 
elaboração do referido relatório foi citado no Relatório de Gestão de 2013. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação anterior 
da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 12/2014, de 
23/09/2014, a saber:  

1- “O processo nº 3912/2013, cujo objeto é a Elaboração de relatório de 
Sustentabilidade encontram-se em fase de elaboração de edital.” 

2- “O processo nº 3912/2013, cujo objeto é a Elaboração de relatório de 
Sustentabilidade foi aberto pelo DESMS, porém está sendo conduzido pelo Departamento 
de Desenvolvimento Empresarial – DESEM, por se tratar de atribuição de competência 
desse Departamento, conforme orientado em despacho da Diretoria de Administração e 
Finanças – DIRAD constante da fl. 09 do referido processo.” 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

O Relatório de Sustentabilidade da CMB, seguindo os preceitos da Global Reporting 
Initiative – GRI, não é obrigatório para a CMB, mesmo assim a área está implementando.  

Destaca-se que, em 15/01/2014, o supracitado relatório deixou de ser responsabilidade do 
DESMS e passou a ser responsabilidade do Departamento de Desenvolvimento 
Empresarial – DESEM. 

Face ao exposto, esta AUDIT observa a melhoria contínua sendo aplicada. 

 

19 – INFORMAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO LEED – LEADERSHIP IN ENERGY 
AND ENVIROMENTAL DESIGN 

Durante o exame auditorial, foi encaminhado a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-24, sobre os pareceres que abordam o assunto sustentabilidade ambiental, bem 
como a Certificação LEED – Leadership in Energy and Enviromental Design, a saber:  

“1 - Solicita-se todos os pareceres emitidos em processos administrativos para relatar as 
ações de sustentabilidade ambiental, conforme o Relatório de Gestão de 2013.”;  

“2 - No Relatório de Gestão de 2012 foi citados o projeto de “Contratação do Projeto 
Executivo para Construção da Nova Creche da CMB” como exemplo de critérios de 
sustentabilidade em consonância da Instrução Normativa º 1/2010; contudo no Relatório 
de Gestão de 2013 esse projeto não foi citado. Qual é a razão para a exclusão desse 
projeto no Relatório de Gestão de 2013?”; e  

“3 - Qual é a previsão para a obtenção da Certificação LEED – Leadership in Energy 
and Enviromental Design?”. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Preliminarmente, o Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional – DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 
12/2014, de 23/09/2014, a saber:  
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1- “Atualmente a CMB não possui uma estrutura para gestão de compras públicas 
sustentável implementada. Desta forma ainda não há um monitoramento destes pareceres 
de forma sistemática.  

2- “A elaboração deste projeto foi conduzida através do processo nº 0535/2012, cujo 
objeto é o ‘Acompanhamento do processo nº 491/2010 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA 
CONSTRUÇÃO DE NOVA CRECHE NO PARQUE INDUSTRIAL DA CMB (PROLAN – 
PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA – EPP).’, sendo concluída no próprio exercício 
de 2012. 

Conforme informado pela Seção de Orçamento e Projeto – SEOP (email em anexo), 
ainda não foi aprovada a execução do referido projeto, portanto não citamos o mesmo no 
Relatório de Gestão de 2013.” 

3- “Considerando que os projetos de Reconstrução da Fábrica de Eletrorrevestimento de 
Discos, Estação de Tratamento de Efluentes Gâlvanicos do DEMOM e Construção da 
Nova Creche da CMB encontram-se interrompidos, não há como planejar atividades 
relacionadas à obtenção da Certificação LEED.” 

Na reunião de busca de 05/12/2014, foi informado pelo DESMS que a CMB não tem 
interesse em realizar a Certificação LEED na reconstrução do DEMOM. Foi explicado 
que o custo era muito alto e que, mesmo sem a certificação, a CMB incluiu nos processos 
de contratações informações/orientações a respeito dos critérios de sustentabilidade 
ambiental.  

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

O DESMS informou que não possui implementada uma estrutura para gestão de compras 
públicas sustentável, e também não possui a Certificação LEED – Leadership in Energy 
and Enviromental Design, bem como que não há interesse da CMB em obter a referida 
Certificação. 

Contudo, a área já vem contribuindo nos processos de contratações com 
informações/orientações a respeito dos critérios de sustentabilidade ambiental. 

Dessa forma, após a nova manifestação da área, na reunião de busca e soluções conjuntas, 
o fato mitigado, transformando-se em informação.  

 Recomendação 

Estabelecer normativo interno, condicionando as novas construções a serem avaliadas 
pelo DESMS durante o processo de criação, a fim de que sejam verificados os critérios de 
saúde e segurança do trabalho, bem como os efeitos ao meio ambiente. 

Competência: DESMS 

 

20 – INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-25, sobre o Programa de Educação Ambiental, pois a realização do referido 
programa foi citado no Relatório de Gestão de 2013, a saber:  

“1- Solicita-se posicionamento quanto à implementação do Programa de Educação 
Ambiental, destacando o cronograma das atividades a realizar frente às realizadas, 
descrevendo etapas, ações e metas.”; e  

“2- Solicitam-se esclarecimentos quanto ao aumento dos percentuais destacados no 
quadro seguinte, elaborado com base no Quadro A.8.2 – Consumo de Papel, Energia 
Elétrica e Água do Relatório de Gestão de 2013, bem como do Quadro A.9.2 – Consumo 
de Papel, Energia Elétrica e Água do Relatório de Gestão de 2012.” 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação anterior 
da área auditada. 
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O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 12/2014, de 
23/09/2014, a saber:  

1- “Em dezembro de 2013, foi aberto o processo nº 4062/2013, cujo objeto era a 
realização de ‘Concurso de Projetos – Conscientização Ambiental 2014’, porém foram 
realizados alguns questionamentos a respeito da vantagem para CMB em realizar a 
contratação pelo modelo proposto. Neste contexto, decidiu-se por interromper este 
processo e iniciar um novo para esta contratação. 

A nova contratação para o Programa de Educação Ambiental está sendo conduzida 
através do processo nº 0670/2014, aberto em 03/04/2014, que está em fase de elaboração 
de edital, portanto o início da execução deste programa está previsto para o ano de 
2015. 

Cabe destacar que a realização do Programação de Educação Ambiental é uma meta 
assumida pelo o DESMS no Plano Diretor de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e 
Saúde Ocupacional – DESMS, que consiste em um instrumento de diagnóstico, 
planejamento e gestão. Este reúne as iniciativas da área, possibilitando a sistematização, 
priorização e alinhamento a estratégia da CMB.” 

2- “Quanto ao consumo de papel, verifica-se a constante adoção de medidas para 
incentivar o consumo de maneira racional na CMB, porém não há registro de uma 
análise de causas que levaram a um aumento do consumo e do valor gasto com papel no 
ano de 2011. Quanto ao aumento do valor despendido em 2013, acredita-se que 
consequência do preço de compra deste material, visto que a quantidade consumida 
reduziu no mesmo período. 

No que diz respeito ao aumento do consumo de água no ano de 2012, conforme 
registrado no Relatório de Gestão daquele ano, a CMB vinha reduzindo gradativamente 
o consumo de água até 2011. Porém, 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 este acréscimo devido à torre, pode ser observada uma tendência de 
redução no consumo de água da CMB. 

Conforme informe pelo Sr. Edson Eduardo F. Fernandes, presidente da Comissão 
Interna de Conservação de Energia – CICE (email em anexo), instituída pela 
PRT.PRESI/397/2013, o aumento do consumo de energia elétrica no ano de 2013 em 
comparação ao ano de 2012 se deveu ao significativo aumento de produção da CMB no 
referido ano, com reflexo no aumento do lucro líquido de aproximadamente 56% (R$ 
203.713.317,07 em 2012 para R$ 358.433.499,07 em 2013 - Fonte: Relatório Gerencial 
DEMAN 2013). 

Em relação à análise crítica das variações do consumo e valores do consumo e valores 
gastos com energia no ano de 2011, não há um histórico destas informações, 
considerando que a Comissão Interna de Conservação de Energia – CICE foi instituída 
em data posterior a este ano.” 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Face ao exposto, esta AUDIT irá acompanhar a implementação do Programação de 
Educação Ambiental. Dessa forma, manterá junto à área auditada um fluxo para o 
recebimento das informações relativas a supracitada informação. 

 

21 – INFORMAÇÃO SOBRE O MONITORAMENTO DE CONSUMO DE 
PAPEL 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-26, sobre o monitoramento de consumo de papel, pois esse assunto foi tratado 
no Relatório de Gestão de 2013, a saber:  

“1 - Há monitoramento do uso de leitor de crachá nas dependências da CMB? Caso 
afirmativo, qual foram os gastos incorridos por departamento referente ao consumo de 
papel.”;  

“2 - Há monitoramento de solicitação de resmas de papéis por departamento?”; e  

“3 - Quais são os critérios utilizados para a disponibilização de impressoras coloridas e 
preto e branco?”. 
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MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 12/2014, de 
23/09/2014, a saber:  

1- “Em relação a esta questão, foi consultada a Seção de Manutenção e Logística para 
Equipamentos de TI – SEME (email em anexo). Esta informou que há monitoramento de 
todas as impressões feitas pelas impressoras que estão na rede corporativa da CMB e 
que são usadas para atender aos trabalhos de escritórios, seja com crachá ou 
diretamente. Informou também que não monitora o consumo de papel nem os gastos 
incorridos por departamento referente a este consumo. 

Quanto ao consumo de papel, foi consultada a Seção de Planejamento de Suprimentos 
não Produtivos – SESP, que informou que não há um monitoramento de gastos 
incorridos por departamento referente ao consumo de papel.” 

 2- “Quanto a esta questão foi consultada a Seção de Planejamento de Suprimentos não 
Produtivos – SESP (email em anexo). Esta informou que não há um monitoramento de 
solicitação de resmas de papeis por departamento, sendo monitorado o consumo 
mensal/anual com o objetivo de emitir pedido ao fornecedor. Cabe citar também que 
estes relatórios têm sido disponibilizados à Seção de Planejamento Ambiental – SEPL, 
que acompanha o consumo total de papel, com o objetivo de alimentar o indicador.” 

3- “Conforme informado pela Seção de Manutenção e Logística para Equipamentos de 
TI – SEME (e-mail em anexo) são distribuídas uma impressora colorida e uma 
multifuncional para PRESI, GABIN, Diretoria, órgãos de 1º grau divisional. Para 
qualquer outra necessidade tem que ser solicitada via DOD (Documento de 
Oficialização de Demanda), devendo constar, dentre outras informações, as justificativas 
para a solicitação, e o atendimento será feito conforme a necessidade e havendo a 
disponibilidade.” 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

O DESMS informou que a Seção de Planejamento de Suprimentos não Produtivos – 
SESP, pertencente à DVPN/COMPEL, monitora o consumo mensal/anual e que a área 
disponibiliza a Seção de Planejamento Ambiental – SEPL, para acompanhar o consumo 
total de papel. Este controle é eficaz para alimentar o indicador. 

O ponto entrou como informação neste relatório, pois esta AUDIT entende que a área 
está executando os controles ambientais sobre o consumo de papel. 

 

22 – INFORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-27, sobre o sistema de tratamento de efluentes, pois o desenvolvimento do 
referido sistema foi citado no Relatório de Gestão de 2013, a saber:  

“Qual é a previsão para a implementação do novo sistema de tratamento de efluentes 
que contempla o reuso de água tratada em banheiros, regas de jardins e outros fins 
menos restritivos?”. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 12/2014, de 
23/09/2014, a saber:  

“Existem dois contratos vigentes, um é o contrato nº 4002/2010, celebrado entre a 
empresa Naturesani Saneamento Ambiental Ltda e a CMB cujo objeto é Obra e Serviço 
de Engenharia para Instalação de Sistema Modular de Tratamento de Efluentes 
Sanitários, sob a gestão do DESMS. O outro contrato é o nº 0975/2011, celebrado entre 
a empresa Construtora Lytoranea Ltda e a CMB cujo objeto é Obras e Serviços de 
Engenharia para a Construção da Tubovia e demais Instalações que Fazem Parte do 
Projeto Executivo de Distribuição de Água de Reuso e Esgotamento de Efluentes 
Industriais da CMB, sob a gestão do DECOR. 
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Desta forma, informo que a previsão para conclusão das etapas contratuais restantes, 
para implantação do novo sistema de tratamento de efluentes sanitário (4002/2010), é 
16/01/2015. 

Cabe destacar que o início da operação da Estação de Tratamento de Efluentes e do 
sistema de reuso de água são metas assumidas pelo DESMS no Plano Diretor de 
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – DESMS.”. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT irá acompanhar a implementação do novo sistema de tratamento de efluentes 
que contempla o reuso de água tratada em banheiros, regas de jardins e outros fins menos 
restritivos. 

Face ao exposto, entende-se que o sistema de tratamento de efluentes está em andamento, 
destacando-se que o início da operação, segundo o Plano Diretor, é meta do DESMS. 

 

23 – INFORMAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO INTERNA 
DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – CICE 

Durante o exame auditorial, foi encaminhado a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-28, sobre o plano de ação da Comissão Interna de Conservação de Energia – 
CICE, pois o assunto consumo de energia foi citado no Relatório de Gestão de 2013, a 
saber:  

“1 - O projeto piloto de iluminação no forno de fundição contínua do Departamento de 
Moedas e Medalhas – DEMOM será implementado em outras áreas?”; e  

“2 - Em que etapa encontra-se o plano de ação elaborado pela Comissão Interna de 
Conservação de Energia (CICE)?”. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação 
anterior da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 12/2014, de 
23/09/2014, a saber:  

“Conforme informado pelo Sr. Edson Eduardo F. Fernandes, presidente da Comissão 
Interna de Conservação de Energia – CICE, instituída pela PRT.PRESI/397/2013, os 
trabalhos para implantação de novas tecnologias de iluminação artificial vem sendo 
desenvolvidos pela CICE ...” 

Além do supracitado, foram mencionadas 4 (quatro) ações de melhorias na CMB.  

“Conforme informado pelo Sr. Edson Eduardo F. Fernandes, presidente da Comissão 
Interna de Conservação de Energia – CICE, instituída pela PRT.PRESI/397/2013,as 
ações relativas ao tema estão abordadas no PLS (Plano de Logística Sustentável), 
processo nº 1354/2014, com definição de prazos e objetivos, desenvolvido em conjunto 
com o DESMS e o DEMAN ...” 

Além do supracitado, foram mencionadas as ações da CICE, bem como anexada uma 
tabela contendo ação, meta, áreas envolvidas, responsável, início e fim. 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT irá acompanhar a implementação do plano de ação elaborado pela Comissão 
Interna de Conservação de Energia (CICE). 

Face ao exposto, entende-se que a CICE está com objetivo de redução do consumo de 
energia elétrica, trazendo redução de gastos financeiros para a CMB. 

 

24 – INFORMAÇÃO SOBRE O MANUAL DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-29, sobre a implementação do Manual de Compras Sustentáveis, a saber:  

“Qual é a previsão para a implementação do Manual de Compras Sustentáveis?”. 
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MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação anterior 
da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação Técnica – INT nº 12/2014, de 
23/09/2014, a saber:  

“No que diz respeito à implementação de um normativo de compras sustentáveis, cabe 
destacar que esta é uma meta prevista no Plano Diretor de Segurança do Trabalho, Meio 
Ambiente e Saúde Ocupacional. Neste sentido, podem ser citadas as seguintes etapas 
realizadas e previstas em conjunto pelo DESMS e DEGCS: elaboração de um inventário 
de bens de consumo em julho de 2014; realização de uma pesquisa com os 10 principais 
fornecedores para mensurar o grau de sustentabilidade em julho de 2014; elaboração de 
guia prático de contratações sustentáveis com critérios para aquisições, previsto para 
dezembro de 2015; implantação de normativo para promoção de compras sustentáveis 
prevista para 2015.” 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT irá acompanhar a implementação do Manual de Compras Sustentável. Dessa 
forma, manterá junto à área auditada um fluxo para o recebimento das informações 
relativas a supracitada informação. 
  
25 – INFORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 14.001:2004 NA 
CMB 

Durante o exame auditorial, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria – SA nº 
2014/020-22, sobre o posicionamento dos trabalhos no que tange a implementação da ISO 
14.001:2004, a saber:  

“Em face aos trabalhos da Auditoria na avaliação da gestão Ambiental na CMB, solicita-
se um posicionamento quanto aos andamentos dos trabalhos, destacando o cronograma 
das atividades a realizar frente às realizadas, descrevendo etapas, ações e metas, no que 
tange a implementação da ISO 14001:2014 na CMB.”. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA APÓS AS REUNIÕES DE BUSCAS E 
SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Nas reuniões de busca e soluções conjuntas não houve acréscimo na manifestação anterior 
da área auditada. 

O Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – 
DESMS enviou a resposta por meio da Informação/Despacho, emitido pela Seção de 
Planejamento Ambiental – SEPL, de 15/09/2014, a saber:  

“O projeto de implementação do sistema de Gestão Ambiental – SGA está sendo 
conduzido pelo DESMS, visando obter conformidade com todos os requisitos da NBR ISO 
14001:2004 e posteriormente a certificação do mesmo[ ...]” 

Além do supracitado, foram detalhados pela área suas ações para cada requisito da ISO 
14001:2004. 

“Para realizar um diagnóstico do Sistema de Gestão Ambiental da CMB, visando 
identificar possíveis não conformidades e estabelecer planos de ação para correção das 
mesmas e, está sendo contratado o serviço de verificação do Sistema de Gestão (Processo 
nº 0115/2014), cujo contrato está em fase de elaboração pela seção de Editais e 
Contratos – SEEC.” 

“A contratação de auditoria de certificação está sendo conduzida através dp 
processon°1018/2014, estando em fase da análise da minuta de edital pelo Departamento 
jurídico.” 

AVALIAÇÃO FINAL DA AUDIT 

Esta AUDIT entende que o DESMS está conduzindo o assunto de forma prudente e que a 
resposta foi suficiente, bem como os parâmetros utilizados estão adequados à ISO 
14.001:2004. 
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1. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2014 

2. PROCESSO Nº 18750.001358/2014-46  

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 2.1.1 – Processo 
de Governança em Tecnologia da Informação 2.1 – 
Tecnologia e Segurança da Informação 2 – 
Auditoria de Desempenho, relativo ao Plano Anual 
de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 
Exercício de 2014. 

5. OBJETIVO DO TRABALHO 

O exame teve como objetivo avaliar os controles 
internos estabelecidos para a operação da 
Autoridade de Registro – AR da CMB, conforme o 
mapa de processos divulgado pelo Instituto de 
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 
ITI no documento ADE-ICP-08.E v.1.0 – MAPA 
DE PROCESSOS IDENTIFICADOS NA ICP-
BRASIL. 

6. ESCOPO 

O escopo do trabalho abrangeu os controles 
relacionados com o processo de solicitação, 
revogação, verificação das documentações e 
processo de digitalização.  Além disso, analisar a 
gestão dos recursos humanos, a gestão operacional 
e a gestão da segurança física e lógica, incluindo a 
verificação do perímetro de segurança das 
instalações e registro de eventos.  

Em complemento ao escopo, também formam 
analisados os processos de gerenciamento do risco 
e plano de continuidade de negócios, além dos 
procedimentos e controles técnicos relativos à 
gestão dos certificados durante todos seus ciclos de 
vida, em conformidade com DOC-ICP-05 e DOC-
ICP-03 do Infra-estrutura de chaves públicas - ICP-
Brasil. 

 
7. PERCENTUAL EXAMINADO 

Verificado 100% dos controles relacionados a AR 
da CMB. 

8. ENCAMINHAMENTO 

O Relatório Preliminar foi apresentado na reunião 
de busca de soluções conjuntas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA – DITEC 
______________________________________________________________ 
ASSUNTO: AUDITORIA NA AUTORIDADE DE REGISTRO DA CMB 

RESULTADO DOS TRABALHOS 

A análise a seguir refere-se ao atendimento às disposições estabelecidas nas resoluções, 
nas políticas e nas normas da ICP-Brasil, à avaliação dos controles internos, 
especificamente, estabelecidos para a continuidade da operação da Autoridade de 
Registro – AR, integrante da hierarquia da Autoridade Certificadora – AC da CMB.  

O conteúdo auditado consistiu na aplicação censitária de um total de 110 (cento e dez) 
procedimentos de auditoria específicos (ou seja, em 100%) das aplicações, consoante o 
documento ADE-ICP-08.E v.1.0 – Mapa de Processos Identificados na ICP-Brasil, 
distribuídos pela seguintes macroprocesso, a saber: 

 
 Atendimento a solicitação e revogação de certificados;  

   25 (vinte e sete) aplicações 
 

 Manter Recursos Humanos; 
               22 (vinte e duas) aplicações 

 
 Manter segurança física, lógica e da informação; 
                46 (quarenta e seis) aplicações 
 
 Manter credenciamento de AR; 
                 17 (dezessete) aplicações 

Para a classificação dos riscos, foi feito um relacionamento entre a metodologia utilizada 
pela ICP-Brasil, conforme documento ADE ICP-08.F, e a metodologia utilizada pela 
Auditoria interna. 

Considerando que o ICP-Brasil utiliza 4 (quatro) níveis para classificar os risco, esta 
AUDIT, relacionou a estes, os seus 3 (níveis) níveis de riscos, quanto à sua 
probabilidade e impacto, resultando na tabela 1, a saber:  

Tabela 1. Comparativo dos riscos                             
ADE ICP-08.F ICP-Brasil Auditoria Interna da CMB 

Risco crítico Risco alto 
Risco alto Risco Moderado 

Risco médio 
Risco baixo 

Risco baixo 
Fonte e Método: criado pela Audit, a partir do ADE ICP-08.F – ICP-Brasil 

No Relatório de Auditoria será utilizada a tabela 2, para emissão de Parecer de 
Auditoria. 

Tabela 2. - Critérios para Emissão de Parecer de Auditoria 

Conceito Parecer Situação Valor Esperado 
(PxI) 

1 Adequado  Ausência de não-conformidades 0,05 a 0,25 
2 Aceitável  Média da avaliação dos riscos considerada baixa  0,25 a 1 
3  Deficiente  Média da avaliação dos riscos considerada média  1 a 2,5 
4 Inadequado  Média da avaliação dos riscos considerada alta  2,5 a 4 
5 Inaceitável   Média da avaliação dos riscos considerada crítica  4 a 4,75 

Fonte e Método: criado pela Audit, a partir do  ADE ICP-08.F – ICP-Brasil 
Legenda: 
Probabilidade de ocorrência de risco possui quatro faixas: 0,05 a 0,20; 0,21 a 0,50; 0,51 a 0,80 e 0,81 a 0,95.                                                                                                
Impacto de ocorrência de evento com perdas inesperadas com valor de 1 a 5. 
Parecer: Adequado de 0,05 a 0,25; aceitável de 0,25 a 1; deficiente de 1 a 2,5; inadequado de 2,5 a 4 e      
inaceitável de 4 a 4,75. 
 
O resultado do trabalho apontou inicialmente para 79 (setenta e nove) conformidades, de 
um total de 110 (cento e dez) procedimentos de auditoria analisados, sendo constatado 
ainda que as 17 (dezessete) aplicações do último processo de “Manter Credenciamento 
de AR” foram consideradas como não aplicáveis à CMB.  
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Para melhor expressar a relevância das “Não 
Conformidades” relatadas por esta Unidade de 
Auditoria Interna, os Pontos de Auditoria 
foram classificados em cores diferenciadas, 
assim representadas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após reunião de busca e soluções conjuntas o total das conformidades elevou-se para 
85 (oitenta e cinco) procedimentos, chegando ao valor esperado (probabilidade x 
impacto) que remente a um Parecer classificável como ADEQUADO, conforme 
planilha 1. 
 
 
Planilha 1.  Critérios para Emissão de Parecer das Conformidades 

Processo Quantidad. de 
Procedimentos Probabilidade Impacto Valor 

Esperado Parecer 

Atendimento a 
solicitação e 
revogação do 
certificado 

24 0,20 1,00 0,2 ADEQUADO 

Manter recursos 
humanos 22 0,25 1 0,25 ADEQUADO 

Manter 
segurança física, 
lógica e da 
informação 

39 0,25 1 0,25 ADEQUADO 

Fonte e Método: criado pela Audit, a partir do  ADE ICP-08.F – ICP-Brasil 
Legenda: 
Probabilidade de ocorrência de risco possui quatro faixas: 0,05 a 0,20; 0,21 a 0,50; 0,51 a 0,80 e 0,81 a 
0,95.                                                                                                
Impacto de ocorrência de evento com perdas inesperadas com valor de 1 a 5. 
Parecer: Adequado de 0,05 a 0,25; aceitável de 0,25 a 1; deficiente de 1 a 2,5; inadequado de 2,5 a 4 e      
inaceitável de 4 a 4,75. 
     
O resultado do trabalho apontaram para 8 (oito) não-conformidades, classificadas de 
Risco Baixo, de um total de 93 (noventa e três) procedimentos de auditoria analisados.  

Para estabelecimento do nível do risco de uma não-conformidade, foi utilizada a 
ferramenta de avaliação do risco, com o auxílio da matriz impacto versus probabilidade. 
O resultando da média da avaliação de risco dos itens em não-conformidades 
pertencente a cada Macroprocesso é demostrado na planilha 2. 

Planilha 2. Critérios para emissão de parecer das não-conformidades 

Processo Procedimento Probabilidade Impacto Valor 
Esperado Parecer 

 Atendimento a solicitação 
e revogação do certificado 

Ciclo de vida de solicitação, 
revogação, análise e guarda 
documental dos titular/empresa (1 
não conformidades) 

0,40 2,00 0,8 aceitável 

Manter segurança física, 
lógica e da informação 

Controle de acesso lógico, Geração, 
extração e guarda de logs, Geração, 
extração e guarda de backups, 
Controle de softwares, Análise de 
risco e Plano de continuidade de 
negócios (7 não conformidades) 

0,3 3 0,9 aceitável 

Fonte e Método: criado pela Audit, a partir do  ADE ICP-08.F – ICP-Brasil 
Legenda: 
Probabilidade de ocorrência de risco possui quatro faixas: 0,05 a 0,20; 0,21 a 0,50; 0,51 a 0,80 e 4ª 0,81 a 
0,95. 
Impacto de ocorrência de evento com perdas inesperadas com valor de 1 a 5. 
Parecer: Adequado de 0,05 a 0,25; aceitável de 0,25 a 1; deficiente de 1 a 2,5; inadequado de 2,5 a 4 e 
inaceitável de 4 a 4,75. 
 
Diante do exposto, considerando a nomenclatura para emissão de Parecer de Auditoria, 
ressalte-se que a AR da CMB obteve Parecer ADEQUADO, para um total de 91,39% 
de Conformidades identificadas.  

Para o que se considera como não-conformidades, a CMB atingiu um valor razoável, a 
partir de apuração dos 8 procedimentos não conformes, que remete para um Parecer 
ACEITÁVEL, sobre esses 8,60% restantes dos controle auditados. 
 
No Resumo dos Fatos Apurados, descrevemos as não–conformidades 
identificadas do nosso trabalho. 
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RESUMO DOS FATOS APURADOS 

1. INFORMAÇÃO DA REUNIÃO DE ABERTURA DA OSI.AUDIT Nº 25/2014 
 
No dia 19/11/2014, às 10 horas, foi realizada, na DITEC, reunião para informar da 
abertura dos trabalhos relacionados à OSI.AUDIT nº 25/2014, de 04/11/2014, auditoria 
na Autoridade de Registro (AR) da CMB, realizada no Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – DETIC. 
 
O Plano Específico – PE especifica que o objetivo do trabalho é avaliar os controles 
internos estabelecidos para a operação da AR-CMB, conforme o mapa de processos 
divulgado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI no documento ADE-
ICP-08.E v.1.0 – MAPA DE PROCESSOS IDENTIFICADOS NA ICP-BRASIL, bem 
como traz o escopo a ser verificado pela equipe de auditoria, a saber: 
 
“Avaliar os controles relacionados com o processo de solicitação e revogação de 
certificados, avaliação das documentações e processo de digitalização. Avaliar a gestão 
dos recursos Humanos, a Gestão da segurança física e lógica; a Gestão operacional; o 
processo de Gerenciamento do risco; Plano de Continuidade de Negócios; Monitoração 
e Conformidade; Perímetro de Segurança, instalações e Registro de eventos.”; e  
 
“Verificar o atendimento a POSIC, processos, procedimentos e controles técnicos 
relativos à gestão dos certificados durante todos seus ciclos de vida, em conformidade 
DOC-ICP-05 e DOC-ICP-03 do ICP Brasil.”. 
 
No mesmo dia da reunião, quando da abertura dos trabalhos, foram apresentadas as 4 
(quatro) Solicitações de Auditoria – SA, visando avaliar os controles relacionados no 
documento ADE-ICP-08.E v.1.0, divididos por grupos, conforme segue: 

 Atendimento de solicitação e revogação de certificados – AR; 
 Manter recursos humanos; 
 Manter segurança física, lógica e da informação; e  
 Manter credenciamento de AR. 

 
Durante a reunião foi sugerido que a equipe técnica da AUDIT elaborasse uma 
planilha contendo os critérios do documento ADE-ICP-08.E v.1.0 – Mapa de 
processos identificados na ICP-Brasil. 
 
O resultado dessa planilha foi encaminhado à AUDIT, para subsidiar os trabalhos 
desta Auditoria Interna, retratados nos pontos 2 a 5. 

2. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS 
PERTENCENTES À SOLICITAÇÃO E REVOGAÇÃO DE CERTIFICADOS 

Para subsidiar o trabalho auditorial desta Unidade de Auditoria Interna, foi 
encaminhado, por meio do memorando nº 767/2014 de 18/11/2014, ao DETIC, a 
solicitação de Auditoria – SA nº. 2014/025-01, referente aos controles de solicitação e 
revogação de certificados. 

Na supracitada SA, foi solicitado o detalhamento dos procedimentos executados, em 
conformidade com a redação expressa do documento ADE-ICP-08.E v.1.0 – MAPA DE 
PROCESSOS IDENTIFICADOS NA ICP-BRASIL, com as devidas evidências, para se 
obter um entendimento dos controles internos estabelecidos para a operação da AR da 
CMB. 

Por sua vez, quanto a cada item da referida SA, a área auditada manifestou-se para 
todos os 25 itens. Entretanto, foram identificadas, preliminarmente, 5 (cinco) não 
conformidades.  

Após a Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, a área auditada implementou as ações 
propostas na referida reunião, para 4 (quatro) das 5 (cinco) não-conformidades, com a 
apresentação de toda a documentação comprobatória que evidenciam as 4 (quatro) 
implementações. Não tendo sido apresentada a documentação devida para 1 (uma) 
única não-conformidade, a saber: 
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2.22 PROCEDIMENTOS DE CÓPIAS E RECUPERAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM CASO DE SINISTRO DEVEM 
SER ESPECIFICADOS. 

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 
“São realizados backups periodicamente no diretório de rede da AR e armazenados em 
servidor seguro na Sala Cofre da CMB. Evidência: Logs de Banco de Dados do 
diretório correspondente.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Foi encaminhado por correio eletrônico (e-mail) no dia 05/12/2014, de forma 
complementar a SA 01, uma solicitação para que a AR fornecesse os procedimentos 
usados de Backup e Recuperação. 

Analisando a documentação encaminhada por correio eletrônico (e-mail), pela área 
Auditada, foi verificada a necessidade de melhorias no procedimento apresentado com 
relação à descrição do processo de recuperação, por possuir falhas no seu fluxo. 

EVIDÊNCIA: 

Procedimentos de cópias e recuperação. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DETIC 

Atualizar o documento de procedimento de backup e recuperação, incluindo fluxo de 
atividades relacionadas à recuperação da informação. 

 Risco:  

3. INFORMAÇÃO DE APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS 
PERTENCENTES MANTER RECURSOS HUMANOS 

Para subsidiar o trabalho auditorial desta Unidade de Auditoria Interna, foi 
encaminhado, por meio do memorando nº 767/2014 de 18/11/2014, ao DETIC, a 
solicitação de Auditoria – SA nº. 2014/025-02, referente aos controles Recursos 
Humanos. 

Na supracitada SA, foi solicitado o detalhamento dos procedimentos executados, em 
conformidade com a redação expressa do documento ADE-ICP-08.E v.1.0 – MAPA DE 
PROCESSOS IDENTIFICADOS NA ICP-BRASIL, com as devidas evidências, para se 
obter um entendimento dos controles internos estabelecidos para a operação da AR da 
CMB 

Por sua vez, quanto a cada item da referida SA, a área auditada se manifestou para 
todos os 22 itens, entretanto foram identificadas, preliminarmente, não-conformidades 
em 4 itens. 

Após a Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, a área auditada implementou todas as 
ações propostas na referida reunião, com a apresentação de toda a documentação 
comprobatória para evidenciar as implementações dos 4 itens referenciado.  

Neste caso, a recomendação e a classificação do risco deixam de existir no Relatório 
Final, e os itens referenciados foram transformados em informações, a saber:  

3.1. O ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES E 
AVALIAÇÃO ANUAL DOS AGENTES DE REGISTRO DEVEM SER 
REALIZADOS. 

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 
 
“Através de um documento formal, o representante legal da Autoridade de Registro 
(AR) avalia cada Agente de Registro (AGR). 
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Evidência: Diretório de rede contendo o documento “Avaliação de Desempenho” de 
cada AGR, conforme a seguir:\\172.31.20.59\negocios\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\ 
Autoridade Certificadora da Casa da Moeda do Brasil\AR\Dossiê de Agente de 
Registro, e na pasta localizada no armário chaveado da Instalação Técnica da AR” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 

Foi evidenciada, nos dossiês dos agentes da AR, disponível pela área auditada, no 
caminho: \\172.31.20.59\negocios\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\Autoridade 
Certificadora da Casa da Moeda do Brasil\AR\Dossiê de Agente de Registro, a seguinte 
não conformidade: 

 Ausência de avaliação de desempenho da função para o exercício de 2013.  

Considerando a homologação da AR em 2013, período da realização da auditoria pré-
operacional pela empresa contratada, deveriam ter duas avaliações relacionadas, a do 
período de 2013 e a de 2014, contudo só foi apresentado um único documento para cada 
agente. 

Após reunião de Busca de Soluções Conjuntas, realizada no dia 11/12/2014, foi feita 
uma visita “in loco”, nas dependências da AR,  constatando-se a atualização documental 
nas pastas físicas e no caminho disponibilizado pela área. 

3.12  ENTREVISTA DE ADMISSÃO DOS AGENTES DE REGISTRO DEVE SER 
REALIZADA E FORMALIZADA DOCUMENTALMENTE POR 
PROFISSIONAL QUALIFICADO.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“No ato da entrevista do candidato a AGR, o Representante Legal da AR CMB preenche 
uma ficha com os dados do AGR, declarando que foi realizada uma entrevista  inicial.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Foram evidenciadas, nos dossiês dos agentes da AR, disponibilizado pela área auditada, 
no caminho: \\172.31.20.59\negocios\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\Autoridade 
Certificadora da Casa da Moeda do Brasil\AR\Dossiê de Agente de Registro, as 
seguintes não conformidades: 

 ausência de assinatura e/ou data no documento “Entrevista inicial para 
agente de registro- CMB”; e  

 ausência do documento referenciando “Entrevista inicial para agente de 
registro- CMB”. 

Após reunião de Busca de Soluções Conjuntas, realizada no dia 11/12/2014, a área 
atualizou os documentos supramencionados, em conformidade com os Normativos do 
ITI. 

3.14. TERMOS DE COMPROMISSO E DAS CONDIÇÕES DO PERFIL QUE 
OCUPARÃO DEVEM SER REGISTRADOS EM CONTRATO OU TERMO DE 
RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE REGISTRO.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“No ato da entrevista, todo candidato a AGR da AR CMB assina um Termo de Ciência e 
Compromisso para compor a sua pasta no Dossiê de AGR. 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Foram evidenciadas, nos dossiês dos agentes da AR, disponibilizado pela área auditada, 
no caminho: \\172.31.20.59\negocios\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\Autoridade 
CertificadoradaCasadaMoeda do Brasil\AR\Dossiê de Agente de Registro, as seguintes 
não conformidades: 
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 ausência do documento referenciado “Termo de ciência e 
compromisso”; e 

 ausência, em todos documentos, da assinatura do coordenador nos 
documentos analisados. 

Após reunião de Busca de Soluções Conjuntas, realizada no dia 11/12/2014, a área 
atualizou os documentos referenciados, em conformidade com os Normativos do ITI. 

3.21 ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS AGENTES DE REGISTRO DEVEM 
SER RENOVADOS POR PERÍODO (ANUAL OU BIANUAL) DEFINIDO NA 
DPC.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“A cada dois 2 (anos) , o Representante Legal da AR solicita, junto ao Departamento de 
Segurança da CMB, uma consulta de antecedentes criminais do AGR para compor o seu 
dossiê.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Foi evidenciada, nos dossiês dos agentes da AR, disponibilizado pela área auditada, no 
caminho:\\172.31.20.59\negocios\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\AutoridadeCertificado

radaCasadaMoedado\AR \DossiêdeAgentedeRegistro, que a data de análise dos 
antecedentes criminais de um agente da AR necessita ser renovada. 

Após reunião de Busca de Soluções Conjuntas, realizada no dia 11/12/2014, a área 
atualizou o documento supramencionado, em conformidade com os normativos do ITI. 

4. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS 
PERTENCENTES PARA MANTER SEGURANÇA FÍSICA, LÓGICA E DA 
INFORMAÇÃO 

Para subsidiar o trabalho auditorial desta Unidade de Auditoria Interna, foi 
encaminhado, por meio do memorando nº 767/2014 de 18/11/2014, ao DETIC, a 
solicitação de Auditoria – SA nº. 2014/025-03 referente aos controles de segurança 
física, lógica e da informação. 

Na supracitada SA, foi solicitado o detalhamento dos procedimentos executados, em 
conformidade com a redação expressa do documento ADE-ICP-08.E v.1.0 – MAPA 
DE PROCESSOS IDENTIFICADOS NA ICP-BRASIL, com as devidas evidências, 
para se obter um entendimento dos controles internos estabelecidos para a operação da 
AR da CMB. 

Por sua vez, quanto a cada item da referida SA, a área auditada manifestou-se para 
todos os 46 itens. Entretanto, foram identificadas, preliminarmente, 7 (sete) não 
conformidades.  

Após a Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, não houve a apresentação de 
documentação para comprovar a regularização de todas as 7 (sete) não-conformidades 
identificadas, a saber: 

4.3 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (PCN) DEVE SER 
IMPLEMENTADO E TESTADO ANUALMENTE.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“O PCN da AR CMB este implementado e será testado assim que a versão completar 
um ano.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Analisando o PCN, disponível no caminho: 
\\172.31.20.59\negocios\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\AutoridadeCertificadoradaCasa
daMoedadoBrasil \AR\DossiêdaInstalacaoTécnica\PCN, verificou-se a realização de um 
teste no ano de 2014. Contudo, faz-se necessário a formalização e aprovação do PCN. 

B 
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EVIDÊNCIAS: 

Dossiê da Instalação Técnica  

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DETIC 

 Prover a devida formalização do PCN da AR.  

4.4 O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DEVE SER REALIZADO 
E REVISTO NO MÁXIMO A CADA 18 (DEZOITO) MESES.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“Não realizado, pois a AR CMB ainda não completou 18 meses. 

Evidência: Não se aplica.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Analisando o documento “Gestão de Riscos versão 2”, disponível no caminho: 
\\172.31.20.59\negocios\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\AutoridadeCertificadoradaCasa

daMoedadoBrasil\AR\ DossiêdaInstalacaoTécnica, verificou-se que o mesmo não estava 
concluído e devidamente formalizado.  

EVIDÊNCIA: 

Dossiê da Instalação Técnica  

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DETIC 

a) Concluir e formalizar o processo de gerenciamento de risco; e 

b) Elaborar cronograma para a sua revisão.  

4.5 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DEVE SER 
ELABORADO PARA PROTEGER AS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM O 
SEU VALOR, SENSIBILIDADE E CRITICIDADE.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“As informações armazenadas na AR CMB estão segregadas de acordo com o seu valor, 
sensibilidade e criticidade.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Analisando os documentos disponíveis no caminho \\172.31.20.59\negocios 
\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\AutoridadeCertificadoradaCasadaMoedadoBrasil\ AR\ 
DossiêdaInstalacaoTécnica, não foi evidenciado a elaboração de um sistema de 
classificação da informação, conforme DOC-ICP-02, item 9.2.1, DOC-ICP-03.01, item 
6.1.1. 

EVIDÊNCIA: 

Dossiê da Instalação Técnica  

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DETIC 

 Prover a elaboração e formalização da classificação da informação, conforme 
DOC-ICP-02, item 9.2.1, DOC-ICP-03.01, item 6.1.1.  
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4.7 UMA CÓPIA DO PCN DEVE ESTAR ARMAZENADA EM LOCAL 
SEGURO, FORA DA SALA DA AR.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“Uma cópia do PCN da AR CMB encontra-se armazenada nas instalações do DETIC. 
Não se aplica.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Foi evidenciada uma cópia do PCN nas instalações do DETIC. Contudo, o documento 
PCN necessita ser revisado e aprovado, conforme recomendado no item 4.3, para que 
posteriormente seja armazenada a sua nova cópia.   

EVIDÊNCIA: 

Dossiê da Instalação Técnica 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DETIC 

 Após atendimento do item 4.3, providenciar o armazenamento de cópia do PCN 
em local seguro fora das instalações da AR, devidamente formalizada.  

4.28 OS LOGS DE AUDITORIA DO SISTEMA OPERACIONAL DEVEM 
REGISTRAR OS ACESSOS AOS EQUIPAMENTOS E DEVEM FICAR 
ARMAZENADOS LOCALMENTE POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 60 DIAS.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“A CMB guarda os logs de auditoria do sistema operacional e equipamentos por 60 
dias. Evidência: restaurar logs de auditoria dos últimos 60 dias.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Não foram evidenciados nos arquivos encaminhados pela área por correio eletrônico e 
nem nos arquivos disponibilizados no caminho \\cmbfs3\Negocios\GOVERNANCA\ 
DEINT\DVTS\Autoridade Certificadora da Casa da Moeda do Brasil \AR\, os logs de 
Auditoria solicitados pela SA 03.  

Em visita “in loco”, verificou-se que os logs não estavam habilitados, não existindo 
outras maneiras de rastrear as ações efetuadas nas estações de trabalho da AR, motivo 
que recomendamos ações para essa fragilidade. 

EVIDÊNCIA: 

Arquivos disponibilizados no caminho informado pela área. 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DETIC 

Prover infraestrutura necessária para habilitar os logs de acesso das estações utilizadas 
pelos agentes da AR mantendo seu armazenamento por 60 dias, em conformidade com 
os normativos do ITI. 

4.37. INSTALAÇÃO TÉCNICA DE AR EM AMBIENTE DEDICADO DEVE 
POSSUIR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.  

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“Não se aplica, pois o ambiente da Instalação Técnica da AR CMB é compartilhado.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  
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Não foi evidenciado, em visita “in loco” na instalação da AR, a iluminação de 
emergência, em desacordo com os normativos do ITI. 

EVIDÊNCIA: 

Não foi evidenciada 

RECOMENDAÇÃO: 

Ao DETIC 

Prover a instalação da iluminação de emergência.  

4.42 EMPREGADOS OU SERVIDORES DEVEM CUMPRIR COM OS 
DEVERES ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA AC AO 
QUAL ESTÁ VINCULADO. 

MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ÁREA 

“Os empregados cumprem com os deveres estabelecidos pela Política de Segurança 
da Autoridade Certificadora da Casa da Moeda do Brasil. 

Evidência: diretório de rede contendo a documentação, conforme a seguir: 

\\cmbfs3\Negocios\GOVERNANCA\DEINT\DVTS\Autoridade Certificadora da Casa 
da Moeda do Brasil\AR\Dossiê da Instalacao Técnica\ 

E a pasta está localizada no armário chaveado da Instalação Técnica da AR.” 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Não foi evidenciada, no caminho disponibilizado pela área auditada, a Política de 
Segurança da AC que deverá ser seguida pelos agentes da AR, motivo da não 
conformidade com os normativos do ITI. 

EVIDÊNCIA: 

Documentos existentes no caminho disponível da AR 

RECOMENDAÇÕES: 

Ao DETIC 

a) Incluir o documento intitulado de Política de Segurança da AC, nos 
documentos de uso da AR; e 

b) Encaminhar a todos colaboradores da AR a Política de Segurança. 
 
Risco: 
 
 
5. INFORMAÇÃO DOS PROCESSO PARA SE MANTER O 

CREDENCIAMENTO DA AR DA CMB. 

Considerando a necessidade de subsidiar o trabalho que vem sendo realizado por esta 
Unidade de Auditoria, foi encaminhado ao DETIC, por meio do Memorando AUDIT 
nº 767/2014, a Solicitação de Auditoria – SA nº. 2014/025-04, referente aos 17 
controles para se manter credenciamento da AR, constantes do documento ADE-
ICP-08.E v.1.0 – MAPA DE PROCESSOS IDENTIFICADOS NA ICP-BRASIL . 

Verificou-se que para todos os 17 controles identificados na referida SA não existe 
aplicabilidade para a AR da CMB, haja vista que a AR não possui qualquer tipo de 
Acordo Operacional, Prestadores de Serviço de Suporte ou Posto Provisório de 
Instalações Técnicas de AR. 
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ANEXO li-A 
Controle de Informações, Constatações e Recomendações de Auditoria Interna em 2014 

Consta-
Pontos 

Constatações 
lações 

Consta- de Consta- com Recom. 
Rei. Inform. em 

lações Auditoria 
mitigadas 

tações em redução de Constatações Recom. atendidas Recom. 

Nº AUDIT 
Depto. 

Assunto Rei. 
Prelimi- antes da 

(transformadas 
Rei. Final risco en.tre sem redução Emitidas antes do 

pendentes de 

nº auditado Preliminar 
busca de 

em 
(b-c) Rei. de risco (e) (f) Rei. Final 

implementação 
(a) nares 

Informações) (f-g) (b) soluções 
(e) 

(d+e) Preliminar (g) 
(a+b) e Final 

(d) 
Prestação de 

1 001/2014 PRESI Contas do 
Nao Aplicável • Relatório interno Exercício de 

2013 

2 002/2014 CIFRÃO 
IACompannam 
entoda Em Execuçllo 

3 003/2014 DEGCS Licitações Em Execuçllo 

4 004/2014 DECOF 
Fechamento de 

2 10 12 Relatório Preliminar Contas 

5 005/2014 DEPGQ Gestão da o 9 9 Relatório Preliminar Qualidade 

6 006/2014 DEGER SICOBE Em execução 

7 007/2014 DEGEP Declarações de 
2 1 3 1 o o o 2 2 o Bens e Rendas 

8 008/2014 DEGEP 
Folha de 

2 13 15 Pao•mento e 6 7 3 4 28 15 13 

9 009/2014 DECED KBA Em execuçllo 

10 010/2014 DEINT 
Govemança 

Exame postergado para o exerclcio de 2015 em TI 

li 011/2014 DECOF Tesouraria o 6 6 Relatório Preliminar 

12 012/2014 DESEM Indicadores de 
2 4 6 Oescmnenho o 4 1 3 7 o 7 

13 013/2014 DETIC 
Segurança em 

1 5 6 o 5 o 5 li o li Tccnolowa da 

14 014/2014 DECOF Declarações o 4 4 Relatório Preliminar Fiscais 

15 015/2014 DEGCS Fundo o 7 7 Rotativo - 5 2 o 2 12 8 4 

16 016/2014 DEGER Passaporte o 10 10 o 10 o 10 26 o 26 

17 017/2014 DEGEP Contas 
Em Execuçllo Médicas 

18 018/2014 DlREM 
UTEJCAMOA 

4 7 li Relatório Preliminar R 

19 019/2014 DEGEP 
Acordo de 

4 o 4 Particiruu,llo o o o o o o o 
20 020/2014 DESMS Gestão 

II 14 25 Ambiental 3 li 1 10 23 3 20 

21 021/2014 DESEC 
Efetividade da 

Em execuçllo Gestão do 

22 022/2014 DEGEP 
Eicarnc 

Em Execução Esrv,ciaJ cm 

23 023/2014 DECOF Contas a 
Em execuçllo Receber 

24 024/2014 GABIN 
Efetividade 

Em execuçllo das Obras no 

25 025/2014 DEINT Auditoria na 2 3 5 1 2 o 2 15 6 9 Autoriade de 

26 026/2014 DECOF Acompanhcnto Em Execuçllo de Auditoria 
TOTAL 30 93 123 16 77 5 36 124 34 90 

Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, com base nos Relatórios de Auditoria Interna de 2013 e 2014. 

Nota Explicativa: () 
A coluna (c) corresponde as constatações mitigadas durante a Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, bem como as manifestações posteriores das 

A col,oa (d) conespoade as coastatações '"' ,;,.,,m o ,isco "'"'"º após a, maoife,tações da '"" '"""'' f 

w' tv 



ANEXO 11-B 
Controle de Informações, Constatações e Recomendações de Auditoria Interna em 2013 

Consta-
Pontos 

Constatações 
tações 

Consta- de Consta- com Recom. 
Rei. Inform. em 

tações Auditoria 
mitigadas 

taçõcs em redução de Constatações Recom. atendidas 
Recom. 

Nº AUDIT 
Depto. 

Assunto 
Rei. 

Prelimi- antes da 
(transformadas 

Rei. Final risco entre sem redução Emitidas antes do 
pendentes de 

nº 
auditado Preliminar 

busca de 
em 

(b-c) Rei. de risco (e) (f) Rei. Final 
implementação 

(a) 
nares 

Informações) (f-g) (b) soluções 
(e) 

(d+e) Preliminar (g) 
(a+b) e Final 

(d) 

1 008/ 2013 DEGEP 
Folha de 

5 4 9 Pagiuncnto 1 3 2 1 6 2 4 

2 012/2013 DECOF 
Oper./Recup. 

1 6 7 1 5 o 5 12 2 10 tribulos 

3 014/2013 DECED DEGCS KBA Exame com o escopo ampliado para o exercfcio de 2014 

4 016/2013 DECOF 
Contr. Bens o 9 9 Relatório Preliminar patrimoniais 

5 018/2013 DEGCS Licitações 4 5 9 1 4 4 o 7 6 1 

6 019/ 2013 DEPAC 
Controles 

1 4 5 Internos o 4 o 4 58 o 58 

7 021/2013 DESEC 
Segurança o 10 10 o 10 3 7 16 5 li Patrimonial 

8 022/ 2013 DETIC 
Govemança de 

5 3 8 o 3 o 3 3 o 3 TI 

9 023/ 2013 DETIC 
Segur. da o 3 3 o 3 o 3 13 o 13 Informação 

10 024/ 2013 DECOF 
Declarações o 6 6 3 3 o 3 13 8 5 Fiscais 

li 025/ 2013 DESEM 
Indicadores o 4 4 EStratél!icos o 4 3 1 8 1 7 

TOTAL 16 54 70 6 48 12 36 136 24 112 
Fonte e Método: Elaborado pela equipe da AUDIT, com base nos Relatórios de Auditoria Interna de 2013 e 2014. 

Nota Explicativa: 

A coluna (c) corresponde as constatações mitigadas durante a Reunião de Busca e Soluções Conjuntas, bem como as manifestações posteriores das 
áreas auditadas 

A coluna (d) corresponde as constatações que tiveram o risco reduzido após as manifestações da áreas audita da 



Treinamentos e Capacitações em 2014 ANEXO Ili 

TREINAMENTOS CARGA HORÁRIA 
CARGA HORÁRIA 

INTERNO E EXTERNO 
INSTITUIÇÃO NOME MATRÍCULA PERÍODO 

(em horas) 
TOTAL LOCAL DO EVENTO 

(em horasl 
Heloise Vida! da Silva 8543-0 8,0 Novotel Rio de Janeiro Santos 

1 JIT/001 • ESOCIAL 108 18/02/2014 16,0 Dumont • Av Mal. Camara, 300 · 
Carla Cristina da S. Cavalcante 9453-4 8,0 Centro · Rio de Janeiro - RJ 

Milton da Silva Souza 4696-5 1,5 

Helolse Vldal da Silva 8543-0 1,5 

Vicente Ribeiro Mendes 8997-7 1,5 

2 Workshop - Ouvidoria CMB 
liane Gondin de Oliveira Jonas 6236-7 

26/03/2014 
1,5 

12,0 CMB 
Fabiano Presgraves Paiva 3014-7 1,5 

Vanessa Cândido da Costa 8996-6 1,5 

Adriana de Fátima C. Rodrigues 7416-1 1,5 

lilian Marback D'Oliveira 8290-2 1,5 

Milton da Silva e Souza 4696-5 1,5 

Leonardo da Cruz João 9455-0 02/04/2014 1,5 
3 Workshop - Educação Financeira CMB Marcelo Otávio F. de Matos 8970-2 1,5 6,0 CMB 

Vicente Ribeiro Mendes 8997-4 04/04/2014 1,5 

Márcio Coelho Ventura 7678-3 1,5 

Carla Cristina da S. Cavalcante 9453-4 1,5 

Aline Alves Torres 7204-4 1,5 

Adriano Borges da Cunha 8987-7 08/04/2014 1,5 

Vicente Ribeiro Mendes 8997-4 1,5 
4 Workshop - Criação da Marca CMB 15,0 CMB 

Vanessa Cândido da Costa 8996-6 1,5 

Ivan Siqueira dos Santos 9203-5 1,5 

Clarissa Teixeira Lopes 9454-2 1,5 
11/04/2014 

Fablano Presgraves Paiva 3014-7 1,5 

Milton da Silva e Souza 4696-5 12/04/2014 1,5 

%~-~ 
I 



Treinamentos e Capacitações em 2014 ANEXO Ili 

TREINAMENTOS CARGA HORÁRIA 
CARGA HORARIA 

INTERNO E EXTERNO 
INSTITUIÇÃO NOME MATRÍCULA PERÍODO 

(em horas) 
TOTAL LOCAL DO EVENTO 

lem horasl 

Cristiani Mello Valdez 7666·0 1,5 

Alexandre de Castro Duarte 7915·4 1,5 

Ivan Siqueira dos Santos 9203·5 1,5 

Workshop - Comissão de Ética 
27/06/2014 

5 CMB Adriano Borges da Cunha 8987·7 1,5 10,5 CMB 

Ulian Marback D'Oliveira 8290·2 1,5 

Vicente Ribeiro Mendes 8997·4 1,5 

Milton da Silva e Souza 4696·5 02/07/2014 1,5 

Marcelo Otávio F. de Matos 8970·2 1,5 
Workshop - Coleta Seletiva 

6 
Solidária 

CMB Vicente Ribeiro Mendes 8997·4 09/05/2014 1,5 4,5 

Milton da Silva e Souza 4696·5 1,5 

Milton da Silva e Souza 4696·5 1,5 

Workshop - Educação 
Paula Miglioli da Cunha Alves 9457.7 16/05/2014 1,5 

7 
Previdenciária 

CMB Vicente Ribeiro Mendes 8997·4 1,5 
6,0 CMB 

Luzia Maria Abdel Malek da 
5527·1 

Motta 
08/10/2014 1,5 

Cristianl Mello Valdez 7666·0 1,5 

Alexandre de Castro Duarte 7915-4 1,5 

Workshop - Diversidade, Aline Alves Torres 7204·4 1,5 

8 Equidade e Humanização na CMB 23/05/2014 9,0 CMB 

empresa 
Heloise Vida! da Silva 8543·0 1,5 

Fabiano Presgraves Paiva 3014·7 1,5 

Vanessa Cândido da Costa 8996·6 1,5 



Treinamentos e Capacitações em 2014 ANEXO Ili 

TREINAMENTOS CARGA HORÁRIA 
CARGA HORARIA 

INTERNO E EXTERNO INSTITUIÇÃO NOME MATRÍCULA PERÍODO 
(em horas) 

TOTAL LOCAL DO EVENTO 
(em horas) 

Liane Gondln de Ollvelra Jonas 6236-7 1,5 

Clarissa Teixeira Campos 9454-2 
28/05/2014 1,5 

Marcelo Otávio F. de Matos 8970-2 1,5 

Vicente Ribeiro Mendes 8997-4 1,5 

lilían Marback D'Olíveira 8290-2 1,5 

Crístíaní Mello Valdez 7666-0 1,5 

9 Workshop - Certificação Digital CMB 
Helolse Vídal da Silva 8543-0 1,5 

19,5 CMB 
Vanessa Cândido da Costa 8996-6 1,5 

Paula Miglíolí da Cunha Alves 9457-7 1,5 

Leonardo da Cruz João 9544-0 
30/05/2014 

1,5 

Alexandre de Castro Duarte 7915-4 1,5 

Aline Alves Torres 7204-4 1,5 

Josilene Cristina de O. M. da Silva 8968-1 1,5 

Auditor Lider da Qualidade ISO 
Adriano Borges da Cunha 8987-7 42,0 

10 
9001 • IRCA/2245/QMS 

Bureau Verítas 02 a 06/06/2014 84 Rio de Janeiro 
Audítor/lead Auditor Course (A 

17024) Clarissa Teixeira Campos 9454-2 42,0 

Min. do Meio Ambiente, 

Sec. de Articu lação 

8~ Fórum A3P - Agenda Institucional e Cidadania 
Teatro da Caixa Cultural · Brasllla 

11 Ambiental na Administração Ambiental, e do Dep. de Lilian Marback D'Oliveíra 8290-2 03 e 04/06/2014 16,0 16 

Pública Cidadania e • DF 

Responsabilidade 

Socioambiental 

Adriano Borges da Cunha 8987-7 1,5 

Clar issa Teixeira Campos 9454-2 1,5 

12 
Workshop - Sistema de Gestão 

da QSMS 
CMB M ilton da Silva e Souza 4696-5 14/07/2014 1,5 7,5 CMB 

Ivan Siqueira dos Sant os 9203-5 1,5 

Valentim Ferreira 4099-1 1,5 

@ y ""~ 



Treinamentos e Capacitações em 2014 

TREINAMENTOS 
INTERNO E EXTERNO 

INSTITUIÇÃO NOME 

Clarissa Teixeira Campos 

Vanessa Cândido da Costa 

13 
Workshop - Planejamento 

Estratégico 
CMB Carla Cristina da S. Cavalcante 

Josilene Cristina de O. M. da Silva 

Milton da Silva e Souza 

Coordenação-Geral de 

Integridade · CGINT, da 

Sistema Eletrônico de Prevenção Secretaria de 
Heloise Vidal da Silva 14 

de Conflíto de Interesses· SeCI Transparência e 

Prevenção da 

Corrupção, da CGU 

Flavia de Carvalho B. Asterio 

Workshop-Comunicação na 
Milton da Silva e Souza 

15 CMB 
CMB Carla Cristina da 5. Cavalcante 

Adriano Borges da Cunha 

CARGA HORÁRIA 
MATRÍCULA PiERÍODO 

(em horas) 

9454·2 1,5 
21/07/2014 

8996·6 1,5 

9453.4 1,5 

8968·1 23/07/2014 1,5 

4696-5 1,5 

8543-0 30/07/2014 3,0 

7234·6 1,5 

4696-5 1,5 
30/07/2014 

9453·4 1,5 

8987-7 1,5 

CARGA HORARIA 
TOTAL 

(em horasl 

7,5 

3 

6,0 

ANEXO Ili 

LOCAL DO EVENTO 

CMB 

Brasília· OF 

CMB 

~~fr 

r ~ 



Treinamentos e Capacitações em 2014 ANEXO Ili 

TREINAMENTOS CARGA HORÁRIA 
CARGA HORARIA 

INTERNO E EXTERNO 
INSTITUIÇÃO NOME MATRÍCULA PERÍODO 

(em horas) 
TOTAL LOCAL DO EVENTO 

lem horas} 
Ivan Siqueira dos Santos 9203-5 1,5 

30/06/2014 
Adriano Borges da Cunha 8987-7 1,5 

Aline Alves Torres 7204-4 1,5 

Heloise Vidal da Silva 8543-0 1,5 
07/07/2014 

Liane Gondin de Oliveira Jonas 6236-7 1,5 

Lilian Marback D'Oliveira 8290-2 1,5 

Clarissa Teixeira Campos 9454-2 1,5 

Alexandre de Castro Duarte 7915·4 1,5 

Cristiani Mello Valdez 7666·0 1,5 

Workshop · Plano de Ação de 09/07/2014 
16 

Emergência 
CMB Carla Cristina da S. Cavalcante 9453·4 1,5 28,5 CMB 

Leonardo da Cruz João 9544-0 1,5 

Paula Miglioli da Cunha Alves 9457.7 1,5 

Milton da Silva e Souza 4696·5 1,5 
11/07/2014 

Fabiano Presgraves Paiva 3014-7 1,5 

Josilene Cristina de O. M. da Silva 8968·1 1,5 
15/07/2014 

Vanessa Cândido da Costa 8996·6 1,5 

Márcio Coelho Ventura 7678-3 28/07/2014 1,5 

Marcelo Otávio F. de Matos 8970·2 29/07/2015 1,5 

Flavia de Carvalho B. Asterio 7234-6 31/07/2015 1,5 

Milton da Silva e Souza 4696-5 1,5 

Luzia Maria Abdel Malek da 
06/08/2014 

Motta 
5527-1 1,5 

Workshop · O DEINT como 
17 

Catalisador de Ideias Inovadoras 
CMB Carla Cristina da S. Cavalcante 9453.4 1,5 7,5 CMB 

Flavia de Carvalho B. Asterio 7234-6 1,5 
08/08/2014 

Mareio Coelho Ventura 7678·3 1,5 

luzia Maria Abdel Malek da 
Workshop · Elementos de Motta 

5527-1 1,5 

18 Segurança da Nova Familia do CMB 
Mareio Coelho Ventura 7678-3 

13/08/2014 4,5 CMB 

Real 
1,5 

Milton da Silva e Souza 4696-5 1,5 

), '-~ ;r' ~ 



Treinamentos e Capacitações em 2014 

TREINAMENTOS 
INTERNO E EXTERNO 

INSTITUIÇÃO NOME 

Curso: l ei 12.973/14 (Conversão Cristiani Mello Valdez 

19 da MP 627 • Novas Regras de Foco Fiscal 

Apuração: IRPJ, CSLL e PIS/COFIS Paula Miglloll da Cunha Alves 

Leonardo da Cruz João 
CONACI • Conselho 

X Encontro Nacional de Controle 
Nacional de Controle Milton da Siiva e Souza 

20 
Interno 

Interno 
Carla Cristina da Silva Cavalcante 

Milton da Silva e Souza 

luzia Maria Abdel Malek da 

Motta 

21 
Workshop • Sistemas SICOBE e 

CMB 
liane Gondin de Oliveira Jonas 

SCORPIOS 
Carla Cristina da S. Cavalcante 

Leonardo da Cruz João 

Paula Miglioli da Cunha Alves 

José Antônio Meyer Pires Junior 
32 Forum de Auditoria de 

BNDES 22 
Sistemas 

Alexandre de Castro Duarte 

Workshop· Corregedoria e 
Milton da Silva e Souza 

23 CMB 
Alterações no Regime Disciplinar 

Josilene Cristina de O. M. da Silva 

l uzia Mara Abdel Malek da 
li Congresso Brasileiro das Instituto Brasi leiro de 

24 Motta 
Empresas Estatais Direito Público 

Aline Alves Torres 

CARGA HORÁRIA 
CARGA HORARIA 

MATRÍCULA PERÍODO TOTAL 
(em horas) 

(em horas) 

7666·0 7,5 

18/08/2014 15 

9457-7 7,5 

9455·0 16,0 

4696·5 20 e 21/08/2014 16,0 48,0 

9453.4 16,0 

4696·5 1,5 

5527-1 1,5 

6236·7 22/08/2014 1,5 9,0 

9453·4 1,5 

9544·0 1,5 

9457.7 1,5 

8901·0 8,0 

27/08/2014 16 

7915·4 8,0 

4696·5 27/08/2014 1,5 
3,0 

8968· 1 29/08/2014 1,5 

5527· 1 16,0 
28 e 29/08/2014 32.0 

7204·4 16,0 

ANEXO Ili 

LOCAL DO EVENTO 

Sede da ABDF - Rua da 

Assembleia, 10 si 1613 • 162 

andar· Centro · Rio de Janeiro 

Centro de Convenções 

Sulamérica · Av. Paulo de 

Front in, 1 · Centro - Rio de 

Janeiro - RJ 

CMB 

Auditório do Centro de Estudos 

do BNDES • Av. República do 

Chile, 220 · 9v andar · Centro · 

Rio de Janeiro· RJ 

CMB 

Brasília · DF 

~~· .f 
~ 
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Treinamentos e Capacitações em 2014 ANEXO Ili 

TREINAMENTOS CARGA HORÁRIA 
CARGA HORARIA 

INTERNO E EXTERNO 
INSTITUIÇÃO NOME MATRÍCULA PERÍODO 

(em horas) 
TOTAL LOCAL DO EVENTO 

(em horas) 

José Antônio Meyer Pires Junior 8901-0 20,0 

25 
Seminário Internacional de Controladoria Geral da Marcelo Otávio Ferreira de 17 e 19/09/2014 

Controladoria Geral da União -

Auditoria e Controle Interno Unlão-CGU 8970-2 20,0 60,0 
CGU Matos 

Crlstiani Mello Va ldez 7666-0 20,0 

26 Workshop - Boas Práticas CMB M ilton da Silva e Souza 4696-5 01/10/2014 1,5 1,5 CMB 

José Antônio Meyer Pires Junior 8901-0 28,0 

Luzia Maria Abdel Malek da 
5527-1 28,0 

Motta 

352 Congresso Brasileiro de 
Instituto de Auditores Valentim Ferreira 4099-1 28,0 

27 Internos do Brasil - IIA 19 a 22/10/2014 168,0 Goiânia - GO 
Auditoria Interna - CONBRAI 

Brasil Marcelo Otávio Ferreira de 

Matos 
8970-2 28,0 

Josiiene Cristina de O. M. da Silva 8968-1 28,0 

Leonardo da Cruz João 9455-0 28,0 

Workshop - Benefícios Sociais: M ilton da Silva e Souza 4696-5 1,5 
28 

Concessões e Inovações 
CMB 22/10/2014 3 CMB 

Fabiano Presgraves Paiva 3014-7 1,5 

Seminário Programa de 

29 Participação dos Empregados DEST José Antônio Meyer Pires Junior 8901-0 05/11/2014 8,0 8 Brasília - DF 

nos Lucros ou Resultados 

30 
Workshop - Ações do Serviço 

CMB liane Gondín de Oliveira Jonas 6236-7 05/11/2014 1,5 1,5 CMB 
Social na CMB 

31 
Workshop - Produção de Moedas 

CMB M ilton da Silva e Souza 4696-5 12/11/2014 1,5 1,5 CMB 
e Medalhas Comemorativas 

Aumento de Capital, Destinação 

do lucro, Alteração de Estatuto 

32 Social, Remuneração de DEST José Antônio Meyer Pires Junior 8901-0 17 a 19/11/2014 12,0 12 Brasilia - DF 

Diretores e Remuneração 

Variável Anual - RVA 

Instituto de Auditores Aline Alves Torres 7204-4 24,0 

33 
Gestão de Riscos (Enterprise Rísk 

Internos do Brasil - IIA Vanessa Cândido da Costa 8996-6 17 e 18/11/2014 24,0 72,0 Rio de Janeiro 
Management: ln lntroduction) 

Brasil 
Leonardo da Cruz João 9455-0 24,0 ~y:~ 



Treinamentos e Capacitações em 2014 

TREINAMENTOS 
INTERNO E EXTERNO 

INSTITUIÇÃO NOME MATRÍCULA 

34 
Workshop · Consumo Consciente 

de Energia 
CM8 M ilton da Silva e Souza 4696-5 

35 
Workshop· O uso das M ídias 

Sociais 
CM8 Milton da Silva e Souza 4696-5 

Alexandre de Castro Duarte 7915·4 

Aline Alves Torres 7204-4 

Flavia de Carvalho 8. Asterlo 7234-6 

36 
Workshop - Produtos, Serviços e 

o Clube da Medalhas 
CM8 Helolse Vldal da Silva 8543-0 

Uane Gondln de Oliveira Jonas 6236-7 

Márcio Coelho Ventura 7678-3 

Total de Treinamentos realizados 
Total workshops 

Total de Horas em Treinamentos 

CARGA HORÁRIA 
PERÍODO 

(em horas) 

19/09/2014 1,5 

1.2/11/2014 1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

06/06/2014 1,5 

1,5 

1,5 

ANEXO Ili 

CARGA HORARIA 
TOTAL LOCAL DO EVENTO 

fem horas} 

1,5 CM8 

1,5 CM8 

9,0 CM8 

550 

176 
726 

{ 
Q)Y(P"' 



Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades - 2014 ANEXO IV-A 

FUNDAMENTAÇÃO 
Contratado Avaliação 

Processo Nº Objeto Valor Responsável sobre 
Base Legal 

(nome e CPF) 
(nome e CNPJ/CPF) regularidade 

3974/2013 Serviço de Transporte 
R$ 84.938,71 

Dispensa Lara Caracciolo Amorelli AMJ Auto Locadora Ltda. Em Execução 
para Diretoria art. 24, inciso XI CPF: 973.066.737-34 CNPJ: 08.865.120/0001-81 OSJ 03/2014 

Inexigibilidade Lara Caracciolo Arnorelli 
ELC Produtos de Segurança indústria 

Em Execução 0272/2014 Envelopes de Segurança 384.108,12 e Comércio Ltda. art. 25 caput CPF: 973 .066.737-34 
CNPJ: 73.323.404/0001-90 

OSI 03/2014 

1430/2013 Aquisição de Peças 603.779,19 
Inexigibilidade Fabio Bollmann 

Schuler Pressen GMBH 
Em Execução 

art. 25 caput CPF: 013.002.327-22 OSI 03/2014 

Prestação de serviços de 
controle numérico, 

identificação do tipo de 
produto, embalagem e 

marca comercial, 
lnexigibilidade Lara Caracciolo Amorelli Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. -

Em 0786/2013 rastreamento de produção R$ 302.279.621,23 SICPA 
de bebidas no âmbito art. 25 CPF: 973.066.737-34 

CNP J: 42.596.973/0001-85 monitoramento 

nacional, do denominado 
Sistema de Controle de 

Produção de Bebidas 
(SICOBE) 

Prestação de Serviços 
Referente ao Sistema de 

Inexigibilidade Lara Caracciolo Amorelli Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. -
Em 0753/2012 Controle e Rastreamento R$ 152.1 83 .713,89 STCP A 

da Produção de Cigarros art.25 CPF: 973.066.737-34 
CNPJ: 42.596.973/0001-85 

monitoramento 

(SCORPIOS) . 



ANEXOIV-B 

INFORMAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

O SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE 

Em 2014, foi dada a continuidade, pela equipe de auditoria, ao trabalho de acompanhamento 

referente ao Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), no que concerne ao 

cumprimento das determinações emanadas no Acórdão nº 2.075/2006, de 08/11/2006, conforme 

segue: 

"9. 7. determinar à Casa da Moeda do Brasil que: 

9. 7.1. continue envidando esforços para viabilizar o credenciamento de outras empresas 

fornecedoras de serviços afins, e que, para as próximas contratações, realize licitação, 

avaliando a conveniência e a oportunidade de realizá-la em nível internacional. 

9. 7.2. em futuras contratações, realize pesquisa de preços nos mercados nacional e 

internacional, acerca das contratações de projetos similares ao que foi contratado com a 

empresa SICP A no presente processo. " 

Foram efetuadas as atualizações do Ponto 8 (oito) do Relatório nº 18/2013, tendo como base a análise 

feita a partir do processo 2834/2013, cujo objeto é a prestação de serviço, referente ao Sistema de 

Controle de Produção de Bebidas (SICOBE). 

Resgatando as informações contidas no Relatório 18/2013, em 18/09/2013 foi realizada a 1 ª 

Audiência Pública referente ao Edital nº 002/2013, para futura realização de Licitação Pública 

Internacional. 

Este Edital teve como objeto a prestação de serviço, dentro do processo de selagem fiscal, consistente 

em controle numérico, do tipo de produto embalagem e marca comercial, além do rastreamento de 

produção de bebidas no âmbito nacional, do denominado SICOBE com envio dos respectivos dados à 

Receita Federal do Brasil. 

Posteriormente, em 30/10/2013, foi realizada a 2ª Audiência Pública referente ao Edital nº 003/2013. 

Em 14/03/2014, foi realizada a lª Sessão Pública referente ao Edital de Pré-Qualificação 

nº 001/2013, comparecendo três empresas, a saber: Valid Soluções e Serviços de Segurança em ~ 

~,~~ 



Meios de Pagamento e Identificação S.A., SICPA Indústria de Tintas e Sistemas LTDA e De La Rue 

Cash Systems LTDA. Em seguida, no dia 19/03/2014 ocorreu a 2ª Sessão Pública referente ao Edital 

de Pré-Qualificação nº 001/2013, sendo informado aos presentes que todos os licitantes foram 

considerados habilitados a prosseguir no certame, mediante a análise da documentação apresentada 

na Sessão anterior. 

Em 09/04/2014 foi realizada a 3ª Sessão Pública referente ao Edital de Pré-Qualificação nº 001/2013, 

quanto à Pré-Qualificação para Concorrência Internacional, por menor preço para prestação de 

serviços relativos à METODOLOGIA SICOBE. 

Nesse contexto, verificou-se ainda, o credenciamento de outras duas empresas, além da SICP A, no 

Chamamento Público nº 001/2012, considerado na Nota Técnica do DEPAM/006/2013. Contudo, 

apesar de reconhecer a existência de soluções mercadológicas diversas para o produto selos 

rastreáveis, não foram essas duas outras empresas consideradas como possíveis prestadoras dos 

serviços, dadas as especificidades técnicas já incorporadas ao sistema dos serviços prestados pela 

SICPA para o SICOBE. 

Dando prosseguimento ao certame em referência, foi divulgada, em 10/06/2014, a classificação das 

empresas SICPA Indústria de Tintas e Sistemas LTDA e Valid Soluções e Serviços de Segurança em 

Meios de Pagamento e Identificação S.A. finalizando a 1 ª etapa da pré-qualificação. 

No dia 15/07/2014, em continuidade a 2ª etapa da pré-qualificação, foi realizada Audiência Pública 

com os licitantes classificados para alinhar os rumos das próximas ações referentes à realização de 

testes na linha de produção. Posteriormente, em 04/08/2014 foi realizada a Audiência Pública para 

definir o cronograma e a ordem de realização dos testes práticos. 

Em 08/09/2014 foi realizada Sessão Pública de abertura da Pré-Qualificação nº 001/2013 - SICOBE. 

No dia 03/11/2014, foi realizada a Reunião do Grupo Técnico responsável pelo atendimento ao Edital 

de Pré-Qualificação nº 001/2013 para os testes em linha de produção, com os representantes da 

empresa SICPA. 



Foi realizado, entre os dias 04/11/2014 e 05/11/2014, o teste prático em linha de produção pela 

empresa SICP A na unidade industrial da AMBEV acompanhado pela Comissão Técnica Avaliadora 

da Casa da Moeda do Brasil, referente à 2ª etapa que trata o Edital de Pré-Qualificação CMB 

nº 001/2013. Esta Comissão realizou diversos testes e concluiu que a solução tecnológica 

SICPATRACE da empresa SICPA estaria aprovada, tendo recebido "apto" em todos os itens de 

avaliação. 

Foi divulgado aos licitantes, por meio do Comunicado de Alteração de Cronograma de Licitação, que 

a Casa da Moeda do Brasil, devido à indisponibilidade de equipamento alegada pela Ambev, onde 

serão realizados os testes de fábrica, altera as datas do cronograma publicado no D.O.U. de 

03/09/2014, atinentes à Pré-Qualificação nº 001/2013 (Processo 2834/2013) para prestação de serviço 

referente ao Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), a saber: 

Cronograma 1: Pré-Qualificação 
Data Evento 

5 a 7 de janeiro Aplicação do teste prático da licitante B 

8 a 1 O de janeiro Desmontagem e retirada dos equipamentos da licitante B 

13 de janeiro Divulgação do resultado dos testes práticos 

13 a 21 de janeiro Prazo para recurso 

21 a 28 de janeiro Prazo para impugnação de recurso 

30 de janeiro Resultado dos recursos e conclusão da pré-qualificação 
. . 

Fonte/ Método: http://www.casadamoeda.gov.br/portalCMB/menu/negoc1os/hc1tacoes/preg. JSP 

Dando seguimento a esta fase, em 05/01/2015 foi realizada a Reunião do Grupo Técnico responsável 

pelo atendimento ao Edital de Pré-Qualificação nº 001/2013 para os testes em linha de produção, com 

os representantes da empresa Valid. 

Posteriormente, entre os dias 05/01/2015 e 06/01/2015 foi realizado o teste prático pela empresa 

Valid na unidade industrial da AMBEV acompanhado pela Comissão Técnica Avaliadora da Casa da 

Moeda do Brasil. Após a realização de vários testes, a Comissão Técnica Avaliadora concluiu que a 

solução tecnológica da empresa Valid estaria reprovada, tendo recebido "inapto" nos seguintes 

critérios de avaliação: "Qualidade de Identificação de Marcas"," Qualidade da Contagem da 

Produção", "Qualidade da Codificação de Segurança", "Tecnologia da Informação" e ~ 
"Especificações do Anexo!" (subitem ll.ll.iv). ~ 

~~jf 



Conforme consta no cronograma supramencionado, a 2ª etapa da Pré-Qualificação encontra-se em 

período de possíveis recursos. 

Em consulta ao site da CMB, foi observado que constam duas publicações. Uma do Edital de 

Audiência Pública nº 003/2014 para prestação de serviço referente ao sistema de controle de 

produção de bebidas (SICOBE), cuja audiência ocorreu concomitantemente à fase de pré

qualificação, realizada no dia 18/09/2014 para esclarecimentos aos licitantes. 

A outra da minuta de Edital de Concorrência Internacional nº 001 /14, para a contratação de serviços 

de controle numérico, identificação do tipo de produto, embalagens e marca comercial, rastreamento 

de produção de bebidas no âmbito nacional, do denominado Sistema de Controle de Produção de 

Bebidas (SICOBE), e respectivo envio de dados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme 

Especificações Técnicas estabelecidas no Anexo I do Edital de Pré-Qualificação nº 001/2013, assim 

como as licitantes pré-qualificadas naquele certame, com previsão de realização em 06/02/2015 

conforme Comunicado de Alteração de Cronograma de Licitação, a seguir: 

A Casa da Moeda do Brasil, tendo em vista a alteração do cronograma referente ao processo de Pré

Qualificação 001/2013, altera as datas do cronograma publicado no D.O.V. de 03/09/2014, atinentes 

à Concorrência Internacional nº 001/2014 (Processo 2374/2014) para apresentação de propostas 

referentes à prestação de serviço ao Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE): 

Cronograma 2: Concorrência Internacional 
Data Evento 

6 de fevereiro Abertura dos envelopes contendo as propostas 

6 a 13 de fevereiro Recursos 

23 a 27 de fevereiro Impugnação aos recursos 

03 de março Resultado dos recursos e resultado final da licitação 

Fonte / Método: http://www.casadamoeda.gov. br/portal CMB/menu/negocios/licitacoes/preg. j sp 

Face ao exposto, a fase da Pré-Qualificação nº 001/2013 (Processo 2834/2013) encontra-se em 

iminente conclusão de curso, uma vez que o resultado dos recursos e sua conclusão estão previstos 

para 30/01/2015, conforme cronograma §12 do presente ponto. 



Já a Audiência Pública nº 003/2014, realizada em 18/09/2014 foi satisfatória ao apresentar as 

diretrizes básicas do objeto a ser contratado, franqueando a quaisquer interessados o acesso às 

informações pertinentes, recebendo questionamentos e sugestões acerca do objeto, de modo que o 

edital permita a participação do maior número possível de interessados. 

Por fim, a Casa da Moeda do Brasil continua envidando esforços para dar continuidade ao processo 

licitatório, tendo lançado, ainda, no exercício de 2014 o Edital de Concorrência Internacional 

nº 001/14. A previsão de realização desta Sessão Pública será em 06/02/2015. 



ANEXO IV-C 

INFORMAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
O SISTEMA DE CONTROLE E RASTREAMENTO DA PRODUÇÃO DE CIGARROS -
SCORPIOS 

Considerando a determinação contida no item 9.7 do Acórdão nº 2.075/2006, de 08/11/2006, a equipe 

desta Audit apresenta as devidas atualizações do ponto 9 (nove) informado no Relatório nº 18/2013. 

A partir da análise do Processo nº 3921/2013 que trata da contratação de prestador de serviço, por 

meio de Licitação, dentro do processo de selagem fiscal, consistente em viabilizar a fabricação, 

distribuição e ativação do produto "selo fiscal inteligente", aplicável no controle numérico e 

rastreamento, da produção de carteiras de cigarros no âmbito nacional, do denominado Sistema de 

Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros - SCORPIOS, seguem as devidas observações: 

Conforme previsto, em 18/12/2013, foi realizada a 1 ª Audiência Pública CMB sobre a especificação 

técnica para a futura realização de Licitação Pública Internacional, para o denominado Sistema de 

Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros- SCORPIOS. 

Verifica-se que a Audiência Pública supramencionada foi realizada em consonância com o Edital de 

Audiência Pública CMB nº 004/2013, bem como foram discutidos pontos da Minuta de 

Especificação (anexa ao edital), ambos publicados no site da CMB e elaborados pela Comissão 

instituída pela PRT. PRESI Nº 441/2013. O registro da Audiência Pública foi feito, por meio de Ata 

de Reunião, lavrada em 18/12/2013, sob a Coordenação do Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, 

Presidente da Comissão. 

Em 12/03/2014, foi realizada a 2ª Audiência Pública referente à Minuta do Edital de Pré-Qualificação 

para Concorrência Internacional nº 001/2014, por menor preço, para prestação de serviços relativos 

ao Sistema SCORPIOS, para que os interessados pudessem esclarecer dúvidas e debater a 

especificação técnica e o próprio edital, com vistas a garantir maior competitividade ao certame. 

Dando prosseguimento ao certame, em 31 /07/2014 foi realizada a 1 ª Sessão Pública de Abertura da 

Pré-Qualificação nº 001/2014- SCORPIOS. 

Em 08/09/2014, foi realizada a 2ª Sessão Pública de Abertura da Pré-Qualificação nº 001/2014, em 

continuidade aos trabalhos desta Licitação, onde foi procedida a abertura dos invólucros 2, das 

empresas participantes, a saber: V ALIO, SICPA, DE LA RUE E ARJO WIGGINS. 



De forma concomitante, foi observado que constam duas publicações no site da CMB. Uma se refere 

ao Edital de Audiência Pública nº 004/2014, que tem por objetivo apresentar diretrizes básicas do 

objeto a ser contratado, franquear a quaisquer interessados o acesso às informações pertinentes, 

receber questionamentos e sugestões acerca do objeto, de modo que o edital permita a participação do 

maior número possível de interessados. 

Em 08/10/2014, foi realizada a 1ª Audiências Pública, referente ao Edital nº 004/2014, que teve como 

finalidade de melhor prestar os esclarecimentos técnicos, operacionais ou jurídicos pertinentes à 

futura licitação. 

A outra publicação refere-se ao Edital de Concorrência Internacional nº 002/2014, para Contratação 

de serviços de solução tecnológica aplicável no controle numérico e rastreamento, no âmbito 

nacional, da produção de carteiras de cigarros, do denominado Sistema de Controle e Rastreamento 

da Produção de Cigarros (SCORPIOS), conforme Especificações Técnicas estabelecidas no ANEXO 

I do Edital de Pré-Qualificação nº 001/2014, bem assim as licitantes pré-qualificadas naquele 

certame. 

A previsão de realização da Sessão Pública é para o dia 02/03/2015, as 10:00h, no Anfiteatro da 

CMB, conforme divulgado no endereço eletrônico da Casa da Moeda do Brasil. 

As empresas Arjo Wiggins e De La Rue não obtiveram êxito e, portanto, não integram mais a fase de 

pré-qualificação. Conforme Decisão - Presidência anexada às folhas 813 e 889 do processo 

3921/2013. 

No dia 16/12/2014, foi realizada Sessão Pública com a participação das empresas SICPA e VALID, 

para definir o cronograma das visitas de avaliação pelas licitantes da infraestrutura da Fábrica de 

Cachoeirinha, onde serão realizados os testes práticos em linha de produção da Pré-Qualificação 

SCORPIOS - Edital nº 001/2014. 

Face ao exposto, quanto à fase de Pré-Qualificação nº 001/2014, ainda encontra-se em fase de 

realização de testes para posterior conclusão, conforme cronograma 1. 



Com relação ao Edital de Concorrência Internacional nº 002/2014, a Casa da Moeda do Brasil 

continua envidando esforços para dar continuidade ao processo licitatório, ao fazer sua divulgação, 

ainda, no exercício de 2014. A previsão de realização desta Sessão Pública será em 02/03/20 15. 

c ronoQfama 1 : Edital de Pré-Qualificação no. 001/2014 - SCORPIOS 

Data Atividade 
16 /12 Audiência Pública 

18/12 - 26/12 Prazo para recurso quanto ao resultado da l º etapa - aprovadas 
licitantes Valide Sicpa, conforme prevê o Edital. 

* Sessão Pública (item 1.2.1 do Anexo II); 

09/01/15 * Convocação para a visita às linhas nas datas de 12 e 13 de 
janeiro (item 1.2.2 do Anexo II); 

* Sorteio da ordem do teste entre as licitantes (A ou B). 

12/01 Vistoria das Linhas - Licitante Valid 

13/01 Vistoria das Linhas - Licitantes Sicpa 

13/01 - 19/01 Preparação e entrega dos cadernos de requisitos (item 1.2.4 do 
Anexo II) 

20/01 - 23/01 Avaliação dos cadernos CMB/Souza Cruz 

24/01 -09/02 Início da Adequação e preparação da infraestrutura pela Souza 
Cruz 

09/02 - 10/02 Vistoria das licitantes 

11/02 a 13/03 Mobilização licitante A 

16/03 - 1 7 /03 Testes licitante A 

17/03 a 19/03 Desmobilização licitante A 

20/03 Vistoria licitante B 

23/03 a 21/04 Mobilização licitante B 

22 e 23/04 Testes licitante B 

24/04 a 27 /04 Desmobilização licitante B 

30/04 Divulgação dos resultados 

Fonte/Método: http://www.casadamoeda.gov.br/portalCMB/menu/negocios/licitacoes/preg. jsp 
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Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2014 ANEXO IV - D 

PROCESSO Avaliação 
MODALIDADE Nº OBJETO VALOR(R$) FORNECEDORES HABILITADOS CNPJ sobre a 

regularidade 

Aquisição de Filme Poliéster Em execução Convite 0146/2013 Auto Adesivo com 23.940,00 D'COLAR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA EPP 
67.680.223/0001-18 OSI 003/201 4 Faqueamento 

Convite 4477/2012 
Aquisição de Quadro de 

7.680,00 ELETROPLANO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA 07.749.196/0001-60 
Em execução 

Disjuntores CALMAX OSI 003/2014 

Convite 
3591/2012 

Aquisição de Plastificante 
54.312,85 P.GRAPHIA EK 

Em execução -Internacional (Vetinol) OSI 003/2014 

Pregão 
0043/2013 Aquisição de Bombonas 15.150,00 ALMIR LOPES ME 07 .075.305/0001-01 

Em execução 
Eletrônico OSI 003/2014 

Pregão Aquisição de Material ELITE ELETRICIDADE TECNICA LTDA 00.396.474/0001 -02 Em execução 
0121/2013 11.970,00 

Eletrônico Elétrico 
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA 07.479.143/0001 -77 OSI 003/2014 

Pregão 
0438/2013 

Aquisição de Fita Adesiva 
16.796,00 

ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDOR DE PEÇAS E 
10.656.610/0001-00 

Em execução 
Eletrônico Papel Crepom SERVIÇOS LTDA OSI 003/2014 

Prestação de serviços 
diários de transporte de 

cargas, por meio de veículos 
Pregão 

0664/2013 
tipo caminhão e veículo tipo 

777.495,36 PARANA SOLUÇÕES LOGISTICAS E 03.020.839/0001 -80 
Em execução 

Eletrônico furgão, com motoristas e OSI 003/2014 
ajudantes, com gestão da TRANSPORTES LTDA 

manutenção total dos 
veículos. 

Aquisição de equipamentos 12. 069. 04 5/000 1-00 
para modernização da MARIA DE FATIMA GUIZI- ME 

Pregão 
1264/2013 academia de ginástica da 81.268,00 

Em execução 
Eletrônico OSI 003/2014 CMB 

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME 13.898.616/0001-73 

A 
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Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2014 ANEXO IV - D 

PROCESSO 
Avaliação 

MODALIDADE 
Nº 

OBJETO . VALOR(R$) FORNECEDORES HABILITADOS CNPJ sobre a 
regularidade 

3M DO BRASIL LTDA 45.985 .371/0001-08 
Em execução 

Pregão 
OSI 003/2014 

Eletrônico 
1465/2013 Aquisição de Fita Adesiva 13.264,80 

PLASQUINO COMERCIO E INDÚSTRIA DE 
1 l .325.423/0001-06 

Em execução 

EMBALAG E VEDACO OST 003/2014 

Pregão 
2716/2012 

Aquisição de Caixa de 
2.054.800,00 

INPA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 
23.524.952/0001-00 

Em execução 

Eletrônico Papelão Moeda SANTANA S.A OST 003/2014 

Pregão Aquisição de Materiais 42 .619,20 
01010 & SORDI DISTRIBUIDORA DE 09.585.989/0001-17 Em execução 

Eletrônico 
2719/2013 

Elétricos 
MATERIAS ELETRICOS 

OSI 003/2014 

Pregão 
2844/2013 

Aquisição de pisos para 43 .998,40 
INNOVE ACABAMENTOS LTDA 

11.446.442/0001 -82 Em execução 

Eletrônico DVAE e CIFRÃO OS! 003/2014 

Prestação de serviço de 

transporte no modal 

Pregão 
2873/2013 

rodoviário de produtos de 
448.999,93 

PARANA SOLUÇÕES LOGISTICAS E 03.020.839/0001-80 Em execução 

Eletrônico segurança da Casa da TRANSPORTES L TOA OS! 003/2014 

Moeda do Brasil, em âmbito 

nacional com e sem escolta 

Aquisição de piso para o 

Pregão 
DEPGA, contemplando os 

37.280,25 Em execução 

Eletrônico 
3242/2012 serviços de remoção do INNOVE ACABAMENTOS LTDA 1 1.446.442/0001-82 

OSI 003/2014 
carpete existente e 

instalação 

Pregão 
3442/2012 

Aquisição de Materiais 
11.806,62 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA 

14.177.036/0001-50 Em execução 

Eletrônico Hidráu licos Diversos OST 003/2014 

(1, ~ I 
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Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2014 

PROCESSO MODALIDADE 
Nº OBJETO VALOR (R$) FORNECEDORES HABILITADOS 

Pregão 
3710/2012 

Aquisição de Materiais 
10.710,69 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA 

Eletrônico Hidráulicos Diversos 

01010 & SORDI DISTRIBUIDORA DE 
Pregão 

3864/2012 
Aquisição de Material 

67.348,90 METERIAIS ELETRICOS 
Eletrônico Elétrico 

REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA 

COMERCIAL GAULIA LTDA EPP 
Pregão 

3946/2012 
Aquisição de material de 

32.135,36 STAUDT & FRANCESQUETI LTDA 
Eletrônico escritório 

DIBOA COMERCIAL LTDA 

Pregão 
Aquisição de Materiais 

Eletrônico 
4297/2012 Hidráulicos em Ferro 60.000,00 VALVUFLAN VALVULAS E CONEXOES LTDA 

Fundido 

Pregão 
4467/2012 

Aquisição de Veículos 
174.000,00 RENAULT DO BRASIL S A 

Eletrônico Auto motivos 

Prestação de Serviços de 
Transporte de Encomendas 

entre as cidades de São 

Pregão 
Paulo (Capital/ Região 

Eletrônico 
4509/2012 Metropolitana), Santo 55.044,00 MIDIA EXPRESS 

André, São Bernardo, São 
Caetano, Diadema, Osasco, 

Cidade de Campinas, e a 
Casa da Moeda do Brasil 

Pregão 
4758/2012 

Aquisição de Correias e EMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 

Eletrônico Mangueiras 
12.807,00 

ANEXO IV- D 

Avaliação 
CNPJ sobre a 

regularidade 

14.177.036/0001-50 
Em execução 
OSI 003/2014 

09.585.989/0001-17 
Em execução 
OSJ 003/2014 

07.479.143/0001-77 

03.8 11.232/0001-18 

13.674. 709/0001 -14 
Em execução 
OSI 003/201 4 

04.960.002/0001-83 

Em execução 
40.221.004/0001- 14 

OSI 003/2014 

00.913.443/0001-73 
Em execução 
OSI 003/2014 

07.668.895/0001-86 Em execução 
OSI 003/2014 

16.918.510/0001-82 
Em execução 
OSI 003/2014 

,{V;; ~ 
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Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2014 ANEXO IV- D 

PROCESSO 
Avaliação 

MODALIDADE Nº 
OBJETO VALOR(R$) FORNECEDORES HABILITADOS CNPJ sobre a 

regularidade 

CERTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS 
66.539.024/0001-2 l 

Pregão Aquisição de Correias e 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA Em execução 

Eletrônico 
3905/2012 

Mangueiras 
6.395,71 OSJ 003/2014 

VFBOR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
INDUSTRIAIS LTDA- EPP 

12.894.027/0001-54 

DIDIO & SORDI DISTRIBUIDORA DE 09.585.989/0001-17 

Pregão 
Aquisição de Materiais 

MATERIAIS ELÉTRICOS Em execução 
Eletrônico 0597/2013 82.000,78 

Elétricos OSI 003/2014 

GILBERTONI CABOS E ELÉTRICA LTDA 04.230.415/0001-02 

Prestação de Serviço de 
Auxiliar de Serviços gerais, HUMANAS PRESTADORA E SERVIÇOS LTDA. 02.853.446/0001-94 

Secretária Execut iva - nível 
Pregão 

829/2013 superior, "Técnico 149.700,95 
Em execução 

Eletrônico OSI 003/2014 
Secretariado - Nível Médio, TRES S FERRAMENTAS DE PRECISÃO LTDA 62.439.294/0001 -00 
com noções de Informática 
e arquivo" 

Prestação de Serviços 
diários de transporte por 

Pregão 
meio de veículos tipo Van, 5.191.84 5,12 J. H. DE PAULA TRANSPORTES E TURISMO 

Eletrônico 
1236/2013 com motorista, com gestão 

LTDA. 
03.222.025/0001-28 Em execução 

de manutenção total da OSI 003/2014 

frota para transporte de 
empregados da CMB. 

Aquisição de Materia l 
Em execução 

Pregão 
3235/2012 Hidráulico em Ferro 7.562,30 VALVUFLAN VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA. 40.221 .004/0001 -1 4 OSI 003/20 14 

Eletrônico 
Fundido e Afins 

~Jl'~ 



Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2014 ANEXO IV- D 

PROCESSO Avaliação 
MODALIDADE Nº OBJETO VALOR(R$) FORNECEDORES HABILITADOS CNPJ sobre a 

regularidade 

SMITH$ DETECTION BRASIL COMÉRCIO DE 13.099.243/0001 -70 

Pregão 
Aquisição de Aparelho de EQUIPAMENTOS LTDA Em execução 

3511/2011 Raio - X e detectores de 298.956,99 OSI 003/2014 
Eletrônico 

metais do tipo pórtico SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANÇA 09.054.830/0001 -76 
LTDA - EPP 

PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E 10.296.767/0002-44 

Pregão LIMPEZA 

Eletrônico com 2994/2013 Aquisição de Sacos Plásticos 242.250,00 
Em execução 

OSI 003/201 4 
Registro de NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 02.550.258/0001-97 

Preços EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME 

Pregão NEWTECCOMERCIAL LTDA 14.066.642/0001 -06 
Eletrônico com 

3402/2013 
Aquisição de Copos 

120.260,00 
Em execução 

Registro de Plásticos PACTUAL COMERCIO DE ESCARTAVEIS E I0.296.767/0002-44 OSI 003/20 14 
Preços LIMPEZA LTDA 

Pregão 
Eletrônico com 

3927/2012 Aquisição de Sacos Plásticos 36.920,00 
PACTUAL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E 10.296. 767 /0002-44 Em execução 

Registro de LIMPEZA OSI 003/2014 
Preços 

Pregão 
Eletrônico com 

4449/2012 
Aquisição de caixas de 

28.475,00 
ZADA INDÚSTRIA E LOGISTICA DE 

10.292.632/0001 -20 
Em execução 

Registro de papelão EMBALAGENS LTDA-EPP OSI 003/2014 
Preços 

Pregão 
Eletrônico com 

0875/2013 
Aquisição de hidróxido de 

497.500,00 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA 30. 927.990/0001 -79 
Em execução 

Registro de sódio OSI 003/2014 
Preços 

~ff~ ~ 



Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2014 ANEXO IV- D 

PROCESSO 
Avaliação 

MODALIDADE 
Nº 

OBJETO VALOR(R$) FORNECEDORES HABILITADOS CNPJ sobre a 
regularidade 

Aquisição de Discos 
EBF VAZ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 00. 159.451/0001-76 

Eletrorrevestidos e Discos 
Pregão de Aço Inoxidável, Em execução 

Eletrônico com 1445/2013 
destinados à utilização no 

59.990.122,00 OSJ 003/2014 
Registro de processo de fabricação de TRES S FERRAMENTAS DE PRECISÃO LTDA 62.439.294/0001-00 

Preços Moedas 

DIBOA COMERCIAL LTDA. 04.960.002/0001-83 

Pregão 
SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA. 08.899.849/0004-0 1 

Eletrônico com Aquisição de Material de Em execução 

Registro de 
1710/2012 

Escritório 
433.553,92 OSI 003/2014 

PARCO PAPELARIA LTDA 05.214.053/0001-29 
Preços 

COMERCIAL GAULIA LTDA. - EPP 03.811.232/0001- 18 

Pregão Prestação de Serviços EXPRESSO UNIÃO 19.350.180/0001-60 
Eletrônico com diários de transporte por 14.613.500,00 

Em execução 

Registro de 1909/2012 meio de veículos tipo micro 
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO 28.670.958/0001-09 

OSI 003/2014 

Preços ônibus 

Pregão 
presencial 

Aquisição de Papéis de Em execução 
internacional 0740/2014 5.303.372,79 45.943.370/0001 -09 

com Registro 
Segurança ARJOWIGGINS LTDA OSI 003/201 4 

de Preços 

Pregão 
presencial 

Aquisição de Banda LEONARD KURZ STIFTUNG & CO.KG Em execução 
internacional 1461/2013 

Holográfica de Segurança 
9.244.327,26 -

com Registro 
OSI 003/201 4 

de Preços 

~~r~ 



Procedimentos Licitatórios, Dispensas e lnexigibilidades - 2014 ANEXO IV- D 

PROCESSO Avaliação 
MODALIDADE 

Nº OBJETO VALOR(R$) FORNECEDORES HABILITADOS CNPJ sobre a 
regularidade 

Pregão 
presencial SICPA DO BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E 

Em execução 
internacional 4025/2013 Aquisição de Tinta 2.955.342, 72 SISTEMAS LTDA 42.596.973/0001-85 

com Registro Calcográfica e Tipográfica OSI 003/20 14 

de Preços 

Pregão 
1386/2013 

Aquisição de 4 unidades de 
5.500,00 ENGERGYWOK COMÉRCIO E SERVIÇOS 73.305.484/0001-50 Em execução 

Presencia l No-Breaks. 
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 

OSI 003/2014 

Pregão 
Aquisição de Bandas Em execução 

Presencial 3535/2012 31.878.016,61 LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO.KG 
-

Internacional 
Holográficas de Segurança OSI 003/2014 

Tomada de 
2407/2013 Obra de Engenharia para 

A&RS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 15. 717.459/0001-88 
Em execução 

Preços Reforma do Escritório da 
987.923,29 

OSI 003/20 14 

CMB 

Aquisição de Equipamento 
Concorrência 

2411/2011 
Automático de 

4.455.976,50 
Em execução 

Internacional Personalização de 
IAI INDUSTRIAL SYSTEMS B.V . 

OSI 003/20 14 

Passaportes Elet rôn icos 

Obras e Serviços de 
Engenharia para Reforma na 

Concorrência 
3422/2011 

Portaria Geral, no 
1.961.632,39 EMIDA INSTALAÇÕESLTDA 02.986.452/0001-1 O 

Em execução 
Nacional Estacionamento e OSI 003/2014 

Instalação de Roletas nas 
Fábricas da CMB 

}'~- \\ 
~ ~ )~ 



AN EXO V-A 

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CMB - 2014 
Ôrglo 

Recomendador 

CONSAD 

CONSAD 

CONSAD 

Origem da 
Recomendado 

196ª Reunião 
Abril/2013 

196ª Reunião 
Abril/2013 

205ª Reunião 
Janeiro/2014 

Recomendação 

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. 

Proposta de norma de desistência de 
recorrer em ações 

Proposta de norma de desistência de recorrer 
em ações com clara jurisprudência/resultados 
de j ulgamentos contrária à tese da CMB, 
consultando outros órgãos públicos, para 
apresentar ao Conselho. 

Atendimento 

Na 206ª Reunião, realizada em 
21/02/2014, foi apresentado, 
pelo Gerente Executivo da 
Divisão Administrativa do 
Departamento de Cédulas -
Luís Carlos Batista, na presença 
do Superintendente do 
Departamento de Cédulas -
DECED, Roberto Alfredo 
Paulo, e do Diretor de Produção 
- DlPRO, Fábio Bollmann, o 
estudo sobre nível de segurança 
de estoques, conforme demanda 
CONSAD da 196ª Reunião, 
sendo classificada esta demanda 
como atendida. 

Na 208ª Reunião Ordinária do 
CONSAD, realizada em 
28/04/2014, foi apresentada aos 
Conselheiros a Delegação de 
Competência nº 013, de 
25/03/2014, emitida pela 
Presidência, delegando a Mareio 
Luiz Gonçalves Dias, 
Superintendente do 
Departamento Jurídico -
DEJUR, a competência prevista 
no artigo 1 º da lei 9.469/97 
autorizando-o a celebrar, em 
nome da CMB, acordos que 
finalizem demandas judiciais e 
foi deliberado pelos 
Conselheiros que essa 
Delegação de Competência seja 
transformada em Norma. 

Na 209ª Reunião Ordinária do 
CONSAD, realizada em 
30/05/2014, foi apresentada pela 
Presidência - PRESI, a Ordem 
de Serviço Geral - OSG.PRESI 
nº 012/2014, de 23/05/2014, que 
estabelece o procedimento para 
acordos ou transações em juízo, 
atendendo a solicitação feita 
pelos Conselheiros na 208ª 
Reunião Ordinária do 
CONSAD. 

Relatório de Desempenho Empresarial - Foi analisado pelos 
RMDE Nov/2013 Conselheiros, na 206ª Reunião 

Ordinária do Conselho de 
Foi deliberado que seja apresentado, na 206ª Administração, realizada em 
Reunião do CONSAD, a ser realizada em 21/02/2014, conforme 



Órgão 
Recomendador 

Origem da 
Recomendacão 

Recomendação Atendimento 

21/02/2014, um comparativo do saldo das solicitação feita na 205ª 
duplicatas a receber vencidas com períodos Reunião, o comparativo do 
anteriores. saldo das duplicatas a receber 

vencidas com períodos 
anteriores a Dezl2013, 
elaborado pelo Departamento de 
Gestão Contábil, Orçamentária 
e Financeira - DECOF. 

Após a análise foi solicitado que 
seja apresentada uma evolução 
mensal das duplicatas a receber 
vencidas, acompanhada de 
gráfico que demonstre esta 
evolução. 

Foi encaminhado o MEMO 
CONSAD nº 015/2014, em 
25/02/2014, à Diretoria de 
Administração e Finanças -
DIRAD, a fim de informar à 
área a solicitação do CONSAD. 

Na 208ª Reunião Ordinária do 
CONSAD, realizada em 
28/04/2014, foi apresentada a 
evolução mensal das duplicatas 
a receber vencidas, elaborada 
pelo Departamento de Gestão 
Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF, conforme 
sóllcitãção registrada na 206ª 
Reunião Ordinária do 
CONSAD. 

Após a avaliação, foi solicitado 
pelos Conselheiros, ao DECOF, 
que seja detalhada a evolução 
do saldo devedor, apresentando 
uma série histórica desde 2013. 
Lnclusive, foi solicitado que essa 
evolução seja representada 
graficamente. 

Foi solicitado, também, que seja 
apresentada uma posição dos 
inadimplentes, bem como uma 
evolução mensal desses 
inadimplentes. No caso de 
SICOBE e SCORPIOS, deve ser 
destacado quem são os 
inadimplentes. 

Foram apresentados pela 
Diretoria de Administração e 
Finanças - DIRAD, relatórios 
demonstrativos referentes à 
evolução mensal de 
inadimplência no período, 
contemplando série histórica e 
gráficos, bem como os 



Orglo 
Recomendador 

CONSAD 

CONSAD 

CONSAD 

Origem da 
Recomendação 

205ª Reunião 
Janeiro/2014 

205ª Reunião 
Janeiro/2014 

206ª Reunião 
Fevereiro/2014 

Recomendação 

Norma de Diárias 

Foi solicitado, pelos Conselheiros, que seja 
acrescentado na Pauta da 206ª Reunião do 
CONSAD, a ser realizada em 21/02/2014, 
item referente à nova Norma de 
Administração n 4220 NA - 1 - 01 , que trata 
da concessão de diárias. 

Plano de Beneficio Definido CIFRÃO -
PBDC 

Foi solicitado pelos Conselheiros, que a 
Assistente Técnico da Diretoria Executiva, 
Priscila Kelly Carvalho Sabino, agende 
reunião com a Fundação Banco Central de 
Previdência Privada - CENTRUS, 
abordando, inclusive, o encaminhamento 
referente à proposta de saneamento do 
PBDC, aprovado pelo CONSAD na 1 ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 
10/01/2014, mediante RS/001/2014. 

Atendimento 

inadimplência SICOBE, anterior 
e posterior à IN 1390/2013, e, 
especificamente, o relatório de 
inadimplência SCORPIOS, 
posição 31/03/2014, atendendo 
a solicitação feita pelos 
Conselheiros na 208ª Reunião 
Ordinária do CONSAD. 

No que tange aos inadimplentes 
acima de 1800 dias, foi 
solicitado, pelos Conselheiros, 
uma Nota Técnica do 
Departamento Jurídico -
DEJUR que trate das matérias 
Prescrição e Decadência, a fim 
de embasar possíveis medidas 
de cobrança junto a esses 
inadimplentes. 

Na 211 ª Reunião foi 
apresentado ao Conselheiros 
Nota Técnica do DEJUR, 
emitida em 13/06/2014, que 
trata da prescrição da pretensão 
de cobrança do ressarcimento 
do SICOBE dos fabricantes de 
bebidas inadimplentes, 
atendendo a solicitação do 
CONSAD feita na 209a 
Reunião. 

Foi analisada, na 206ª Reunião 
Ordinária do Conselho de 
Administração, pelos 
Conselheiros, a Norma de 
Administração nº 4220 NA - 1 
- O 1, que trata de Concessão de 
Diárias, sendo classificada esta 
demanda como atendida. 

A Assistente Técnico da 
Diretoria Executiva, Priscila 
Kelly Carvalho Sabino, 
apresentou, aos Conselheiros, na 
206ª Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração, 
realizada em 21/02/2014, os 
assuntos abordados na Reunião 
com a Fundação Banco Central 
de Previdência Privada -
CENTRUS, realizada em 
18/02/2014, conforme 
solicitação do CONSAD na 
205ª Reunião do CONSAD, 
sendo classificada esta demanda 
como atendida. 

Salário Substituição aos Diretores Foram encaminhados o MEMO 
CONSAD nº 012/2014 e 

Foi deliberado, pelos Conselheiros, que a MEMO CONSAD nº 013/2014, 
DIRAD inclua na Nota Técnica em 25/02/2014, ao 



Órgão 
Recomendador 

CONSAD 

Origem da 
Recomendado 

206ª Reunião 
Fevereiro/2014 

Recomendação Atendimento 

PRESl/07/2014, que trata do pagamento de Departamento Jurídico da CMB 
salário substituição aos Diretores, as - DEJUR e Diretoria de 
situações em que deverá haver a substituição Administração e Finanças -
do Presidente e que seja apresentado, pelo DIRAD, respectivamente, a fim 
Departamento Jurídico - DEJUR, Parecer de informar às áreas as 
que esclareça as condições legais e as solicitações do CONSAD. 
competências para autorização de pagamento 
de salário substituição aos Diretores. Na 208ª Reunião Ordinária do 

CONSAD, realizada em 
28/04/2014, foram apresentados 
aos Conselheiros a Nota 
Técnica PRESl/07/2014, de 

Pagamento de Pro Labore aos Diretores 
que substituem Presidente no CONSAD 

Foi deliberado, pelos Conselheiros, que seja 
apresentado, pelo Departamento Jurídico -
DEJUR, Parecer que esclareça as condições 
legais e as competências para autorização de 
pagamento de pro labore aos Diretores que 
substituem o Presidente da CMB no 
CONSAD. 

17/02/2014 e 
Parecer/DEJUR/005/2014, de 
20/03/2014, conforme 
solicitação, e foi deliberado que 
irão consultar o Departamento 
de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais (DEST), 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, quanto à 
matéria, sendo classificada esta 
demanda como atendida. 

Foi encaminhado o 
OF.CONSAD nº 002/2014 ao 
DEST, em 19/05/2014, 
conforme deliberado. 

Na Reunião os 
Conselheiros conheceram o 
oficio nº 915/DEST-MP, de 
09/06/2014, que trata da 
resposta do DEST ao 
OF.CONSAD nº 002/2014, de 
19/05/2014, no qual foi argüida 
a forma de pagamento da 
substituição do Diretor 
Presidente da empresa. 
Registra-se que os Conselheiros 
entendem que deverá ser 
seguida a orientação dada pelo 
DEST no oficio 
supramencionado. Ou seja, na 
ausência do Presidente da CMB 
não deverá haver substituto, 
tendo em vista que o Presidente 
da CMB permanece como 
corresponsável. 

Foi encaminhado o MEMO 
CONSAD nº 014/2014, em 
25/02/2014, ao Departamento 
Jurídico da CMB - DEJUR, a 
fim de informar à área a 
solicitação do CONSAD. 

Na 208ª Reunião Ordinária do 
CONSAD, realizada em 
28/04/2014, foram apresentados 
aos Conselheiros a Nota 



Órgão 
Recomendador 

CONSAD 

CONSAD 

Origem da 
Recomendaclo 

206ª Reunião 
Fevereiro/2014 

206ª Reunião 
Fevereiro/2014 

Recomendação 

CIFRÃO 

Foi solicitado que a Assistente Técnico da 
Diretoria Executiva, Priscila Kelly Carvalho 
Sabino, verifique com o atual Presidente do 
Conselheiro Deliberativo - CONDEL, 
Márcio Luís Gonçalves Dias, se já foi 
deliberado, pelo Conselho Deliberativo a 
proposta da patrocinadora. 

Anistiados 

No que diz respeito ao abaixo assinado de 
empregados anistiados da CMB, sobre 
reparação de erros administrativos da CMB 
relativos a direitos adquiridos para todos em 

Atendimento 

17/02/2014 e 
Parecer/DEJUR/005/2014, de 
20/03/2014, conforme 
solicitação, e foi deliberado que 
irão consultar o Departamento 
de Coordenação e Govemança 
das Empresas Estatais (DEST), 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, quanto à 
matéria, sendo classificada esta 
demanda como atendida. 

Foi encaminhado o 
OF.CONSAD nº 002/2014 ao 
DEST, em 19/05/2014, 
conforme deliberado. 

Na 211 ª Reunião os 
Conselheiros conheceram o 
oficio nº 915/DEST-MP, de 
09/06/20 14, que trata da 
resposta do DEST ao 
OF.CONSAD nº 002/2014, de 
19/05/2014, no qual foi argüida 
a forma de pagamento da 
substituição do Diretor 
Presidente da empresa. 
Registra-se que os Conselheiros 
entendem que deverá ser 
seguida a orientação dada pelo 
DEST no oficio 
supramencionado. Ou sêja, na 
ausência do Presidente da CMB 
não deverá haver substituto, 
tendo em vista que o Presidente 
da CMB permanece como 
corresponsável. 

Foi encaminhado o MEMO 
CONSAD nº 016/2014, em 
25/02/2014, à PRESI, a fim de 
informar à área a solicitação do 
CONSAD. 

Foi apresentada, aos 
Conselheiros a ATA da 3ª 
Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo da 
CIFRÃO aprovando a proposta 
da patrocinadora, nos termos da 
alternativa "3B" da Nota 
Técnica PRESI 011/2013, 
atendendo a solicitação 
registrada na 206ª Reunião 
Ordinária do CONSAD. 

Foram encaminhados o MEMO 
CONSAD nº 017/2014 e 
MEMO CONSAD nº 018/2014, 
em 25/02/2014, ao 
Departamento Jurídico da CMB 
- DEJUR e Diretoria de 



OrgAo 
Recomendador 

CONSAD 

CONSAD 

CONSAD 

Origem da 
Recomendaclo 

206ª Reunião 
Fevereiro/2014 

208ª Reunião 
Abril/2014 

Recomendação 

2008, com igualdade aos 147 reintegrados 
reconhecidos pela CMB em 26/05/2008, foi 
solicitado, pelos Conselheiros, um Parecer 
do Departamento Jurídico - DEJUR e da 
Diretoria de Administração e Finanças -
DIRAD que descreva a situação dos 
anistiados; principalmente no quesito 
"expectativa de direito". 

Atendimento Recomendaç.ão CGU 

Quanto às informações sobre o atendimento 
às Recomendações da Controladoria Geral 
da União - CGU, foi solicitado que quando 
da resposta da CMB à SA 201400341 /O 1, até 
o dia 28/02/2014, conforme solicitação de 
dilação de prazo pelo Departamento de 
Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira 
- DECOF, essa resposta seja encaminhada, 
para conhecimento, dos Conselheiros. 

Avaliação da Efetividade dos Indicadores 

Atendimento 

Administração e Finanças -
DIRAD, respectivamente, a fim 
de informar às áreas as 
solicitações do CONSAD. 

Na 208ª Reunião ordinária do 
CONSAD, realizada em 
28/04/2014, foi apresentado aos 
Conselheiros o Parecer do 
DEJUR, 
Parecer/DVCS/11/2014 e a Nota 
Técnica DIRAD 
nº 37/2014/DEGEP, que tratam 
do abaixo assinado de 
empregados anistiados da CMB 
sobre reparação de erros 
administrativos da CMB 
relativos a direitos adquiridos 
para todos em 2008, com 
igualdade aos 147 reintegrados 
reconhecidos pela CMB em 
26/05/2008, atendendo a 
solicitação registrada na 206ª 
Reunião Ordinária do 
CONSAD. 

Foi deliberado que o CONSAD 
irá encaminhar ao empregado 
Ivan Robson Bandeira, 
matricula: 03702-8, o Parecer 
do DEJUR, 
Parecer/DVCS/11/2014 e a Nota 
Técnica DIRAD nº 
37/2014/DEGEP, 
supramencionados. 

Foi encaminhado o 
OF.CONSAD nº 005/2014 ao 
empregado, em 19/05/2014, 
conforme deliberado. 

É apresentado, mensalmente, 
pela AUDIT documento 
contendo as recomendações da 
CGU com as suas respectivas 
respostas/plano de ação 
provenientes das áreas 
responsáveis, atendendo a 
solicitação registrada na 206ª 
Reunião Ordinária do 
CONSAD. 

Na 213ª Reunião foi 
Foi solicitado pelos Conselheiros à Auditoria apresentado o Highlight 
Interna - AUDIT uma avaliação da 19/2014, que trata do assunto, 
efetividade dos Indicadores hoje utilizados sendo atendida a solicitaÇão do 
pela CMB para fins de cômputo e pagamento CONSAD. 
da PLR e RVA, num primeiro momento, sob 
a ótica das metas instituídas pela Presidência. 

208ª Reunião Análise de Mercado Internacional 



Órgão 
Recomendador 

CONSAD 

Origem da 
Recomendaclo 

Abril/2014 

21 o• Reunião 
Junho/2014 

Recomendação Atendimento 

Foi apresentada pela Diretoria 
Parecer da Auditoria Interna - Remuneração de Relações com o Mercado -
Diretores e Conselheiros 2013. Durante a DIREM, a análise elaborada 
análise do Acompanhamento de Desempenho sobre Mercado Internacional de 
Empresarial, elaborado pelo Departamento Cédulas, atendendo a solicitação 
de Desempenho Empresarial - DESEM, feita pelos Conselheiros na 208ª 
diante do percentual de participação das Reunião Ordinária do 
cédulas internacionais no faturamento da CONSAD. 
empresa, foi solicitado pelos Conselheiros 
que o Departamento de Pesquisa e Análise de Quanto a esse assunto os 
Mercado - DEPAM efetue uma análise de Conselheiros solicitaram à 
mercado internacional, a fim de verificar a DIREM os seguintes trabalhos, 
sua viabilidade. a saber: 

Encaminhamento de Plano de Ação 

Foi solicitado envio ao CONSAD, para 
conhecimento, do Plano de Ação referente ao 
Ponto 5, alineas a. l e a.2, Relatório AUDIT 
nº 24/2013, que trata da "ausência de 
constituição de impostos diferidos". 

- Um estudo sobre o 
mercado mundial de papel 
moeda, abrangendo, dentre 
outros, os custos dos 
concorrentes, entendendo o 
mercado internacional, 
avaliando, inclusive, o grau de 
competitividade da CMB frente 
aos seus concorrentes; 

- Um segundo estudo 
que trate das experiências da 
CMB no que diz respeito às 
vendas de cédulas para fora do 
país, abordando quais foram as 
vendas já realizadas, como 
foram realizadas, fazendo uma 
avaliação dessas experiências já 
vivenciadas. 

Os Conselheiros ressaltaram que 
não irão estipular prazo para 
entrega desses dois trabalhos. 

Quanto à solicitação feita pelos 
Conselheiros na 21 Oª Reunião 
Ordinária, realizada em 
27/06/2014, de apresentação do 
Plano de Ação referente ao 
Ponto 5, alíneas a. l e a.2, do 
Relatório de Auditoria no 
24/2013, que trata da "ausência 
de constituição de impostos 
diferidos"; tendo em vista o 
encaminhamento, pela AUDIT, 
de Informação/Despacho, em 
17 /07/20 14, solicitando resposta 
da área, o DECOF solicitou 
dilação de prazo que foi aceito 
pelos Conselheiros. 

Foi solicitado pelos 
Conselheiros que seja 
apresentado pelo Departamento 
de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira -
DECOF, em conjunto com o 
Departamento Jurídico -



Orgão 
Recomendador 

CONSAD 

Origem da 
Recomendação 

21 ()3 Reunião 
Junho/2014 

Recomendação 

Falha em Fotos de Passaportes 

Foi solicitada a realização de trabalho de 
Auditoria, com vistas a apurar e analisar os 
procedimentos de verificação de qualidade 
do produto final. 

Atendimento 

DEJUR, na próxima Reunião, 
que será realizada em 
29/08/2014, um detalhamentos 
dos valores que compõem as 
contas de impostos e 
contribuições a compensar a 
curto prazo, no valor de R$ 
l 09.849.325,69 e longo prazo, 
no valor de R$ 698.074.679,50. 
Esse saldo deverá ser aberto, 
especificando o fundamento dos 
créditos, tipo de serviço, tipo de 
produto, especificando o 
imposto que o gerou, ano que 
foi gerado, dentre outras 
informações que julgarem 
pertinentes. 

Na 212ª Reunião Ordinária Foi 
apresentado, pelas áreas 
responsáveis, Memorando em 
atendimento à solicitação e o 
Presidente do CONSAD 
destacou a importância desse 
assunto, tendo em vista o 
volume de recursos envolvidos, 
bem como para subsidiar as 
tratativas com a RFB no que 
concerne ao ressarcimento e 
dada a relevância desse assunto 
no julgamento da decisão pela 
utilização do JCP. Desta forma 
a solicitação feita pelo 
CONSAD foi classificada como 
atendida. 

Na Reunião foi 
apresentado aos Conselheiros o 
Plano de Ação referente ao 
ponto 5, alíneas a. l e a.2, do 
Relatório AUDIT nº 24/2013, 
que trata da "Ausência de 
Constituição de Impostos 
Diferidos", pelo Departamento 
de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira -
DECOF, tendo sido classificada 
a solicitação feita na 21 Oª 
Reunião, como atendida. 

Quanto à solicitação de 
realização de trabalho de 
auditoria, com vistas a apurar e 
analisar os procedimentos de 
verificação de qualidade do 
produto final, no que tange à 
falha na impressão de 
passaportes, o Chefe da AUDJT 
informou que o Highlight do 
trabalho será assunto da Pauta 
da 212ª Reunião Ordinária do 



Órgão 
Recomendador 

CONSAD 

CONSAD 

CONSAD 

/ 

Origem da 
Recomendaclo 

212ª Reunião 
Agosto/2014 

212ª Reunião 
Agosto/2014 

213ª Reunião 
Setembro/2014 

Recomendação Atendimento 

CONSAD, a ser realizada no dia 
29/08/2014. 

Na 213ª Reunião foi 
apresentado o Highligbt 
16/2014, que trata do assunto, 
sendo atendida a solicitaÇão do 
CONSAD. 

O Presidente da CMB, 
Plano de Benefício Definido CIFRÃO - Francisco de Assis Leme 

PBDC Franco, explicou aos 

Foi solicitado, a fim de atualizar os 
Conselheiros sobre o saldamento do PBDC, 
um Informe sobre a assembléia que será 
realizada na CMB, nos dias 10 e 11/09/2014, 
com os Participantes do Plano,a respeito do 
saldamento do PBDC. 

Apresentaç.ão da CMB no Encontro 
Nacional de Coordenadores e 
Administradores Tributários Estaduais -
ENCAT 

Foi solicitado, pelos Conselheiros, que seja 
feito Informe sobre a apresentação a ser 
realizada pela CMB no ENCA T, onde a 
CMB vislumbra que a tecnologia utilizada 
no SICOBE e SCORPIOS também poderá 
ser de grande valia para a gestão tributária 
dos Estados, bem como sobre a 
representação Comercial da CMB na 
Venezuela. 

Fluxo de Caixa CMB 

Foi solicitado pelos Conselheiros que o 
Departamento de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira - DECOF efetue 
uma análise do lucro da CMB, 
confrontando-o com o fluxo de caixa 
negativo da empresa, explicando o motivo 
do descasamento dos valores, e que este 
estudo seja apresentado ao CONSAD na 
próxima reunião, a ser realizada em 
31/10/2014. 

Conselheiros a Nota Técnica 
PRESI nº 024/2014, de 
18/09/2014, elaborada pela 
Assistente Técnico da Diretoria 
Executiva, Priscila Sabino que 
trata da Atualização dos 
Encaminhamentos para o Plano 
de Beneficio Definido CIFRÃO, 
em atendimento à solicitação. 

A Diretora de Relações com o 
Mercado - DIREM, Lara 
Caracciolo Amorelli, expôs aos 
Conselheiros as suas impressões 
sobre a apresentação da CMB 
no Encontro Nacional de 
Coordenadores e 
Administradores Tributários 
Estaduais - ENCA T, realizada 
em 25/09/2014, bem como 
informou que a CMB perdeu a 
licitação para comercialjzação 
na Venezuela, em atendimento à 
solicitação feita pelo CONSAD, 
na 212ª Reunião Ordinária do 
CONSAD. 

Em atendimento à solicitação 
feita pelo CONSAD, na 213ª 
Reunião Ordinária do 
CONSAD, de que fosse feita 
uma análise, pelo Departamento 
de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira -
DECOF, do lucro da CMB, 
confrontando-o com o fluxo de 
caixa negativo da empresa, 
explicando o motivo d~ 
descasamento dos valores; foi 
apresentado pelo respectivo 
Departamento, a~s 
Conselheiros, com a anuência 
do Diretor de Administração e 
Finanças, Daniel Augusto 
Borges da Costa, 
Informação/Despacho, de 
25/l l /2014, contendo a análise 
solicitada. 

Registra-se aue os Conselheiros 



Órgão 
Recomendador 

CONSAD 

Origem da 
Recomendaclo 

213ª Reunião 
Setembro/2014 

Recomendação 

Programa de Dispêndios Globais CMB -
PDG 

Foi solicitado, que seja apresentada proposta 
de reapresentação do PDG 201 S, 
considerando cenário que envolva a Política 
de dividendos, Distribuição de Lucros e 
Resultados, Regra de Endividamento e 
Reserva para Investimento, visando o 
encaminhamento de retificação ao DEST, 
ainda neste exercício de 2014. 

Atendimento 

teceram elogios a análise 
apresentada pelo DECOF, 
considerando-a satisfatória. 

Em atendimento à solicitação 
feita pelo CONSAD, na 213ª 
Reunião Ordinária, de 
reapresentação do PDG 2015, 
considerando cenário que 
envolva a Polftica de 
dividendos, Distribuição de 
Lucros e Resultados, Regra de 
Endividamento e Reserva para 
Investimento, visando o 
encaminhamento de retificação 
ao DEST, ainda neste exercício 
de 2014, foi apresentado aos 
Conselheiros, pelo Diretor de 
Administração e Finanças, 
Daniel Augusto Borges da 
Costa e pelo Superintendente do 
Departamento de Gestão 
Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF, José Luiz 
Gil Costa, a 
Informação/Despacho da 
Diretoria de Administração e 
Finanças - DIRAD, de 
21/10/2014, informando que o 
Departamento de Gestão 
Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF estima que 
a apresentação da reformulação 
antecipada do PDG/201 5 
somente será concluída na 2• 
quinzena de novembro/2014. 

Foi solicitado pelos 
Conselheiros, quando da 
reapresentação do PDG 2015, 
ainda neste Exercício, que seja 
observada a composição do 
lucro e que seja apresentada esta 
composição, explicando, por 
exemplo, quanto do lucro é 
referente a serviços prestados e 
ainda não pagos ( com 
estimativa do atraso no 
pagamento), quando do lucro 
advém de alteração em 
entendimento tributário. Foi 
solicitado, também, que, quando 
da abertura dos Investimentos 
no PDG, esta seja mais 
criteriosa. 

Ainda em relação a este item, 
foi solicitado um Parecer, do 
Departamento Jurídico da CMB 
- DEJUR, tratando da alteração 
no entendimento tributário e 
avaliando o eventual risco de o 



Orgão 
Recomendador 

Origem da 
Recomendacão 

Recomendação Atendimento 

beneficio advindo do novo 
entendimento tributário ser 
requerido pelo terceiro 
contratado para prestar os 
serviços. 

O Superintendente do DEJUR, 
Márcio Luis Gonçalves Dias, 
apresentou o item 2.3 da 
Cláusula Segunda, do segundo 
termo aditivo ao contrato para 
prestação de serviços 
continuados, entre a Casa da 
Moeda do Brasil - CMB e a 
Sicpa Brasil Indústria de Tintas 
e Sistemas Ltda., Processo nº 
0753/2012, de 26/09/2014, em 
atendimento a solicitação feita 
na 214ª Reunião Ordinária, 
pelos Conselheiros, de 
apresentação de um Parecer, do 
Departamento Jurídico da CMB 
- DEJUR, tratando da alteração 
no entendimento tributário e 
avaliando o eventual risco de o 
beneficio advindo do novo 
entendimento tributário ser 
requerido pelo terceiro 
contratado para prestar os 
serviços. 

O Superintendente informou 
que não existe risco, já que o 
item 2.3, da Cláusula Segunda, 
do segundo termo aditivo 
informa que, em conformidade 
com o Artigo 65, § 5° da Lei nº 
8.666/93, o valor mencionado 
no subitem 2.2, a partir do dia 
20/06/2014, foi alterado por 
força do Artigo 28, Inciso XIII, 
da Lei nº 10.865/2004, com 
alteração dado pelo Artigo 14, 
da Lei nº 12.995/2014, que 
reduziu a 0% a alíquota da 
contribuição para PIS/P ASEP e 
daCOFINS. 

Na 216ª foi apresentada nova 
Proposta do PDG - Exercício 
2015, bem como foram feitos 
esclarecimentos adicionais, pelo 
Diretor de Administração e 
Finanças, Daniel Augusto 
Borges da Costa e pelo 
Superintendente do 
Departamento de Gestão 
Contábil, Orçamentária e 
Financeira, José Luiz Gil Costa, 
acerca da melhoria do Resultado 
Primário CMB no PDG 2015, 
que na proposta inicial era 



Órgão 
Recomendador 

CONSAD 

CONSAD 

Origem da 
Recomendaclo 

213ª Reunião 
Setembro/2014 

213ª Reunião 
Setembro/2014 

Recomendação 

Estrutura do Sistema de Custos da CMB 

Foi solicitado, pelos Conselheiros, que seja 
feita uma apresentação pelo Departamento 
de Pesquisa e Análise de Mercado -
DEP AM e pelo Departamento de Gestão 
Contábil, Orçamentária e Financeira -
DECOF sobre o status de atualização da 
estrutura do Sistema de Custos existente na 
CMB. 

Contratação direta da AMBEV para 
locação de linhas de produção em fábricas 
de bebidas 

Durante a análise das Atas de Reunião de 
Diretoria Executiva - 258, 288, 29ª, 308, 32ª, 
33ª, 34ª, 35ª e 36ª/2014, no que tange ao 
assunto registrado na Ata da 36ª RD/2014, 
sobre a contratação direta da empresa 
AMBEY - Companhia de Bebidas das 
Américas para locação de linhas de 
produção em fábricas de bebidas, foi 
solicitado, pelos Conselheiros, que sejam 
apresentados na próxima reunião do 
CONSAD, a ser realizada em 31/10/2014, o 
nome das empresas consultadas durante o 
processo de pesquisa de mercado, quais 
foram os questionamentos feitos a essas 
empresas consultadas, como foi realizado 
todo o processo, de fonna detalhada, que 
culminou com a contratação direta da 
AMBEV. 

Atendimento 

DEFICIT ÁRlO e na nova 
proposta passa a ser 
SUPERAVIT ÁRlO, atendendo 
a solicitação dos Conselheiros. 

Na 214ª Reunião, o 
Departamento de Gestão 
Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF informou 
que o processo de 
formação/orçamento de preços, 
para participação em 
concorrências (nacionais ou no 
exterior), é de responsabilidade 
do Departamento Comercial e 
Marketing - DECOM, da 
Diretoria de Relações com o 
Mercado - DIREM. 

A Diretora de Relações com o 
Mercado D IREM, Lara 
Caracciolo Amorelli, apresentou 
aos Conselheiros o fluxo de 
formação de preços de produtos 
e serviços, com os 
Departamentos responsáveis em 
cada etapa, sem comentários a 
serem registrados em Ata, em 
atendimento à solicitação feita 
pelo CONSAD, na 213ª 
Reunião Ordinária do 
CONSAD. 

Foi encaminhado, pela 
Comissão Especial de Licitação 
- COMESP, aos Conselheiros, a 
Nota Técnica COMESP nº 
002/2014, de 22/10/2014, que 
trata da contratação da empresa 
AMBEV para locação de linhas 
de produção, em atendimento à 
solicitação feita pelo CONSAD, 
na 213ª Reunião Ordinária, de 
apresentação dos nomes das 
empresas consultadas durante o 
processo de pesquisa de 
mercado, para a locação de 
linhas de produção em fábrica 
de bebidas, quais foram os 
questionamentos feitos a essas 
empresas consultadas, como foi 
realizado todo o processo, de 
forma detalhada, que culminou 
com a contratação direta da 
AMBEV. 

O Presidente da COMESP e 
Superintendente do 
Departamento Jurídico da CMB 
- DEJUR, Márcio Luis 
Gonçalves Dias, esclareceu as 
dúvidas suscitadas pelos 



Orglo 
Recomendador 

CONSAD 

Origem da 
Recomendacão 

213ª Reunião 
Setembro/2014 

Recomendação 

Incorporaç.ão de Função 

Apresentação, pela Auditoria Interna -
AUDIT, do item do Relatório AUDIT nº 
08/2014, que trata do assunto "Incorporação 
de Função" 

Atendimento 

Conselheiros, quanto ao 
processo de pesquisa de 
mercado, mais precisamente 
quanto à forma de contato da 
CMB com as empresas 
consultadas (formalização do 
contato da CMB com as 
empresas consultadas e controle 
da CMB do rol das áreas 
responsáveis, das empresas 
consultadas, aptas a 
responderem a pesquisa 
encaminhada) tendo sido 
classificada a solicitação feita 
na 213ª Reunião, como 
atendida. 

O Membro Nato do CONSAD, 
Presidente da CMB, Francisco 
de Assis Leme Franco, solicitou 
que seja feito encaminhamento, 
pelo Chefe de Gabinete da 
CMB, ao Departamento de 
Gestão de Contratação e 
Suprimentos - DEGCS, a fim 
de verificar qual o documento 
utilizado para formalizar 
consulta realizada pela CMB a 
outras empresas durante a 
pesquisa de mercado, que 
precede às licitações, bem como 
se existe controle da CMB do 
rol das áreas responsáveis, das 
empresas consultadas, aptas a 
responderem as pesquisas 
encaminhadas. Solicitou, 
também, que o DEGCS 
formalize todas as consultas 
realizadas durante a pesquisa de 
mercado e que a consulta seja 
sempre encaminhada ao 
responsável da empresa que 
esteja apto a respondê-la. 

Em atendimento à solicitação 
feita pelo CONSAD, na 213ª 
Reunião Ordinária, de 
apresentação, pela Auditoria 
Interna - AUDIT, do item do 
Relatório AUDIT nº 08/2014, 
que trata do assunto 
"Incorporação de Função", o 
Chefe da Auditoria Interna da 
CMB - AUDJT, José Antônio 
Meyer Pires Junior, encaminhou 
aos Conselheiros o Memorando 
AUDIT nº 711, de 24/10/2014, 
que trata do Ponto 1, do 
Relatório Preliminar AUDIT nº 
08/2014, sobre fragilidade no 
controle das incorporações de 
função de confiança. 

f 



Órgão 
Recomendador 

Origem da 
Recomendacão 

Recomendação Atendimento 

Após a apresentação realizada 
pela AUDIT à Diretoria 
Executiva, no dia 24/10/2014, 
foi solicitada pelo Presidente da 
CMB a verificação de todos os 
73 empregados da CMB que 
atualmente recebem a 
gratificação por incorporação da 
função de confiança, bem como 
a avaliação dos empregados que 
já possuem o direito ao 
recebimento da referida 
incorporação. Em face da 
solicitação, o Chefe da AUDIT 
encaminhou ao CONSAD o 
Ponto l, do Relatório Final de 
Auditoria oº 08/2014, que 
aborda integralmente a 
solicitação do Presidente da 
CMB. 

O respectivo ponto infonna que, 
com base nas infonnações 
encaminhadas pelo DEGEP, 
atualmente, a CMB possui 134 
empregados que exerceram a 
função de confiança, por 
período igual ou superior a l O 
anos ininterruptos. Desse total 
de empregados, 73 recebem a 
incorporação da gratificação de 
função, 5 possuem o direito à 
incorporação de função, mas 
não a obtiveram após a 
exoneração, devido à 
recomendação do DEST, 
confonne o oficio nº 
1250/DEST/SE-MP; e 56 
permanecem no exerc!cio da 
função de confiança por período 
igual ou superior a I O anos 
ininterruptos, tendo sido 
classificada a solicitação feita 
na 214ª Reunião, como 
atendida. 

Foi ressaltado pelo Membro 
Nato do CONSAD, Presidente 
da CMB, Francisco de Assis 
Leme Franco, que as regras que 
norteiam à incorporação de 
Função na CMB serão 
normatizadas pela empresa. 



ANEXO V-B 

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FISCAL DA CMB 

1 - Recomendações do Exercício 2014 

ôrgão 
Recomendador 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

Origem da 
Recomendaclo 

485ª Reunião 
J aneiro/20 14 

486ª Reunião 
Fevereiro/2014 

487ª Reunião 
Março/2014 

488ª Reunião 
Abril/2014 

Recomendação 

Elaboração de Nota Técnica da 
Análise Comparativa referente ao 4° 
Trimestre de 2013. pelo 
Departamento de Gestão Contábil. 
Orçamentária e Financeira - DECOF. 

O encaminhamento pela Auditoria 
Interna - AUDIT da integra dos 
Relatórios Gerenciais nº 2. 4. 1 O. 11 e 
12/2013. 

Quanto à Análise Comparativa 
referente ao 4º Trimestre de 2013. o 
Conselho solicitou ao DECOF a 
inclusão de notas explicativas, ainda 
que concisas, acerca das razões que 
justificam as variações mais 
relevantes registradas no RMDE, de 
modo a incrementar o caráter 
qualitativo dos dados nele contidos. 

Atendimento 

Foi feita a entrega da Análise 
Comparativa referente ao 4° 
Trimestre de 2013. na 486ª Reunião 
do CONFIS. pelo Departamento de 
Gestão Contábil. Orçamentária e 
Financeira - DECOF; 

Na 487ª RO do CONFIS foi 
apreciada a Análise Comparativa 
referente ao 4° Trimestre de 2013 
elaborada pelo Departamento de 
Gestão Contábil. Orçamentária e 
Financeira - DECOF. solicitada pelo 
Conselho na 485ª Reunião do 
CONFIS. 

Foi entregue, na 48?8 RO, o 
OF.AUDIT/034/2014, de 12/03/2014, 
encaminhando os Relatórios 
Gerenciais nº 2. 4. 10. 11 e 12/2013. 
conforme solicitado pelo Conselho. 
Após análise do material. não foram 
registradas considerações a respeito. 

Nesse sentido, conforme registro na 
Ata da 488ª Reunião Ordinária do 
CONFIS, foi entregue ao Conselho o 
Memorando da Diretoria de 
Administração e Finanças - DIRAD 
nº 116, de 15/04/2014, esclarecendo 
não haver possibilidades para 
cumprimento das referidas 
solicitações para o mês de março, 
tendo em vista não haver tempo hábil 
em função do cronograma de 
encerramento do SlAFI, 
conformidade e consolidação dos 
demonstrativos de resultado mensal, 
para elaboração por aquele 
Departamento. 

Recomendação atendida na 490ª RO 
do CONFIS, conforme Memo 
DIRAD nº 165, de 10/06/2014 
(SGDoc 0066225) 

Não houve recomendação pelo Não aplicado. 
Conselho Fiscal. 



CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

489ª Reunião 
Maio/2014 

489ª Reunião 
Maio/2014 

489ª Reunião 
Maio/2014 

490ª Reunião 
Junho/2014 

Presença do Sr. Diretor A fim de atender a solicitação do 
Vice-Presidente de Administração e CONFIS, constante do Item 11, 1, "a" 
Finanças para: a) Prestar e "b" da 489ª Ata do Conselho, 
esclarecimentos quanto ao registro da compareceram, em substituição ao 
Secretaria da Receita Federal no Diretor Vice-Presidente da Diretoria 
CADIN desde 2006; b) Esclarecer de Administração e Finanças -
sobre a metodologia de cobrança DIRAD, a Sra. Lara Caracciolo 
SICOBE e SCORPIOS e outros Amorelli, Diretora Vice-Presidente 
assuntos pertinentes à sua área; da Diretoria de Relações com o 

Cópia da Nota Técnica DIRAD nº 
31/2014/DEGEP e Voto/CA/CMB nº 
016/2014, que tratam da "Proposta de 
Alteração do Programa de 
Remuneração Variável Anual - RVA 
dos Dirigentes da CMB, Exercício 
2014", conforme registro no item 1.2 
da 208ª Ata do Conselho de 
Administração - CONSAD, de 
28/04/2014. 

Presença do Chefe da Auditoria 
Interna para esclarecimentos sobre o 
Processo de Prestação de Contas da 
CMB. 

Com relação ao Quadro de Pessoal da 
CMB, mês de maio/2014, o Conselho 
solicitou a listagem dos empregados 
afastados pelo INSS, incluindo a data 
do afastamento, prazo e motivo, tanto 
do acumulado até abril, quanto do 
mês de maio, relacionados 
separadamente; Repetir o 
procedimento, também, caso haja 
afastamentos no mês de junho. 

Mercado - D IREM, o 
Superintendente do Departamento de 
Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF, Sr. José Luiz 
Gil Costa. e a Assessora da DIRAD. 
Sra. Cristina Fischer, para 
esclarecimentos sobre a metodologia 
de cobrança SICOBE e SCORPIOS e 
quanto ao registro da Secretaria da 
Receita Federal no CADlN desde 
2006, bem como outros assuntos 
pertinentes à área; Na oportunidade a 
Sra. Lara prestou esclarecimentos, 
também, acerca do Contrato com o 
Banco Central; 

Foi entregue na 490ª RO do CONFIS 
a Informação/Despacho da Assistente 
Técnica do CONSAD, de 
09/06/2014, encaminhando cópia da 
Nota Técnica DlRAD nº 
31/2014/DEGEP e Voto/CA/CMB nº 
016/2014, em atendimento a 
solicitação constante do Item II, 3 da 
489" Ata do Conselho. 

O Chefe da Auditoria Interna, 
compareceu na 490ª RO do CONFIS, 
conforme solicitado, para 
esclarecimentos sobre o Processo de 
Prestação de Contas da CMB, 
relativo ao Processo nº 
18750.000241/2014-45, cuja cópia 
foi entregue aos Conselheiros. 

Foi entregue a listagem solicitada 
pelo Conselho, em relação a qual o 
CONFIS solicitou a presença da 
Gerente da Seção de Análise de 
Cargos e Pagamento de Pessoal -
SEAN para esclarecimentos, 
conforme registro no item li, da Ata 
da491ª RO do CONFIS. 

Conforme solicitação do CONFIS, 
compareceu, na 492ª RO do 
Conselho, a Gerente da Seção de 
Análise de Cargos e Pagamento de 
Pessoal - SEAN que prestou 
esclarecimentos relativos ao Quadro 
de Pessoal da CMB. Foi apresentada 
ao Conselho a olanilha atualizada e 



CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

490ª Reunião 
Junho/2014 

491 ª Reunião 
Julho/2014 

492ª Reunião 
Agosto/2014 

Solicitou elaboração de Quadro 
Gerencial relativo às recomendações 
emanadas pela Auditoria Interna, 
contendo as informações referentes 
aos Planos de Ação, bem como os 
respectivos prazos para atendimento 
pelas áreas. 

Encaminhamento mensal da Planilha 
contendo informações do Ministério 
Público Federal - MPF, elaborada 
pelo Departamento Jurídico -
DEJUR, em consonância ao 
encaminhamento feito ao CONSAD, 
conforme registro na Ata da 21 o• 
Reunião daquele Conselho. 

Convite à Sra. Priscila Sabino. 
Assistente Técnico de Diretoria 
Executiva, para apresentação ao 
CONFIS sobre o Saldamento do 
Plano de Beneficios Definido 
CIFRÃO - PBDC. 

ajustada, tendo sido acordado a 
adoção de um novo modelo de 
Quadro de Pessoal com informações 
sobre a posição atual do número de 
funcionários e movimentação mensal 
desde janeiro de 2014; 

Em atendimento ao solicitado, foi 
efetuada alteração no Quadro de 
Pessoal pela Seção de Pagamento -
SEPE, cÔnforrne. registro ni 493ª Ata 
do CONFIS. porém. os Conselheiros 
acordaram em criar um novo modelo 
de Quadro de Pessoal para adaptação 
ao Quadro atual da CMB, de forma a 
incluir as informações necessárias 
para acompanhamento do Conselho. 

Foi entregue, na 492ª RO do 
CONFJS, em atendimento à 
solicitação do Conselho, o Quadro 
Gerencial relativo às recomendações 
emanadas pela Auditoria Interna -
AUDIT, contendo as informações 
referentes aos Planos de Ação, 
pendências e respectivos prazos para 
atendimentos pelas áreas. 

O Relatório passou a ser 
encaminhado periodicamente ao 
CONFIS, para conhecimento quanto 
às recomendações emanadas pela 
AUDIT e quanto ao atendimento 
pelas áreas. 

Foi encaminhada ao Conselho, na 
492ª RO do CONFIS, conforme 
solicitado, a Planilha contendo 
informações do Ministério Público 
Federal - MPF, elaborada pelo 
Departamento Jurídico - DEJUR, 
cuja atualização mensal passa a ser 
encaminhada para apreciação, 
também, do CONFIS. 

Compareceu, na 493ª RO do 
CONFIS. atendendo ao convite do 
Conselho, a Sra. Priscila Kelly 
Sabino, Assistente Técnico de 
Diretoria Executiva, que prestou os 
esclarecimentos solicitados. sendo 
requerido pelo Conselho, o envio de 
cópia das apresentações em 
PowerPoint, feitas ao CONSAD, 
sobre o Saldamento do Plano de 
Beneflcios Definido CIFRÃO -
PBDC. 

As apresentações foram 
encaminhadas. conforme solicitado, e 
apreciadas na 494ª RO do CONFIS. 



CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

492ª Reunião 
Agosto/2014 

492ª Reunião 
Agosto/2014 

Mensagem 
eletrônica do 
Presidente do 
CONFIS, (de 

09/09/2014) em 
complemento às 
solicitações da 

492ª Reunião de 
Agosto/2014. 

(Memo CONFIS 
nº 021, de 

11/09/2014) 

493ª Reunião 
Setembro/20 14 

Cópia da Nota técnica DEJUR. de Foi entregue, na 493ª RO do 
13/06/2014, que trata da prescrição CONFIS, cópia da Nota técnica 
da pretensão de cobrança do DEJUR. de 13/06/2014, em 
ressarcimento do SICOBE dos atendimento ao solicitado pelo 
fabricantes de bebidas inadimplentes. Conselho. 
conforme registro na 211ª Ata do 
CONSAD. 

Cópia da Nota Técnica DlRAD nº Foi entregue. na 493ª RO do 
055/2014/DEGEP, de 21/07/2014, CONFIS, cópia da Nota Técnica 
que trata da revisão da proposta de DIRAD nº 055/2014/DEGEP. de 
remuneração dos Dirigentes e 21 /07/2014, em atendimento ao 
Conselheiros da CMB e solicitado pelo Conselho. 
Voto/CNCMB nº 28/2014, conforme 
registro na 211 ª Ata do CONSAD. 

Convite do CONFIS, ao Sr. Rodrigo 
da Silva Ferreira, Superintendente do 
Departamento de Gestão de 
Contratações e Suprimentos -
DEGCS, para prestar esclarecimentos 
no tocante às etapas que compõem o 
processo de contratação/compras no 
âmbito da CMB, compreendendo 
desde as providências iniciais até a 
conclusão do processo licitatório ou 
contratação direta, conforme o caso. 

Convite para a próxima Reunião do 
CONFIS ao Superintendente do 
Departamento de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira- DECOF, 
Sr. José Luiz Gil Costa, para realizar 
a apresentação feita ao CONSAD, 
conforme registro na Ata da 212ª 
Reunião Ordinária daquele Conselho, 
sobre detalhamento dos valores que 
compõem as contas de impostos e 
contribuições a compensar, bem 
como apresentar a proposta de 
reprogramação do PDG 2014 e do 
PDG 2015; 

Compareceu. na 493ª RO do 
CONFIS, o Sr. Rodrigo da Silva 
Ferreira, Superintendente do 
Departamento de Gestão de 
Contratações e Suprimentos -
DEGCS, em atendimento ao 
Conselho, prestando os 
esclarecimentos solicitados. 

Quanto ao assunto, foi solicitado 
pelos Conselheiros que fosse 
encaminhado fluxograma referente ao 
mapeamento dos processos de 
contratação e compras, conforme 
registro no item "li, 2, " da Ata da 
493ª RO do Conselho. 

Foi elaborado e encaminhado pelo 
Superintendente do Departamento de 
Gestão de Contratações e 
Suprimentos - DEGCS, Sr. Rodrigo 
da Silva Ferreira, fluxograma 
contendo o mapeamento dos 
processos de contratação e compras, e 
apreciado pelo CONFIS na 494ª RO. 

Compareceram, na 494ª RO do 
CONFIS, à convite do Conselho, o 
Superintendente do Departamento de 
Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira - DECOF, Sr. José Luiz 
Gil Costa, que realizou a 
apresentação feita ao CONSAD, 
j untamente com o Superintendente do 
Departamento Jurídico - DEJUR, Sr. 
Márcio Luís Gonçalves Dias, 
conforme registro na Ata da 212ª 
Reunião Ordinária daquele Conselho, 
em atendimento ao solicitado pelo 
CONFIS, bem como prestaram 
demais esclarecimentos pertinentes. 



CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

493ª Reunião 
Setembro/2014 

494ª Reunião 
Outubro/2014 

495ª Reunião 
Novembro/2014 

Convite para a próxima Reunião do 
CONFIS ao Superintendente do 
Departamento de Pesquisa e Análise 
de Mercado - DEPAM, Sr. José 
Maria dos Santos Junior, para 
esclarecimentos no tocante a sua 
participação no processo de compras. 

Compareceu, na 494ª RO do 
CONFIS, à convite do Conselho, o 
Superintendente do Departamento de 
Pesquisa e Análise de Mercado -
DEPAM, Sr. José Maria dos Santos 
Júnior, que prestou esclarecimentos 
no tocante a sua participação no 
processo de compras, detalhando o 
fluxo dos trabalhos do Departamento, 
a composição de sua equipe e 
respectivas atribuições no cenário de 
custos, análise e prospecção do 
mercado onde a CMB atua. 

Não houve recomendação pelo Não aplicado. 
Conselho Fiscal. 

Justificativa das áreas quanto ao não 
cumprimento das recomendações da 
Auditoria Interna para 
implementação das ações previstas no 
Plano de Ação dos Relatórios: 

a) nº 04/2013, ao Departamento 
Comercial/Marketing - DECOM e 
Departamento de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira - DECOF; 

b) nº 08/2013, ao Departamento de 
Gestão de Pessoas - DEGEP; 

e) nº 20/2013, ao Departamento de 
Segurança do Trabalho, Meio 
Ambiente e Saúde Ocupacional -
DESMS; 

Foi apresentada justificativa, na 496ª 
RO do CONFIS, pelo Departamento 
Comercial/Marketing - DECOM, 
(Inf./Desp. de 16/12/2014 - Memo 
CONFIS nº 030, de 09/12/2014), e 
pelo Departamento de Gestão 
Contábil, Orçamentária e Financeira 
- DECOF (Memo DIRAD nº 381, de 
12/ 12/2014 - Memo CONFIS nº 029, 
de 09/12/2014), quanto ao Relatório 
de Auditoria nº 04/2013. Quanto ao 
assunto, o Conselho considerou as 
respostas satisfatórias, bem como 
solicitou que fossem encaminhadas à 
Auditoria Interna - AUDIT, para 
conhecimento e demais providências 
cabíveis. 

Na 496ª RO do CONFIS, reiterou a 
solicitação registrada na 495ª Ata de 
Reunião Ordinária do Conselho. para 
manifestação quanto ao cumprimento 
das recomendações da Auditoria 
Interna para implementação das ações 
previstas no Plano de Ação do 
Relatório de Auditoria nº 0812013, ao 
Departamento de Gestão de Pessoas -
DEGEP; 

Foi apresentada justificativa, na 496ª 
RO do CONFlS, pelo Departamento 
de Segurança do Trabalho, Meio 
Ambiente e Saúde Ocupacional -
DESMS (lnf./Desp. DESMS, de 
15/12/2014 - Memo CONFIS nº 032, 
de 09/12/2014), quanto ao Relatório 
de Auditoria nº 20/2013. Quanto ao 
assunto, o Conselho considerou as 
respostas satisfatórias, bem como 
solicitou que fossem encaminhadas à 
Auditoria Interna - AUDlT, para 
conhecimento e demais providências 
cabíveis. 



CONFIS 

CONFIS 

495ª Reunião 
Novembro/2014 

496ª Reunião 
Dezembro/2014 

Que seja realizada também para o O CONFIS participou da 
CONFIS. a reapresentação do PDG reapresentação do PDG, registrada na 
solicitada pelo Conselho de Ata da 214ª Reunião Ordinária do 
Administração - CONSAD da CMB. Conselho de Administração -
conforme registro no item 2.3 da Ata CONSAD, de 31/10/2014, 
da 214ª Reunião Ordinária daquele juntamente com aquele Conselho. 
Conselho. de 31/10/2014, para a Sobre o assunto. não houve registro 
próxima reunião deste Conselho de comentários pelo CONFIS. 
Fiscal, em 19/12/2014. 

Solicitou cópia do Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado 
entre a Casa da Moeda do Brasil, 
CIFRÃO e a Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC) para Atendimento em andamento, para 
equacionar a situação deficitária do apresentação na 497ª Reunião 
Plano Beneficio Definido Cifrão Ordinária, de janeiro/2015. 
(PBDC), por meio de um processo de 
migração voluntária dos seus 
participantes, informado no Tempo 
Real nº 321. 



2 - Recomendações do Exercício 2013 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

48()3 Reunião 
Agosto/2013 

480ª Reunião 
Agosto/2013 

482ª Reunião 
Outubro/2013 

482ª Reunião 
Outubro/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. 

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 
o Relatório de Gestão em duas partes: 
uma primeira referente aos Atos de 
Gestão, e outra relativa aos Atos 
Orçamentários/Financeiros. e) 
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 oerfodo." 

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. 

Análise Comparativa Trimestral 
Sugeriu que o DECOF inclua no 
relatório uma seção contendo notas 
explicativas que justifiquem as 
variações mais relevantes destacadas 
na análise. 

Demanda encaminhada ao 
Departamento (Memo CONFIS nº 
005/2013, de 13/09/2013). 

Norma está em fase de ajustes para 
aprovação. 

Demanda encaminhada ao 
Coordenador do Grupo de Trabalho 
(PA-PRESI nº 674/2013, de 
24/ 10/20 13). 

Foi atendido no que coube e 
publicado no sítio eletrônico da Casa 
da Moeda do Brasil - CMB, 
no link direcionado ao 
Tribunal de Contas da União - TCU: 
http://www.casadamoeda.gov .br/aces 
soinformacao/contas-anuais.php 

Ou, diretamente, no link: 
https:// contas. teu. go v. br/econtrole/0 b 
terDocumentoSisdoc?codArgCatalog 
ado=7506463&seAbrirDocNoBrows 
er= l 

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. 

Foi emitido OF.AUDIT 009/2014, de 
22/01/2014, contendo novos 
desdobramentos sobre o assunto 
(recebimento SA nº 20138162/01 , de 
15/01/20 14, da CGU), a fim de 
manter o CONFIS informado quanto 
à demanda. 

Demanda encaminhada ao 
Departamento. 
Material sendo preparado para 
entrega na Análise Comparativa do 
4° Trimestre. 

Conforme registro na 484ª Ata do 



CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

CONFIS 

484ª Reunião 
Dezembro/2013 

484ª Reunião 
Dezembro/2013 

484ª Reunião 
Dezembro/2013 

484ª Reunião 
Dezembro/2013 

Esclarecimentos do Departamento de 
Desenvolvimento Empresarial -
DESEM com relação ao programa de 
investimentos da CMB. mais 
especificamente no tocante à redução 
observada no valor dos investimentos 
realizados em outubro (50.2 milhões 
de reais) . relativamente ao montante 
consignado nos meses anteriores 
(52.47 milhões em setembro e 50,7 
milhões em agosto); 

Justificativas do Departamento de 
Gestão Contábil. Orçamentária e 
Financeira - DECOF de como serão 
lançados. no balanço da empresa. os 
montantes em aberto das Duplicatas a 
Receber relativos ao SJCOBE. assim 
como sejam apresentadas as 
providências que estão sendo 
tomadas para a efetiva cobrança dos 
valores; 

Para a Reunião Extraordinária 
Conjunta entre o CONFIS e 
CONSAD. o colegiado solicitou que 
sejam apresentadas informações do 
enquadramento contábil relativo a 
participação da CMB na CAMOAR. 

Comparecimento do Superintendente 
do DEJUR para prestar 
esclarecimentos acerca dos 
procedimentos adotados no tocante 
ao processo administrativo 
envolvendo o ex-empregado Bruno 
Pinto da Cunha Santos, tendo em 
vista denúncia encaminhada à 
Comissão de Ética e Ouvidoria-Geral 
do Ministério da Fazenda/MF. 

CONFJS - Item IV, 1, c - foi 
informado pelo Superintendente 
daquele Departamento, por meio da 
Informação/Despacho datada de 
21/11/2013, que será processada para 
o relatório do 4° trimestre de 2013, 
quando do fechamento do exercício. 

Foi feita a entrega da Análise 
Comparativa do 4° Trimestre, na 485" 
Reunião Ordinária do CONFIS, em 
janeiro/2014. 

Foi encaminhado pelo Departamento 
de Desenvolvimento Empresarial -
DESEM. para apreciação na 485ª RO 
CONFlS. de janeiro/2014. 
esclarecimentos com relação ao 
programa de investimentos da CMB. 
por meio da Informação/Despacho 
datada de 09/01/2014. em 
atendimento ao solicitado pelo 
Conselho. 

Compareceram, na 485ª RO, de 
janeiro/2014. o Superintendente do 
Departamento de Gestão Contábil, 
Orçamentária e Financeira - DECOF, 
Sr. José Luiz Gil Costa e o Contador 
da CMB, Sr. Marcos Paulo Martins 
dos Santos, que prestaram 
esclarecimentos solicitados. sobre os 
balanços demonstrativos preliminares 
de 2013 e demais assuntos relativos à 
área. 

Compareceram, na 485ª RO, de 
janeiro/2014. o Superintendente do 
DECOF, Sr. José Luiz Gil Costa e o 
Contador da CMB, Sr. Marcos Paulo 
Martins dos Santos, que prestaram 
esclarecimentos sobre a participação 
da CMB na CAMOAR. e demais 
assuntos pertinentes. 

Compareceram na 485ª RO, de 
janeiro/2014. o Superintendente do 
Departamento Jurídico - DEJUR, Sr. 
Mareio Luiz Gonçalves Dias, e o 
Corregedor da CMB, Sr. Guilherme 
Bohrer, para prestarem os 
esclarecimentos solicitados. Sobre o 
assunto, o Conselho considerou 
satisfatórios os esclarecimentos 
prestados, não havendo nada a ser 
observado em relação à higidez do 
processo. 



ANEXO VI-A - CGU 

RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE - 2014 
Órgão 

Recomendador 

CGU 

Origem da 
Recomendação 

Relatório de 
Auditoria CGU/RJ nº 

2013.18162, de 
09/06/2014. 

Recomendação Atendimento 

Esse Relatório de Auditoria da Esta AUDlT encaminhou 
Controladoria Geral da União - CGU Memo AUDlT 421, de 
apresenta os resultados dos exames 17/07/2014, ao DEGCS para 
realizados sob atos e consequentes providências cabíveis em 
fatos de gestão, ocorridos na Casa da relação às 3 recomendações 

consignadas pela CGU. 
Moeda do Brasil, no que se refere às 
aquisições de discos metálicos para 
confecção de moedas no período de 
2013. 

Recomendação 1 : Aprimorar a redação 
das disposições editalícias por meio da 
referência expressa à legislação 
vigente e o detalhamento mínimo das 
implicações decorrentes do 
estabelecimento de margem de 
preferência ao produto final. 

Recomendação 2: Orientar suas 
comissões de licitação a construir 
registros mais claros e consistentes dos 
incidentes ocorridos em sessões 
públicas de licitações, especialmente 
nas situações que envolvam 
divergências levantadas por licitantes. 

Recomendação 3: Facultar aos 
fornecedores nacionais o registro de 
lances inferiores ao último por eles 
ofertado, ainda que sejam superiores 
ao menor preço cotado por 
fornecedores internacionais, durante a 
fase de lances de pregão presencial em 
que haja entre os licitantes, bem como 
garantir a potencial aplicação desse 
beneficio legal em posterior momento 
determinado por diploma 
regulamentador. 

Quanto as Recomendações 1 e 
2, a Presidente da COMPEL 
elaborou notificação,por meio 
de correio eletrônico, a todos 
os pregoeiros e membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações do dever de redigir 
atas devidamente 
circunstanciadas. 

Quanto à Recomendação 3, a 
respeito da aplicação de 
margem de preferência 
prevista para o produto 
nacional, a área responsável 
procedeu a adesão ao 
COMPRASNET ferramenta 
que permitirá a realização de 
licitações internacionais na 
forma eletrônica, a fim de 
possíbilitar a livre redução de 
preços. 

A AUDIT encaminhou Memo 
557/2014, de 27/08/2014, à 
D IREM, solicitando 
preenchimento do PPP, no 
prazo até 20 dias, e 
manifestação acerca das 
questões de sigilo quanto ao 
Relatório. Na mesma data foi 
encaminhado à CGURJ/NACI 
as informações relacionadas. 
Foi encaminhado 
OF.AUDIT/83/2014, de 
22/09/2014, à CGU, em 
complemento ao OF.AUDIT 
nº 74/2014, contendo as 
informações relativas ao 
Relatório de Auditoria 
CGU/RJ nº 20138162, bem 
como encaminhando o PPP 
elaborado e assinado pelo 
Superintendente do 
Departamento de Gestão de 
Contratações e Suprimentos -
DEGCS, com a concordância 
da DIREM, em resoosta ao 

1 

~' 



Órgão 
Recomendador 

CGU 

Origem da 
Recomendal.'.Ao 

Nota de Auditoria nº 
201407587/001 , de 

01/08/2014. 

Recomendação 

Apresentação do teor do registro 
elaborado pela CGU-R/RJ, sobre 
constatação de falhas cujo saneamento 
pode ser prontamente iniciado. As 
recomendações devem compor o PPP, 
considerando o disposto no item 6.3 da 
Norma de Execução aprovada pela 
Portaria CGU/SE nº 650/2014. 
Como manifestação, em resposta à SA 
nº 201407587/003, foi enviado Memo 
CORREG nº 115, de 03/07/2014, 
contendo Rol de procedimentos 
administrativos disciplinares ainda em 
curso na CMB. Fato: Fragilidade nos 
controles adotados pela CORREG para 
cadastramento da CMB no sistema 
CGU-PAD. 

Recomendação 001: Aprimorar 
procedimentos necessários ao 
adequado cadastramento das 
informações, saneando as 
inconsistências do trabalho AAC 2013 
e evitando novas falhas, para o pleno 
atendimento da Portaria CGU nº 
1.043/2007. 

Atendimento 

Memo AUDIT nº 557/2014 . 
Foi ressaltado, ainda, a 
aquiescência do Presidente da 
CMB, Dirigente Máximo da 
empresa, quanto ao referido 
PPP, bem como não houve 
objeção quanto à divulgação 
das informações do Relatório, 
em atendimento à LAl. 

Foi encaminhado Memo 
AUDIT nº 480/2014, à PRESI, 
em 01/08/2014, com retomo 
em 07/08/2014, em que a 
CORREG considerou o 
documento apócrito, por 
ausência de assinatura e 
rubricas. Em 08/08/2014, a 
AUDIT encaminhou o 
documento devidamente 
assinado pelo Sr. Ericson, 
Chefe de Divisão da CGU
R/RJ, sem dilação de prazo 
solicitado pela CORREG. 
Porém, foi informado àquela 
Controladoria, que as 
inconsistências estavam sendo 
saneadas pela Corregedoria da 
CMB, embora não tenham 
sido atendidas dentro do 
prazo. Em 15/08/2014, a 
CORREG informou que o 
sistema CGU-PAD 
encontrava-se em manutenção, 
sendo a informação repassada 
à CGU. Em 18/08/2014 a 
CGU informou, por 
mensagem eletrônica, que o 
não cumprimento do prazo 
traz duas consequências, a 
inclusão no PPP, para 
acompanhamento, e o registro 
da inconsistência no Relatório 
de Contas da CMB, e que, 
também, obtiveram a 
informação de que o sistema 
CGU-PAD não esteve em 
manutenção. Em 21/08/2014, 
a AUDIT encaminhou Memo 
533/2014, à CORREG, para 
posicionamento quanto ao 
solicitado pela CGU, até 
29.08.2014, data da reunião 
CONSAD, informando, ainda, 
que o assunto entrará no 
Relatório de Contas nº 
7587/2014, pelo fato do não 
atendimento a contento. Em 
28/08/2014, a CORREG 



órgão Origem da Recomendação Atendimento 
Recomendador Recomendaclo 

informou que os Processos 
constantes do Memo 
CORREG nº 11 5/2014, foram 
cadastrados e que as 
inconsistências apontadas 
foram sanadas. Na mesma 
data a documentação foi 
encaminhada à CGURJ-
NACI, por meio eletrônico, 
informando o atendimento 
pela CORREG. 



RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE - 2014 

Órgão 
Recomendador 

TCU 

TCU 

TCU 

Origem da 
Recomendacão 

2.872/2014 

Acórdão nº 
2965/2014, Plenário, 

de 07/11/2014. 

Acórdão nº 
5824/2014, Primeira 

Câmara, de 
07/ 10/2014 

Recomendação 

Acórdão 2.872/2014-TCU-Plenário, 
que recomendou: 
9 .1. conhecer da presente 
representação para, no mérito, 
considerá-la parcialmente procedente; 
9.2. cientificar a Casa da Moeda do 
Brasil de que a exigência a todos os 
licitantes, e não apenas ao vencedor 
após a fase de adjudicação e 
anteriormente à assinatura do contrato, 
de apresentação de licença de operação 
concedida pelo orgão ambiental, 
identificada na Concorrência 
Internacional nº 1/2013 (revogada), 
contraria as disposições sobre 
qualificação técnica constantes do art. 
30, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 e a 
jurisprudência desta Corte de Contas; 
9 .3. dar conhecimento desta 
deliberação 
empresas 
Indústria e 
Indústria 

à representante e às 
Scientech Ambiental 

Comércio Eireli e SIGA 
de Equipamentos 

Termoplásticos Ltda. 

Em 07/11/2014, foi expedido o 
Acórdão nº 2965/2014, com 
fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 
8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso lll; 
169, 237 e 250 do Regimento 
lntemo/TCU, sendo considerado 
improcedente, uma vez que a Casa da 
Moeda do Brasil demonstrou que já 
abriu processo administrativo para 
apurar eventuais irregularidades 
ocorridas na execução do Contrato 
58/2013, indeferindo, por conseguinte, 
o pedido de medida cautelar formulado 
pela representante, dando-lhe ciência 
desta decisão, com o envio de cópia da 
respectiva instrução, e arquivar o feito. 

Em 09/10/2014 foi expedido o 
Acórdão nº 5.824/2014, o qual 
objetivou dar ciência à Casa da Moeda 
do Brasil acerca da desconformidade 
dos itens 3.1.4. e 4.1.4. dos editais dos 
Pregões Presenciais 16/2013, 17/2013, 
e 002/2014 à regra prevista no art. 87, 

ANEXO VI-B - TCU 

Atendimento 

Em 14/1 1/2014, o Gabinete da 
Casa da Moeda encaminhou a 
Diretoria de Relações com o 
Mercado - DIREM o Oficio 
nº 478/2014-TCU/SecexEstat, 
recebido dia 10/11/20 14, 
inerente ao "Acórdão 
2872/2014-TCU-Plenário, 
Sessão de 29/10/2014", para 
providências. 

Em 27/10/2014, Foi 
informado pelo Departamento 
de Gestão de Contratação e 
Suprimentos - DEGCS que 
devido a decisão do TCU ser 
direcionada a CMB, houve 
uma reunião com o 



ôrglo 
Recomendador 

TCU 

TCU 

TCU 

Origem da 
Recomendaclo 

Acórdão nº 
4758/2014, de 

18/09/2014. 

Acórdão nº 
4762/2014, de 

18/09/2014. 

Acórdão nº 
2719/2014, de 

15/10/2014. 

Recomendação 

inciso Ili, da Lei 8.666/1993, 
considerando que o entendimento 
prevalecente neste Tribunal é no 
sentido de que a suspensão do direito 
de licitar, prevista no dispositivo em 
questão, produz efeitos apenas em 
relação ao órgão ou entidade 
contratante que aplicou a penalidade. 

Oficio 10.113/2014, de 18/09/2014, 
encaminha o Acórdão nº 4.758/2014 o , 
qual considerou legal os registros dos atos 
de admissão elencados no referido 
acórdão, além de dar conhecimento e para 
anotação nas respectivas pastas funcionais. 

Oficio 10.11312014, de 18/09/2014, 
encaminha o Acórdão nº 4.762/2014 o , 
qual considerou legal os registros dos atos 
de admissão elencados no referido 
acórdão, além de dar conhecimento e para 
anotação nas respectivas pastas funcionais. 

Oficio 0465/2014-TCU/SecexEstat, de 
20/10/2014, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 0093/2013, a respeito de prestação de 
serviços de saúde em nível ambulatorial 
com fornecimento de medicamentos ; 
insumos hospitalares e serviços de 
supervisão de radioproteção, nas 
dependências da CMB, com pedido de 
medida cautelar. 
Acórdão nº 2719/2014 - Os Ministros do 
Tribunal de Contas da União acordam em 
conhecer da representação para, no mérito, 
considerá-la improcedente, indeferindo o 
pedido de cautelar, bem como arquivá-la, 
dando ciência à representante e à unidade 
jurisdicionada, conforme proposta da 
unidade técnica. 

Atendimento 

Departamento Jurídico -
DEJUR e os editais serão 
modificados a fim de aderirem 
ao entendimento do TCU. E 
ainda, de acordo com a área, a 
CMB ficará mais vulnerável 
às impugnações judiciais. 

Em 07/10/2014, esta AUDIT 
enviou uma 
Informação/Despacho para o 
Departamento de Gestão de 
Pessoas - DEGEP solicitando 
informações quanto às 
providências efetuadas pelo 
referido Departamento, com 
prazo até 14/10/2014. 
Em 09/10/2014, o DEGEP 
informou que o dossiê foi 
arquivado na pasta funcional 
da empregada. 

Em 07/10/2014, esta AUDIT 
enviou uma 
Informação/Despacho para o 
Departamento de Gestão de 
Pessoas • DEGEP solicitando 
informações quanto às 
providências efetuadas pelo 
referido Departamento, com 
prazo até 14/10/2014. 
Em 09/10/2014, o DEGEP 
informou que o dossiê foi 
arquivado na pasta funcional 
da empregada. 

Em 31/10/2014, foi 
encaminhado a AUDIT o 
acórdão nº 2719/2014, quanto 
a improcedência do pedido 
cautelar da Sansim Serviços 
Médicos Ltda. 
Em 04/11/2014 o 
Departamento Jurídico 
informou que a Representação 
foi julgada improcedente pelo 
Plenário da Corte de Contas, 
não remanescendo medidas a 
serem adotadas em 
contencioso administrativo, 
assim sendo recomendou a 
remessa da documentação que 
encaminhou o Acórdão para o 
Gabinete, com sugestão de 
comunicação ao DEJUR em 
caso de novo expediente no 
curso do aludido processo. 



Orgão 
Recomendador 

TCU 

Origem da 
Recomendado 

Acórdão nº 
1.200/2014 

Recomendação 

Em 14/05/2014, foi expedido o 
acórdão nº 1200/2014, que recomenda: 
9.1. informar aos órgãos governantes 
superiores, ou seja, ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), ao Departamento de 
Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (Dest), ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e ao 
Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), bem como aos 
órgãos do Poder Legislativo, que as 
informações apresentadas no presente 
relatório de levantamento, além de 
outros trabalhos desenvolvidos por 
este Tribunal (e. g. Acórdãos 
786/2006, 2.471/2008, 2.585/2012, e 
1.233/2012, todos do Plenário), 
indicam a necessidade de reformulação 
da política de pessoal de TI no que 
concerne à: 
9 .1.1. criação de cargos específicos da 
área de TI, distribuídos em carreira, de 
forma a propiciar a oportunidade de 
crescimento profissional; 
9 .1.2. atribuição das funções gerenciais 
exclusivamente a servidores ocupantes 
de cargos efetivos de TI; 
9 .1.3. estipulação de remuneração 
coerente com a relevância das 
atribuições desenvolvidas; 
9.1.4. permanente capacitação dos 
servidores, incluindo nessas ações o 
conteúdo multidisciplinar necessário 
ao exercício das atribuições inerentes a 
essas funções , cujas competências vão 
além dos conhecimentos de Tecnologia 
da Informação; 
9.2. determinar, com fundamento no 
art. 43, inciso 1, da Lei 8.443/1992, c/c 
o art. 250, inciso II, do Regimento 
Interno do TCU: 
9.2.1. ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, à Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação, 

Atendimento 

Em 12/11/2014 - O Gabinete, 
considerando a 
Informação/Despacho do 
DEJUR, arquivou o assunto. 

3 , 



Órgão 
Recomendador 

Origem da 
Recomendacão 

Recomendação 

ao Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais, ao 
Conselho Nacional de Justiça e ao 
Conselho Nacional do Ministério 
Público que orientem as instituições 
sob sua jurisdição a: 
9.2.1.1. identificar, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, situações em que 
atividades sensíveis e estratégicas 
inerentes à TI, como tarefas de 
planejamento, coordenação, 
supervisão, controle e governança, 
estejam sendo exercidas por agentes 
externos ao quadro permanente de 
pessoal da instituição, sugerindo a 
substituição desses por servidores ou 
empregados públicos efetivos, e 
9.2.1.2. a elaborar plano de ação, no 
prazo de 180 ( cento e oitenta) dias, 
com vistas à gradativa substituição dos 
referidos agentes externos por 
servidores ou empregados públicos 
efetivos, em período previamente 
definido no referido plano, segundo 
estudos e planejamentos relativos à 
disponibilidade e/ou à contratação de 
pessoal efetivo para o exercício dessas 
atividades, caso não seja possível a 
substituição imediata dos agentes 
externos mencionados; 

Atendimento 
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