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Este Relatório de Gestão, relativo ao exercício de 2016, foi elaborado com base na Decisão
Normativa-TCU nº 154, de 19 de outubro de 2016, e na Portaria-TCU nº 59, de 17 de janeiro de
2017, além das orientações complementares contidas no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas).
1.0

APRESENTAÇÃO

As informações do relatório estão estruturadas, por capítulo, adequando-se ao contínuo
aprimoramento imposto pelo Sistema de Prestação de Contas (e-Contas).
As figuras, quadros e tabelas estão numerados sequencialmente na ordem em que aparecem no
texto.
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2.0

VISÃO GERAL

2.1

Finalidade e competências

A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.- NUCLEP, localizada em Itaguaí/RJ, é detentora de
tecnologias inerentes à construção de componentes pesados para os circuitos primário e secundário
de centrais nucleares. Entre seus principais produtos estão vasos de pressão de reatores, estruturas
de núcleos de reatores, pressurizadores, acumuladores, geradores de vapor, condensadores, racks
para armazenagem de elementos combustíveis, assim como módulos de processos para plataformas,
cascos resistentes para plataformas offshore semissubmersíveis, cascos resistentes de submarinos,
equipamentos e componentes pesados para construção naval, para a indústria petroquímica, setor de
energia e outras áreas de negócios. A empresa foi credenciada em 2013 como Empresa Estratégica
de Defesa (EED), pelo Ministério da Defesa.
A NUCLEP tem trinta e seis anos de atividades operacionais. Devido à grande complexidade
operacional e tecnológica requerida para o desenvolvimento de seus negócios, a empresa tornou-se
um centro de excelência diferenciado e reconhecido em todo o mundo. A descontinuidade do
Programa Nuclear Brasileiro fez com que a empresa buscasse diversificar suas atividades
ampliando a sua atuação nos mercados nacional e internacional.
Atualmente, a NUCLEP possui 1058 profissionais treinados e qualificados para o pronto
atendimento das necessidades dos seus clientes, nos vários segmentos de atuação.
2.2

Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

A NUCLEP foi criada pelo Decreto n° 76.805, de 16/12/1975. Pela Lei n° 7.915, de 07/12/1989,
foram transferidas as ações anteriormente de propriedade da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. –
INB para a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
2.3

Breve histórico da entidade

A NUCLEP é uma indústria de base produtora de bens de capital sob encomenda, não seriada, que
atua em regime de concorrência, preferencialmente na área de caldeiraria pesada, e está vinculada
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC. É uma sociedade de
economia mista regida pela Lei n.º. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), pelo Decreto n.º.
76.805/75 (Decreto de Criação), por seu Estatuto e outros dispositivos legais aplicáveis. Seu objeto
social, conforme o Estatuto, é projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados
relativos a usinas nucleares, a construção naval e offshore e a outros projetos.
2.4

Ambiente de Atuação

Caracterização e comportamento do mercado de atuação:
Setor Nuclear:
A expectativa é que o mercado nuclear cresça, pois, segundo o World Nuclear Performance Report 2016, seria a única forma de atingir as metas de redução dos impactos do aquecimento global
acordadas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015 - COP21. Até
o final de 2015, existiam 439 usinas nucleares em operação, segundo o referido relatório. Foi
divulgado ainda pelo World Nuclear Performance Report - 2016 que a visão da Associação Nuclear
Mundial é que a energia nuclear representará, até 2050, cerca de 25% da eletricidade global para
atender ao acordo da COP21. O gráfico a seguir demonstra o aumento da participação da energia
nuclear na geração de energia global.
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GRÁFICO 1 - CENÁRIO PARA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE PARA ATENDER O ACORDO DA COP21

Fonte: Adaptado do World Nuclear Performance Report 2016 - pág. 4.

Uma via possível para atingir a participação acima mencionada seria a construção de 10 GW por
ano entre 2016 e 2020, 25 GW por ano até 2025, e 33 GW por ano até 2050, conforme apresentado
abaixo.
GRÁFICO 2 - TAXA DE CONEXÃO PARA ATENDER AO ACORDO DA COP21.

Fonte: Adaptado do World Nuclear Performance Report 2016 – pág. 5.

Outra informação importante divulgada pela Associação Nuclear Mundial contida no World Nuclear
Performance Report - 2016 é que no final de 2015 havia 66 reatores de energia nuclear em
construção em todo o mundo e outros 158 planejados (aprovação concedida e / ou financiamento
autorizado).
As informações de previsão de aumento da participação da energia nuclear geram grandes
expectativas de novos negócios para a NUCLEP, já que a construção de novas centrais nucleares
demanda fornecedores qualificados, e a NUCLEP é capacitada a fabricar os principais componentes
dos circuitos primário e secundário de centrais nucleares. Podem-se citar duas recentes boas notícias
como tendências ao previsto pela Associação Nuclear Mundial: a primeira, o anúncio do governo
sul-africano de aprovação da emissão de um pedido de proposta para o programa nuclear de
construção de 9.600 MW do país; a segunda, a assinatura em 2016 de um memorando de
entendimento entre China e Argentina reafirmando seus planos de construir dois novos reatores
nucleares no país latino-americano. Segundo o site World Nuclear News – WNN, os dois projetos
- 10 -

têm previsão de investimento de cerca de US$ 15 bilhões e a construção da primeira das duas
unidades acordadas tem previsão de início em 2017 e, a segunda, em 2019.
O governo brasileiro também assumiu importante compromisso na COP 21. Então, é esperado que
haja investimentos na indústria nuclear brasileira para retomada de sua atividade, com a conclusão
de Angra 3, e a construção de novas centrais nucleares. Abaixo, os números assumidos pelo
governo brasileiro na COP 21.
Compromisso brasileiro na COP 21.

Fonte: SIEN 2016 – Apresentação de Marcelo Gomes, da Eletronuclear.

Informado no Seminário Internacional de Energia Nuclear – SIEN 2016, pela detentora do
monopólio de fabricação de combustível nuclear, Indústrias Nucleares do Brasil – INB, a
implantação da 2ª fase do enriquecimento isotópico de urânio com investimento estimado em US$
600 milhões. A NUCLEP participou da implantação da primeira fase; portanto, tem capacidade,
qualificação e condições de participar também da segunda fase.
A expectativa da construção da Unidade de Armazenamento a Seco da Eletronuclear, prevista para
iniciar em 2017, é outra oportunidade de negócios para a empresa. A NUCLEP pode participar da
construção dos principais equipamentos dessa unidade.
Setor de Defesa:
Dentre os principais projetos que estão sendo desenvolvidos pela Marinha do Brasil, destacam-se a
construção do Núcleo do Poder Naval, composto por programas de modernização como o de
desenvolvimento de submarinos convencionais e de propulsão nuclear (PROSUB). Na linha de
fortalecimento do Poder Naval, outros projetos podem ser citados: os Programas de
Desenvolvimento de Construção de Corvetas Classe “Barroso”, além dos Programas de Obtenções
de Navios-Patrulha de 500 toneladas, de Meios de Superfície (PROSUPER), de NaviosAeródromos (PRONAe) e de Navios-Anfíbios (PRONAnf).
O Comando da Marinha canalizou recursos para os projetos mais importantes como a construção de
quatro novas corvetas, a construção de submarinos diesel-elétricos, o desenvolvimento de um reator
nuclear para propulsão de submarinos, o projeto de vigilância marítima SisGAAz e planeja a
aquisição de 11 navios de superfície como parte do programa de modernização da frota. O projeto
prevê a compra de cinco fragatas de 6.000 t, cinco navios de patrulha de 1.800 t e um navio de
apoio logístico de 24.000 t.
O PROSUB, que é uma realidade na NUCLEP, viabilizou a construção de quatro submarinos
convencionais e culminará na fabricação do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear.
Considerando a continuidade do PROSUB, a expectativa de fabricação dos cascos resistentes para o
submarino nuclear é muito grande, pois a construção dos cascos para os quatro submarinos
convencionais está sendo bem-sucedida. Espera-se que em 2018 seja dado início à construção da
seção de qualificação do casco do submarino nuclear.
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Ainda no setor de defesa, a NUCLEP participa da fabricação de sistema de propulsão nuclear para o
PROSUB, composto do reator nuclear, de dois geradores de vapor e de outros equipamentos deste
sistema. Espera-se que a demanda por componentes tais como internos do reator, acumuladores,
tanques de inundação, entre outros, continue durante os próximos anos. Até o momento, a NUCLEP
já entregou dois dos quatro cascos de submarinos convencionais. No ano de 2017, está prevista a
entrega do terceiro casco e, em 2018, a do quarto.
Setor de Petróleo e Gás:
Principal motora da indústria de petróleo e gás nacional, a Petrobrás vem diminuindo seus
investimentos nos últimos anos. Com ápice em 2013, com o valor de US$ 236,7 bilhões, os anos
seguintes apresentaram investimentos menores com US$ 220,6 bilhões em 2014 e US$ 98,4 em
2015. O Plano de Negócios e Gestão 2017-2021 prevê investimentos de US$ 74,1 bilhões, sendo
82% deste valor para a área de Exploração e Produção.
Mesmo com a constante redução nos investimentos, o valor apresentado para os próximos cinco
anos (2017-2021) ainda gerará grande volume de negócios na área de petróleo e gás. Assim, a
NUCLEP espera participar de uma fatia desse mercado.
Demais Setores:
A NUCLEP buscará oportunidades em outros setores industriais como papel e celulose, químico e
eólico. Baseado no gráfico abaixo, o volume de investimento destes setores ultrapassará o volume
de R$ 100 bilhões para o período de 2016 a 2019.
GRÁFICO 3 - PERSPECTIVA DE INVESTIMENTO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Fonte: Elaborado pelo IBP com dados do BNDES.

Principais empresas com quem a NUCLEP poderá atuar como fornecedor, em parcerias de
outros projetos:
Nacionais: Confab; Delp; GE-Alstom; ICN – Itaguaí Construções Navais; Bardella; EBE,
USIMEC; Brasfels.
Internacionais: ATB (Itália); Areva (França, EUA); Belelli (Itália); Duro Felguera (Espanha);
IMPSA (Argentina); GE (USA); ENSA (Espanha); Doosan (Coreia do Sul); Mitsubishi (Japão);
Toshiba (Japão); Rosatom (Rússia); NAC (EUA), Westinghouse (EUA).
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Principais produtos e serviços para os quais a NUCLEP está qualificada como fornecedora:
Produtos Nucleares e Convencionais: reatores, vasos de pressão, geradores de vapor,
pressurizadores, acumuladores, condensadores, cascos resistentes para submarinos, cascos
resistentes de plataformas offshore, colunas de processo, estruturas metálicas pesadas, bocas de sino
multifuncionais (BSMF), estacas torpedo para plataformas offshore, e outros equipamentos
especiais sob encomenda.
Serviços Nucleares e Convencionais: tratamentos térmicos, conformação de chapas de grandes
espessuras, usinagens especiais de grande porte, soldagens especiais, jateamento e pintura, ensaios
mecânicos, ensaios não-destrutíveis, ensaios de pressão e pneumático, ensaios metalográficos.
Serviços Logísticos Portuários: utilização do Terminal de Uso Privativo – TUP.
Ameaças e Oportunidades observadas no seu ambiente de negócio:
Ameaças:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suspensão temporária da construção da Usina Nuclear Angra 3 e da construção de novas
usinas nucleares no Brasil.
Processo moroso de licenciamento ambiental para construção de novas usinas nucleares no
Brasil;
Redução de investimentos de bens de capital no país;
Crise da Petrobras (recuperação lenta no preço do petróleo);
Concorrência internacional;
Enfraquecimento da política de Conteúdo Local na área de petróleo e gás.
Legislação vigente dificulta o estabelecimento de pré-contratos e de participação no capital
de empresas privadas;
Cortes ou contingenciamento no orçamento das empresas estatais;
Regulações a que a NUCLEP está sujeita, como empresa dependente de recursos do Tesouro
Nacional;
Falta de capital de giro;
Impossibilidade de adoção de financiamento bancário.

Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•

Possível retomada do crescimento econômico (abertura de novos financiamentos,
crescimento industrial, etc.).
Possibilidades de participação em concorrências internacionais, por conta, da retomada de
programas nucleares em várias regiões do mundo (Ásia, Leste Europeu, África e América
Latina).
Acordos com grandes empresas de desenvolvimento de tecnologias nucleares, visando a
fabricação na NUCLEP dos componentes pesados classe 1 das futuras centrais nucleares
brasileiras, com as respectivas tecnologias;
Parcerias com outras empresas nacionais ou internacionais para fabricação de módulos para
plataformas offshore;
Participação em programas governamentais de defesa para reaparelhamento das Forças
Armadas.
Continuação do fornecimento de estruturas para os cascos resistentes de submarinos
convencionais e de equipamentos para o submarino nuclear brasileiro (SNBR);
Criar alternativas comerciais para fornecimento e desenvolvimento de projetos, em parceria
com o Centro de Tecnologia da Marinha em São Paulo - CTMSP;
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•
•
•

Negociar fornecimento de equipamentos e serviços sob contratação direta com as Indústrias
Nucleares do Brasil – INB
Possibilidade de fornecimento de componentes para torres de geração eólica em
atendimento à expansão da matriz energética brasileira.
Redução do número de concorrentes no mercado petróleo e gás.

Visão empresarial de mercado na divulgação do portfólio da empresa:
•

Cadastramento da empresa em entidades e associações de classe, como ABDIB, FIRJAN,
ABDAN, ABIMDE, LAS-ANS, ABIMAQ, ONIP.

•

Cadastramento da empresa nos bancos Petronect e Cadfor, para fornecimento do setor de
petróleo e gás.
Acordos de cooperação e memorandos de entendimento com empresas do Brasil e do
exterior, possibilitando à NUCLEP participar de concorrências nacionais e internacionais em
parcerias com empresas privadas e públicas.
Pesquisas de satisfação de clientes visando o aperfeiçoamento no fornecimento de produtos
e serviços.
Participação nas principais feiras e eventos, nacionais e internacionais, dos mercados de
atuação da NUCLEP.

•
•
•

Comportamento do mercado interno no ano de 2016 e suas consequências empresariais e
comerciais:
O ano de 2016 foi marcado por importantes mudanças de cenários na política e na economia, as
quais afetaram fortemente a indústria nacional. Neste contexto, de dúvidas, incertezas e de forte
retração econômica do mercado, com a ausência de novas oportunidades e demandas de negócios,
uma das metas estabelecidas pela gestão foi manter a empresa operando, buscando redução de seus
custos operacionais, preservando a qualificação técnica dos colaboradores, aprimorando seus
processos e a relação com os parceiros.
No exercício de 2016, a empresa envidou esforços priorizando os projetos em andamento. Na área
de Defesa, a fabricação dos cascos dos submarinos da classe Scorpène, para a Marinha do Brasil; no
setor Nuclear, a fabricação de oito Acumuladores, três Condensadores, para a Usina Nuclear de
Angra III.
Foi dada também continuidade à modernização e retrofitting de máquinas e equipamentos, do seu
parque industrial, a fim de estar preparada para novos negócios e atender a novos projetos.

- 14 -

2.5

Organograma
FIGURA 1 – Organograma Funcional

2.6

Macroprocessos finalísticos

A empresa vem investindo em modernização e capacitação técnica, com o objetivo de atuar em regime
de concorrência, na qualidade de fabricante de equipamentos pesados sob encomenda, não seriada, sem
acesso a crédito e sem capital de giro, e ainda submetida às limitações da dependência do Tesouro
Nacional e aos processos da Administração Pública. Deste modo, com foco na competitividade
empresarial, a NUCLEP explorou ainda mais a capacidade instalada produtiva, bem como, a sua
logística privilegiada e capacidade de escoamento da produção, que lhe permitem transportar grandes
equipamentos via marítima pelo seu Terminal de Uso Privativo.
Apesar de todas as dificuldades econômicas e políticas que o país passou no ano 2016, a NUCLEP
superou as dificuldades, concluiu suas metas, prestou serviços relevantes à nação através das
perspectivas de empresa estratégica de defesa e empresa credenciada para fabricação de equipamentos
nucleares.
No segmento nuclear:
• Conclusão e entrega de dois condensadores, oito tampas e três coletores para a usina nuclear
Angra 3;
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• Fornecimento do terceiro condensador, quatro tampas e 3 coletores para a usina nuclear Angra
3;
• Fornecimento dos suportes especiais para a usina nuclear Angra 3;
•Fornecimento de oito acumuladores, destinados à usina nuclear de Angra 3.
Na área de defesa:
• Concluída a entrega do casco resistente do segundo Submarino Convencional - SBR2.
• Fornecimento das estruturas dos cascos resistentes do terceiro Submarino Convencional SBR-3;
• Planejamento e início da industrialização do quarto Submarino Convencional - SBR-4.
Na área Defesa – Nuclear:
•Fabricação de um vaso de pressão do reator, incluindo acessórios, amostras de produção,
sobressalentes, dispositivos e ferramentas especiais;
•Fabricação de dois geradores de vapor, incluindo sobressalentes, amostras de produção, dispositivos e
ferramentas especiais.
•Estes componentes integram o sistema de propulsão do primeiro submarino nuclear brasileiro –
SNBR.
2.7

Composição acionária do capital social
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL
SALDO EM 31.12.2016
ACIONISTAS

QUADRO 1 - TITULARIDADE DAS AÇÕES
CNPJ/CPF
QUANTIDADE

COM. NAC. DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN

VALOR R$

00.402.552/000126

61.209.995

61.209.995,00

RENATO MACHADO COTTA

572.212.867-87

1

1,00

JAIME WALLWITZ CARDOSO

715.548.747-34

1

1,00

BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE
JUNIOR

388.593.277-68

1

1,00

PAULO ROBERTO PERTUSI

534.546.008-63

1

1,00

AUGUSTO AKIRA CHIBA

002.375.348-00

1

1,00

61.210.000

61.210.000,00

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
ACIONISTAS

PARTICIPAÇÃO
%

COM. NAC. DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN
OUTROS

99,9995
0,0005
100,0000
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QUADRO 2 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL
Denominação completa
NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
Ações Ordinárias (%)

Posição em

ACIONISTAS

31/12/2016

31/12/2015

-

-

99,9995%

99,9995%

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos

-

-

Ações em Tesouraria

-

-

99,9995%

99,9995%

Pessoas Físicas

-

-

Pessoas Jurídicas

-

-

Capital Estrangeiro

-

-

% free float

0,0005%

0,0005%

Subtotal Ordinárias (%)

100,00%

100,00%

Governo

Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais

Free Float

% Governo

Ações Preferenciais (%)

Posição em

Governo

ACIONISTAS

31/12/2016

31/12/2015

Tesouro Nacional

-

-

Outras Entidades Governamentais

-

-

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos

-

-

Ações em Tesouraria

-

-

0,00%

0,00%

Pessoas Físicas

-

-

Pessoas Jurídicas

-

-

Capital Estrangeiro

-

-

% free float

0,00%

0,00%

Subtotal Preferenciais (%)

0,00%

0,00%

Total

100%

100%

Free Float

% Governo

2.8

Participação em outras sociedades

A NUCLEP não possui participação (investimentos) em outra sociedade.
2.9

Principais eventos societários ocorridos no exercício

A NUCLEP não possui participação (investimentos) em outra sociedade.
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3.0

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1

Planejamento organizacional

Planejamento da unidade
A revisão do Planejamento Estratégico referente ao período 2015 – 2018 foi realizada em um seminário
realizado no final de 2015. Seguem de forma resumida as ações estratégicas definidas para 2016 e seus
respectivos status.
Missão
Projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares e a
outros projetos, atendendo as demandas estratégicas da Nação.
Visão
Manter-se como empresa de referência na fabricação de equipamentos e componentes pesados, com
capacidade de atender às demandas estratégicas da nação e habilitada a absorver e desenvolver,
continuamente, novas tecnologias, principalmente nos seguintes segmentos de atuação:
•
•
•
•

3.1.1

Equipamentos para a área nuclear;
Equipamentos de alto valor agregado para indústria de petróleo e gás;
Estruturas navais, especialmente para a área offshore;
Submarinos.
Descrições sintéticas dos objetivos do exercício

PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2016
OBJETIVO 1: Propor e executar o Projeto de Modernização da Infraestrutura fabril e Emendas
Parlamentares.
RESULTADOS: EM ANDAMENTO.
Foram investidos no ativo imobilizado da empresa aproximadamente R$ 6.500.000,00. Entretanto, a
companhia possui um plano de modernização da infraestrutura fabril contínuo para os demais anos.
Foi aprovada uma emenda parlamentar no valor de R$ 700.000,00 para aplicação em pesquisa de
Desenvolvimento de metodologia para Análise de riscos, Parametrização de Custos de serviços e
Derivação de requisitos de sistematização a partir do mapeamento de processos de orçamentação das
Diretorias Comercial e Industrial.
OBJETIVO 2: Reposicionamento Estratégico da NUCLEP e Revisão do Arcabouço JurídicoInstitucional.
RESULTADO: EM ANDAMENTO.
Por conta do advento da Lei 13.303/2016 foram iniciados os trabalhos para revisão do Estatuto Social e
do Regulamento de Licitações e Contratos. Tais ações visam atender a revisão do Arcabouço JurídicoInstitucional.
Quanto ao Reposicionamento Estratégico foram iniciados os estudos para a elaboração do Plano de
Negócios da NUCLEP, com conclusão prevista para o início de 2017.
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OBJETIVO 3: Executar Gestão dos Ativos, visando obter recursos próprios para desenvolver as ações
previstas no Plano de Investimentos
RESULTADO: EM ANDAMENTO.
As ações previstas para desenvolvimento do Terminal de Uso Privativo foram realizadas com sucesso
no ano de 2016. De modo a diversificar as fontes de receitas, por meio de outros ativos de propriedade
da NUCLEP.

OBJETIVO 4: Recuperar a capacitação dos Laboratórios de Ensaios (Mecânicos e Metalográficos).
RESULTADO: CONCLUÍDO
OBJETIVO 5: Articular politicamente a aprovação do novo Plano de Carreira e Salários da NUCLEP
com o DEST.
RESULTADO: EM ANDAMENTO.
Foram realizadas reuniões com o departamento responsável a fim de alinhar e atender as exigências
com o objetivo de buscar sua efetiva aprovação, corrigindo, assim, os desvios apresentados pelo atual
Plano de Carreira.
OBJETIVO 6: Criar a Ouvidoria
RESULTADO: CONCLUÍDO

OBJETIVO 7: Desenvolver os Sistemas Integrados de Gestão das informações da NUCLEP.
RESULTADO: EM ANDAMENTO
Foram consolidados os processos de compras, contratos e gestão de materiais, operação em todos os
almoxarifados e realização do primeiro inventário com o novo sistema com sucesso na implantação de
operações de consumo de materiais e consequente contabilização pelos respectivos projetos e integração
do ERP com o SISTEP para implantação de requisito legal na geração de NUP – Número Único de
Processo. No mesmo período foi implantado o cadastro de contratos e operações e medições e
apontamentos.
OBJETIVO 8: Estabelecer uma política de sucessão e capacitação das lideranças.
RESULTADO: EM ANDAMENTO
Criação de Programa Interno para capacitação das novas lideranças, no qual o corpo técnico foi formado
por empregados da NUCLEP com formação e experiências comprovadas nos assuntos ministrados. O
projeto piloto foi realizado no segundo semestre de 2016, no qual teve excelente avaliação tanto por
meio dos participantes quanto das chefias imediatas. As agendas para as próximas turmas estão prontas,
tendo retomada prevista para fevereiro de 2017.
OBJETIVO 9: Articular ações com as empresas detentoras de tecnologia para as futuras
centrais nucleares brasileiras.
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RESULTADO: CONCLUÍDO.
Foram firmados Memorandos de Entendimentos com as principais empresas do segmento nuclear para
desenvolvimento de parcerias futuras.
OBJETIVO 10: Capacitar os Gerentes de Contrato com curso de Gestão de Projetos / Negócios.
RESULTADO: EM ANDAMENTO
Foram capacitados membros das equipes responsáveis por gestão de contratos. Devido à matéria é
necessária uma atualização constante, motivo pelo qual foi classificada como “em andamento”.
OBJETIVO 11: Instalação do Sistema de Segurança por meio de câmeras.
RESULTADO: EM ANDAMENTO
Foi restruturada toda a área de segurança e controle de acessos da NUCLEP. Um novo Sistema de
Circuito de Segurança por meio de câmeras encontra-se em processo de aquisição previsto para 2017.
OBJETIVO 12: Apresentar proposta para implantação de novo regulamento do Plano Suplementar de
Saúde.
RESULTADO: EM ANDAMENTO
Foi realizado um estudo técnico de viabilidade e manutenção do benefício de Assistência Médica. E
dada a peculiaridade do Plano de Autogestão da NUCLEP, foi aprovado pela Diretoria a contratação de
um Plano de Saúde nos moldes praticados no mercado, regulamentado pela ANS, tendo em vista a
inviabilidade econômico-financeira do plano existente.
3.1.2

Estágio de implementação do planejamento estratégico

Para a condução e execução dos trabalhos referentes ao Planejamento Estratégico foi utilizado o
Método de Planejamento Estratégico da Escola Superior de Guerra – ESG, com as adequações
necessárias para a realidade da empresa. O Planejamento Estratégico da NUCLEP encontra-se
implementado, com revisões anuais, para um período de cinco anos. Atualmente existem estudos para
aperfeiçoamento da ferramenta.
3.1.3

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e
outros planos

A NUCLEP tem como missão: “Atender as demandas estratégicas, principalmente nas seguintes áreas
de atuação: Nuclear; Defesa; Petróleo e Gás e Geração de outras fontes de energia”. Desse modo, as
ações previstas em seu Planejamento Estratégico buscam aprimorar os processos internos da
organização, capacitar o capital humano, modernizar o parque fabril, dentro outros, com o objetivo de
cumprir a missão estabelecida para a empresa. É importante registrar que a NUCLEP foi criada por
meio do Decreto nº 76.805/75, cujo objetivo era, e ainda é, “Projetar, desenvolver, fabricar e
comercializar componentes pesados relativos às usinas nucleares e a outros projetos correlacionados. ”
Assim, conforme exposto, pode-se observar que o Planejamento da Organização atende não somente a
Missão da NUCLEP, como também o seu Decreto de Criação.
3.2

Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
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Para o PPA, como o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é o responsável
pelo Objetivo em que a NUCLEP está inserida, periodicamente, a área de planejamento coleta as
informações necessárias junto as áreas responsáveis e, após análise, envia ao MCTIC e à Gerência
Geral de Planejamento e Finanças.
Quanto às Ações da Lei Orçamentária Anual, a área de planejamento coleta as informações necessárias
junto às áreas responsáveis, analisa e, seguindo o cronograma do MCTIC, ingressa essas informações
no SIOP, comunicando concomitantemente a Gerência Geral de Planejamento e Finanças.
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3.3

Desempenho orçamentário
QUADRO 3.1 – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO (CUSTEIO)
Ação / PO

PTRES

Descrição

Fonte

Orçamento Inicial

Orçamento Final

Valor Empenhado

Valor Liquidado

Saldo a
Empenhar

Custeio
216H

111025 Ajuda de custo moradia

250(TN)

36.776,00

36.776,00

0,00

0,00

36.776,00

00OR

85910

Contribuição ABEN

100(TN)

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

-

20V1

107891 Capacitação de Profissionais

100 (TN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 (PRÓPRIOS)

799.427,00

799.427,00

733.182,88

733.182,88

66.244,12

SUBTOTAL

799.427,00

799.427,00

733.182,88

733.182,88

66.244,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 (PRÓPRIOS)

1.798.703,00

1.798.703,00

499,93

499,93

1.798.203,07

SUBTOTAL

1.798.703,00

1.798.703,00

499,93

499,93

1.798.203,07

0,00

18.000.000,00

17.803.963,82

17.803.963,82

196.036,18

44.460.053,00

44.460.053,00

18.376.894,85

18.376.894,85

26.083.158,15

700.000,00

700.000,00

679.040,00

679.040,00

20.960,00

45.160.053,00

63.160.053,00

36.859.898,67

36.859.898,67

26.300.154,33

100 (TN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250(PRÓPRIOS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100(TN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250(PRÓPRIOS)

49.963,00

49.963,00

2.029,00

2.029,00

47.934,00

SUBTOTAL

49.963,00

49.963,00

2.029,00

2.029,00

47.934,00

0001
20V1

107892 Modernização Infraestrutura

0002
20V1

107893 Projeto e Fabricação

0003

100 (TN)

100 (TN)
250(PRÓPRIOS)

119447 EMENDA

100 (TN)
SUBTOTAL

20V1

107893 Projeto e Fabricação

0003
20V1

20V1
2000
Total Custeio

107894 Manutenção de Certificado

107895 Gestão e Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250(PRÓPRIOS)

100 (TN)

14.135.333,00

14.135.333,00

12.058.325,26

12.058.325,26

2.077.007,74

SUBTOTAL

14.135.333,00

14.135.333,00

12.058.325,26

12.058.325,26

2.077.007,74

62.010.255,00

80.010.255,00

49.683.935,74

49.683.935,74

30.326.319,26
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QUADRO 3.2 – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO (BENEFÍCIOS)
Ação / PO

PTRES Descrição

Fonte

Orçamento Inicial

Orçamento Final

Valor Empenhado

Valor Liquidado

Saldo a
Empenhar

Benefícios
2012

85904

Alimentação Servidores

100 (TN)

5.898.420,00

9.103.072,00

9.103.072,00

9.103.072,00

0,00

188 (TN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL

5.898.420,00

9.103.072,00

9.103.072,00

9.103.072,00

0,00

2011

85903

Transporte Servidores

100 (TN)

10.176.000,00

9.898.032,00

9.898.031,80

9.898.031,80

0,20

2004

85906

Assistência Médica

100 (TN)

5.769.600,00

9.913.334,00

9.913.334,00

9.913.334,00

0,00

188 (TN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.769.600,00

9.913.334,00

9.913.334,00

9.913.334,00

0,00

0001

SUBTOTAL
2004 / 0002

85908

Assistência Médica- Exames
Periódicos

2010

85902

Assistência Pré-Escolar

100 (TN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 (TN)

816.000,00

1.093.968,00

1.093.968,00

1.093.968,00

0,00

188 (TN)
SUBTOTAL
Total Benefícios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816.000,00

1.093.968,00

1.093.968,00

1.093.968,00

0,00

22.660.020,00

30.008.406,00

30.008.405,80

30.008.405,80

0,20

QUADRO 3.3 – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO (INVESTIMENTOS)
Ação / PO

PTRES Descrição

Fonte

Orçamento Inicial

Orçamento Final

Valor Empenhado

Valor Liquidado

Saldo a
Empenhar

Investimento
20V1/0002

107892 Modernização Infraestrutura

20V1/2000

107895 Gestão e Administração

Total Investimento

250 (PRÓPRIOS)

5.063.000,00

5.063.000,00

4.925.796,47

4.925.796,47

137.203,53

46.679,00

46.679,00

43.664,65

43.664,65

3.014,35

250(PRÓPRIOS)

2.181.479,00

2.181.479,00

608.453,10

608.453,10

1.573.025,90

SUBTOTAL

2.228.158,00

2.228.158,00

652.117,75

652.117,75

1.576.040,25

7.291.158,00

7.291.158,00

5.577.914,22

5.577.914,22

1.713.243,78

100 (TN)
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QUADRO 3.4 – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO (SENTENÇAS)
Ação / PO

PTRES Descrição

Fonte

Orçamento Inicial Orçamento Final

Valor Empenhado

Valor Liquidado

Saldo a Empenhar

Sentenças
0022

85905

Sentenças Judiciais - Custeio

100 (TN)

500.000,00

300.000,00

151.613,28

151.613,28

148.386,72

0022

85905

Sentenças Judiciais - Pessoal

100 (TN)

3.000.000,00

3.824.202,00

3.824.198,22

3.824.198,22

3,78

0022

85901

Sentenças Judiciais - Reserva

100 (TN)

5.000.000,00

675.798,00

0,00

0,00

675.798,00

0022

85907

Depósitos Recursais - Custeio

100 (TN)

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0022

85907

Depósitos Recursais - Pessoal

100 (TN)

500.000,00

500.000,00

385.381,74

385.381,74

114.618,26

9.050.000,00

5.350.000,00

4.361.193,24

4.361.193,24

988.806,76

Total Sentenças

QUADRO 3.5 – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO (PESSOAL)
Pessoal
0022

85909

Acrdo de Dívida Nucleos

100 (TN)

16.811.300,00

16.811.300,00

16.811.300,00

16.811.300,00

0,00

20TP

85900

Pagamento de Pessoal Ativo

100 (TN)

222.794.908,00

277.216.422,00

277.216.422,00

277.216.422,00

0,00

188 (TN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222.794.908,00

277.216.422,00

277.216.422,00

277.216.422,00

0,00

239.606.208,00

294.027.722,00

294.027.722,00

294.027.722,00

0,00

340.617.641,00

416.687.541,00

383.659.171,00

383.659.171,00

33.028.370,00

SUBTOTAL
Total Pessoal
Total Geral
Fonte: Gerência Geral de Planejamento e Finanças
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No ano de 2016, tivemos no início do exercício corte dos recursos em fonte tesouro para despesas
de custeio e investimento da unidade vindo a receber, somente durante o exercício, um aporte de 18
milhões para custeio e investimento em fonte tesouro. Apesar deste contratempo, em nada
prejudicou as atividades da empresa.
O orçamento inicial disponibilizado nas Ações 2012 (Alimentação) e 2004 (Assistência Médica)
não foi suficiente para atender as necessidades da empresa e, desta forma, ocorreram créditos
adicionais para atender as demandas. Com relação à Ação 2010 (Assistência Pré-Escolar),
solicitamos e fomos atendidos com um remanejamento de recursos da Ação 2011 (Transporte) para
atender necessidades de suplementação orçamentária.
Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados
No Plano Plurianual 2016-2019 a NUCLEP ficou inserida no Programa Temático “2059 – Política
Nuclear”, e no Objetivo “1081 – Produzir equipamentos pesados para as indústrias nuclear e de alta
tecnologia, mantendo a capacidade nacional no setor, cujo responsável é o Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Das metas desse Objetivo, a NUCLEP teve sob sua responsabilidade as seguintes:
a) Produzir 8 equipamentos e componentes para indústria nuclear e de alta tecnologia sendo: 1 para
usina nuclear de Angra-III, 3 para o submarino nuclear e 4 cascos de submarinos convencionais.
b) Manter as certificações nacionais e internacionais para a fabricação de componentes para usinas
nucleares – certificações NPT, NS e NA, concedida pela ASME (American Society of Mechanical
Engineers).
Para a primeira meta, a empresa produziu no ano de 2016, 949 toneladas. Dentre essas, merecem
destaque algumas obras concluídas e em andamento no período:
- Continuidade da construção de 4 Cascos Resistentes de Submarinos Convencionais para a
Marinha do Brasil, com avanço na prontificação do 1º - 99,92%, do 2º - 96,09%, do 3º - 86,53% e
do 4º - 37,06%.
- Fornecimento/fabricação de 3 Condensadores para a Usina Nuclear de Angra III, com avanço na
prontificação de 77%.
- Fornecimento/fabricação de 8 Acumuladores para Usina Nuclear de Angra-III, com avanço na
prontificação de 98%.
- Fornecimento/fabricação de 1 Vaso de Pressão de reator para o Submarino Nuclear, com avanço
na prontificação de 4%.
- Fornecimento/fabricação de 2 Geradores de Vapor para o Submarino Nuclear, com avanço na
prontificação de 4%.
Em relação à segunda meta, na elaboração do PPA 2016-2019 havia a expectativa da construção de
novas usinas nucleares, com a reativação do Programa Nuclear Brasileiro. Desta forma, era
importante a obtenção do Selo N (projeto de equipamentos nucleares) da ASME (Associação de
Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos). Procurava-se, evitar com isso, que o País pudesse se
colocar de forma dependente tecnologicamente e a mercê das imposições e conveniências de
fornecedores estrangeiros. Mas ao longo do período do PPA, a expectativa de construção de novas
usinas não se concretizou, não sendo, no momento, interessante para a NUCLEP a obtenção deste
Selo, pois há custos relacionados na obtenção e manutenção desta certificação impostos pelas regras
do código ASME, sendo os Selos que a empresa já possui (para fabricação e montagem) suficientes
para sua participação em concorrências internacionais como fabricante de componentes nucleares
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em conformidade com a Seção III do Código ASME.
Cabe destacar também que neste PPA, houve o início das atividades de engenharia para a fabricação
de 1 Vaso de Pressão do Reator (VPR) e 2 Geradores de Vapor (GV) do sistema de propulsão do
primeiro Submarino Nuclear Brasileiro.
Relativo ao Plano Orçamentário do Objetivo, é importante destacar o PO 0002 – Modernização e
adequação da infraestrutura da NUCLEP para a produção de equipamentos para a indústria nuclear,
de forma competitiva, para atender ao programa nuclear brasileiro.” Ligada a este PO, a NUCLEP
modernizou/adquiriu 18 equipamentos para seu parque fabrildando mais um passo na preparação da
sua fábricaNUCLEP para os desafios tecnológicos dos próximos anos.
Desta forma, durante o PPA 2016-2019, a NUCLEP contribuiu para o Objetivo produzindo diversos
equipamentos para as áreas Nuclear, Defesa e Óleo & Gás.
3.3.1

Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade
da unidade
Quadro 4 – Ações de responsabilidade da UPC – OFSS
Identificação da Ação

Código

022 Tipo: Operação Especial

Título

Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais

Programa

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901 Tipo:

Unidade Orçamentária

24207

Ação Prioritária

( ) Sim ( X ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial
25.861.300,00

Despesa
Final

Empenhada

22.161.300,00 21.172.493,24

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

21.172.493,24

21.097.460,62

75.032,62

-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em
1/1/2016

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

-

-

-

Fonte: Gerência-Geral de Planejamento e Finanças

Título

Identificação da Ação
20V1 Tipo: Atividade
Projeto e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta
Tecnologia

Iniciativa
Objetivo

Fabricação de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia
Estimular a produção de máquinas, equipamentos e serviços especializados Código: 0854

Código
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Programa
Unidade Orçamentária

Política Nuclear Código: 2059 Tipo:
24207

Ação Prioritária

( ) Sim ( X ) Não. Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial

Final

Empenhada

69.301.413,00

87.301.413,00

55.261.849,96

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada

Paga

55.261.849,96 41.394.879,14

Processados

Não
Processados

13.866.970,82

-

Execução Física
Descrição da meta

Montante

Unidade de medida

Equipamento produzido

Previsto

Reprogramado

Realizado

2.339

-

949

Tonelada

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2016

Valor Liquidado

Execução Física - Metas

Valor Cancelado

Fonte: Gerência de Planejamento e Finanças

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

-

Identificação da Ação
Código

Programa
Unidade Orçamentária

2004 Tipo: Atividade
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Dependentes
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Código: 2106 Tipo:
24207

Ação Prioritária

( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Título

Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
5.769.600,00

Despesa
Final

Empenhada

9.913.334,00

9.913.334,00

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada

Paga

9.913.334,00

9.728.265,54

Processados
185.068,46

Não
Processados
-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2016

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Fonte: Gerência de Planejamento e Finanças

Código
Título
Programa
Unidade Orçamentária

Execução Física - Metas

-

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

Identificação da Ação
2010 Tipo: Atividade
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Código: 2106 Tipo:
24207
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Ação Prioritária

( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

Despesa
Final

816.000,00

Empenhada

1.093.968,00

1.093.968,00

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada

Paga

1.093.968,00

1.037.768,00

Processados
56.200,00

Não
Processados
-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2016

Valor Liquidado

Execução Física - Metas

Valor Cancelado

Fonte: Gerência de Planejamento e Finanças

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

-

Unidade Orçamentária

Identificação da Ação
2011 Tipo: Atividade
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Código: 2106 Tipo:
24207

Ação Prioritária

( ) Sim ( X)Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Código
Título
Programa

Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Despesa
Final

10.176.000,00

Empenhada

9.898.032,00

9.898.031,80

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada

Paga

9.898.031,80

9.283.479,37

Processados
614.552,43

Não
Processados
-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2016

Valor Liquidado

Execução Física - Metas

Valor Cancelado

Fonte: Gerência de Planejamento e Finanças

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

-

Unidade Orçamentária

Identificação da Ação
2012 Tipo: Atividade
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Código: 2106 Tipo:
24207

Ação Prioritária

( ) Sim ( X) Não. Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Código
Título
Programa

Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
5.898.420,00

Despesa
Final

Empenhada

9.103.072,00

9.103.072,00

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada

Paga

9.103.072,00

8.304.894,42

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
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Processados
798.177,58

Não
Processados
-

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2016

Valor Liquidado

Execução Física - Metas

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

Fonte: Gerência Geral de Planejamento e Finanças

Unidade Orçamentária

Identificação da Ação
20TP Tipo: Atividade
Pagamento de Pessoal Ativo da União
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Código: 2106 Tipo:
24207

Ação Prioritária

( ) Sim ( X) Não. Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Código
Título
Programa

Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial

Final

Empenhada

222.794.908,00

277.216.422,00

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada

Paga

277.216.422,00 277.216.422,00 274.097.053,87

Processados

Não
Processados

3.119.368,13

-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1/1/2016

Valor Liquidado

Execução Física - Metas

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-

Fonte: Gerência Geral de Planejamento e Finanças

Análise Situacional:
Na Ação 20V1 – “Projeto e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de
Alta Tecnologia”, principal ação orçamentária da empresa, com meta de 2.339 toneladas para o ano
de 2016, a NUCLEP alcançou 949 toneladas. A meta não foi alcançada principalmente por não se
concretizar a entrada de obras que estavam previstas.
Também é importante destacar, que apesar da meta no PPA estar em “unidade” o correto é em
“toneladas”.
Principais obras concluídas no ano de 2016:
- Fornecimento de 99,92% do 1º Casco Resistente do Submarino convencional e 96,09% do 2º
Casco, para a Marinha do Brasil.
- Fornecimento de 1 vaso Flotador para a Petrobras.
3.3.2

Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Como já informado acima, os principais fatores intervenientes foram:
- No início do exercício de 2016 tivemos corte dos recursos em fonte tesouro para despesas de
custeio e investimento da unidade vindo a receber somente durante o exercício, um aporte de R$ 18
milhões.
- O orçamento inicial disponibilizado nas Ações 2012 (Alimentação), 2004 (Assistência Médica) e
20TP (Pessoal) não foi suficiente para atender as necessidades da empresa e, desta forma,
ocorreram créditos adicionais para atender as demandas. Com relação à Ação 2010 (Assistência
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Pré-Escolar), solicitamos e fomos atendidos com um remanejamento de recursos da Ação 2011
(Transporte) para atender necessidades de suplementação orçamentária.
3.3.3

Informações sobre a realização das receitas
Quadro 5 – RECEITAS REALIZADAS
Receitas Arrecadadas
Recursos Próprios
Previsto (A)

Arrecadado (B)

Variação (B-A)

68.532.089,00

36.236.224,52

(32.295.864,48)

Recursos Tesouro Nacional
Previsto (A)

Arrecadado (B)

Variação (B-A)

272.085.552,00

328.707.576,44

56.622.024,44

Fonte: Gerência Geral de Planejamento e Finanças

Análise:
O orçamento inicial era de R$ 68 milhões conforme o previsto acima, sendo R$ 47 milhões de
recursos próprios e R$ 21 milhões de recursos do tesouro. A SOF transferiu os recursos previstos
para custeio/investimento da fonte tesouro, da ordem de R$ 21 milhões para recursos próprios.
Desta forma, o orçamento na fonte 250 ficou superestimado. Durante o exercício, tivemos um
crédito suplementar de R$ 18 milhões, sem que houvesse compensação do valor em fonte recursos
própria. Conforme o exposto, podemos considerar que tivemos uma frustração de receita de R$ 11
milhões, muito em função do momento econômico que estamos vivendo no país.
3.3.4

Informações sobre a execução das despesas
Quadro 6 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total
Despesa Liquidada

Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Diferenciado
de Contratações Públicas
2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução
Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros (não se aplica)
6. Total (1+2+3+4+5)

2016

Despesa paga
2016
2015

2015

38.837.907,30

53.503.254,06

30.824.888,82

33.385.861,12

31.203,89
38.806.703,41
-

57.852,11
318.917,23
363.555,96
52.660.553,76
102.375,00
-

31.203,89
30.793.684,93
-

36.422,04
227.194,35
1.236.755,74
31.885.488,99
-

-

-

-

-

40.320.526,01
18.069.631,90
22.250.894,11

45.037.818,26
17.647.205,92
27.390.612,34

33.125.537,12
16.384.716,46
16.740.820,66

33.808.905,49
15.542.934,89
18.265.970,60

778.867,26

1.098.828,96

771.799,35

1.106.205,51

778.867,26
298.382.051,96
298.237.301,96
144.750,00
5.364.030,44
383.683.382,97
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1.098.828,96
771.799,35
1.106.205,51
263.492.311,71 295.187.651,21 214.718.907,24
263.225.890,81 295.042.901,21 214.370.345,51
266.420,90
144.750,00
348.561,73
6.608.958,88
5.058.136,43
6.481.264,91
369.741.171,87 364.968.012,83 289.501.144,27

Fonte: Gerência Geral de Planejamento e Finanças

3.4

Renúncia de receitas

Não se aplica à realidade da empresa.
Quando afirmamos que não se aplica a realidade da empresa, estamos afirmando que, de acordo
com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 14, § 1º,
a renúncia de receitas “compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a
tratamento diferenciado. Assim sendo, cabe informar que somos uma indústria de caldeiraria
pesada dependente do Tesouro Nacional e fazemos das nossas atividades econômicas, uma das
principais fontes de renda para manutenção das nossas operações, não nos permitindo nenhuma
possibilidade de renúncia de receita.
3.5

Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Gestão Operacional
Indicador: Índice de ocupação de mão de obra (IOMO)
Utilidade: Apurar o desempenho da mão de obra direta produtiva aplicada nas diversas obras
faturáveis em carteira através da relação entre as horas efetivas trabalhadas e a utilização dos
recursos disponíveis para produzi-lo.
Tipo: eficácia.
Fórmula de Cálculo:
IOMO anual = ∑ IOMO mensais / 12
IOMO anual = 915% / 12 = 76%
Meta: atingir em 2016 o índice médio de 74% de ocupação de mão de obra, estabelecido em função
das ações para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.
Método de medição: medição mensal, evidenciada pela documentação de apropriação de mão de
obra aplicada nos processos produtivos e de horas disponibilizadas em função do contingente de
pessoal envolvido, disponíveis na área de planejamento e controle da produção.
Avaliação do resultado: o índice alcançado durante o ano de 2016 foi de 76%, situando-se acima da
meta para este indicador.
Responsável pelo cálculo/medição: Gerência de Controle - ICC
Indicador: Índice de produtividade
Utilidade: Apurar o desempenho da mão de obra aplicada nas obras em carteira através da relação
entre o resultado útil de um processo produtivo e a utilização dos recursos disponíveis para produzilo, ou seja, obter a melhor relação entre o volume produzido e os recursos disponíveis, através da
relação entre o tempo produtivo e o tempo disponível total.
Tipo: eficácia.
Fórmula de Cálculo:
Índice de Produtividade anual = ∑IPmensais / 12
- 31 -

Índice de Produtividade anual = 784% / 12 = 65%
Meta: alcançar em 2016 a média de produtividade de 62 %, estabelecido em função das ações para a
melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.
Método de Medição: mensal, evidenciado pela documentação na área de planejamento,
programação e controle de produção, de apropriação de mão de obra e da Autorização de Início de
Projeto (AIP), cujos serviços foram realizados, em sua maioria, em regime de dois turnos de
trabalho.
Avaliação do Resultado: a meta foi atingida tendo alcançado o índice de 65% durante o ano de
2016, resultante das ações tomadas durante a execução dos diversos projetos.
Responsável pelo cálculo e medição: Gerência de Controle – ICC
Indicador: Índice de reparo
Utilidade: Apurar o desempenho da mão de obra aplicada nas obras em carteira, através da relação
entre as horas apropriadas em reparo e o total de horas apropriadas nos serviços ou atividades.
Tipo: eficácia
Fórmula de Cálculo:
Índice de reparo anual = ∑ I R mensais / 12
Índice de reparo = 5,6 % / 12 = 0,5 %
Meta: Atingir em 2016 o índice médio de reparo igual ou menor que 0,8 %.
Método de Medição: mensal, evidenciado pela documentação na área de planejamento,
programação e controle de produção, de apropriação de mão de obra e da Autorização de Início de
Projeto (AIP), cujos serviços foram realizados, em sua maioria, em regime de dois turnos de
trabalho.
Avaliação do Resultado: O índice alcançado durante o ano de 2016 foi de 0,5 %, situando-se dentro
da meta estabelecida para este indicador.
Responsável pelo cálculo e medição: Gerência de Controle - ICC
ü Indicador: Índice de Desempenho Produtivo Operacional (DPO)
Utilidade: Apurar mensalmente o desempenho dos processos de engenharia, planejamento e
controle na fabricação dos produtos através do resultado da média aritmética entre a “Eficiência” e
a “Produtividade em Serviços”, onde a eficiência se traduz em fazer certa a tarefa com o menor
custo possível e a Produtividade em Serviço é executá-lo no tempo previsto.
Tipo: eficiência.
Fórmula de Cálculo:
DPO anual = ∑DPO mensais/ 12
DPO anual = 886 % / 12 = 74%
Meta: Atingir em 2016 o índice médio de Desempenho Produtivo Operacional de 70%, estabelecido
em função das ações para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.
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Método de medição: medição mensal, evidenciada pela documentação de apropriação de mão de
obra aplicada nos processos produtivos e de horas disponibilizadas em função do contingente de
pessoal envolvido, disponíveis na área de planejamento e controle da produção.
Avaliação do resultado: a meta foi atingida tendo alcançado o índice de 74% durante o ano de 2016,
resultante das ações tomadas durante a execução dos diversos projetos.
Responsável pelo cálculo /medição: Gerência de Controle – ICC
Capacitação Profissional
Programa Jovem Aprendiz
Desde 1979, a NUCLEP mantém, nas dependências da Empresa, no Município de Itaguaí-RJ, um
Centro de Treinamento Técnico voltado à educação e capacitação de jovens, mediante ações
didático-pedagógicas articuladas, cujo objetivo é formar profissionais na área metalmecânica,
contemplando a lei da aprendizagem, regulamentada pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de
2005, e com as diretrizes curriculares estabelecidas na Portaria MTE nº 615, de 13 de dezembro de
2007, que estabelece que a aprendizagem proporcione a qualificação social e profissional adequada
às demandas e diversidades dos adolescentes, em sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, dos jovens, do mundo de trabalho e da sociedade quanto às dimensões ética,
cognitiva, social e cultural do aprendiz.
A NUCLEP, através do seu Centro de Treinamento Técnico prepara jovens para desempenhar
atividades profissionais e ter capacidade de discernimento para lidar com diferentes situações no
mundo do trabalho, cada vez mais necessária em um cenário econômico em permanente evolução
tecnológica.
Devido à sólida formação recebida, os aprendizes alcançam rapidamente posições de maior
complexidade e responsabilidade na hierarquia funcional das empresas.
A pluralidade de competências adquiridas pelos aprendizes formados no Centro de Treinamento
Técnico tem propiciado imediata inserção no mercado de trabalho.
A NUCLEP, por meio do programa que mantém, além de cumprir com uma de suas funções
sociais, atua como um dos agentes do esforço governamental de elevação do nível de instrução e de
empregabilidade do jovem brasileiro.
Treinamento Técnico
Indicador específico
Indicador: Índice de Treinamento Técnico
Utilidade: os programas de capacitação e de desenvolvimento de recursos humanos são voltados à
qualificação, requalificação e aperfeiçoamento profissional do corpo de empregados da empresa nos
processos operacionais, administrativos, técnicos e gerenciais.
Tipo: eficácia - Comparação entre as metas, visando à melhoria dos processos e dos resultados do
treinamento.
Indicador: Horas Treinamento (H/T).
OBJETIVO: Medir o esforço de capacitação dos trabalhadores da fábrica por meio de treinamento.
METODOLOGIA: Este indicador é obtido dividindo-se o volume bruto em horas de treinamento
pelo número de empregados da empresa que, efetivamente, receberam treinamento durante o
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período considerado, tomando como base a média aritmética simples dos indicadores de
treinamento registrados pela Empresa nos últimos três anos.
Fonte: O Retrato do Treinamento no Brasil 2013, preparado pela Associação Brasileira de
Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e a MOT – Treinamento e Desenvolvimento. Pesquisa
realizada com a participação de 272 organizações dos mais diversos segmentos.
As evidências dos indicadores de treinamento de anos anteriores, a especificidade da carteira de
obras da Empresa e os resultados apresentados ao Sistema de Gestão da Qualidade/Gerência Geral
de Sistemas de Gestão de QSMS – CQ.
META: Atingir em 2016, no mínimo, 25 h/t no ano por empregado.
Fonte: Em Busca da Eficácia em Treinamento – Norma ISO 10015. Sebastião Guimarães, 2008.
GRÁFICO 4 – BUSCA DA EFICIÊNCIA EM TREINAMENTO.
HORAS DE TREINAMENTO ANUAL - 2016

H/T; Jan a Dez
; 17

Meta; ; 25

H/T

Meta

Fonte: Em Busca da Eficiência em Treinamento – Norma ISO 10015. Sebastião Guimarães, 2008.

GRÁFICO 5 – HISTÓRICO DE H/T (ANUAL) POR NÚMERO DE EMPREGADOS
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HORAS DE TREINAMENTO ANUAL – 2011 A 2016

TEMPO DE TREINAMENTO POR EMPREGADO: Jan a Jun =8,5 h/t e Jul a Dez = 8,5 h/t.
OBS: 1-As horas de treinamento em 2016 foram menores que 2015, por conta da carteira de obras
da Empresa;
2- O Plano Anual de Treinamento de 2016 não foi aprovado pela Diretoria Executiva,
portanto, os treinamentos realizados foram bem abaixo das expectativas da PAT;
3- A alteração na métrica de cálculo do indicador de treinamento foi necessária em função da
adequação à realidade e a especificidade da carteira de obras da NUCLEP.
GRÁFICO 6 – COLABORADORES POR TIPO
FUNC; Normal; FUNC; Total
1058
; 1125

COLABORADORES POR TIPO

FUNC; Menor
FUNC; Autônomo; FUNC;
25
Conselheiro; 9 FUNC; Diretor; 4 Aprendiz; 29

GRÁFICO 7 – FUNCIONÁRIOS POR CARGO

GRÁFICO 8 – FUNCIONÁRIOS P/ DATA DE ADMISSÃO
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FUNC; Total

FUNCIONÁRIOS P/ DATA DE ADMISSÃO; 1058

FUNC; 2010; 500

FUNC; 1970
; 46

FUNC; 1980
; 116

FUNC; 1990
FUNC; 2000; 223
; 173

GRÁFICO 9 – COLABORADORES POR SEX

TABELA 1 – COLABORADORES POR SEXO
COLABORADORES POR SEXO

Feminino

208

19,66%

Masculino

850

80,34%

1058

100,00%

TOTAL

GRÁFICO 10 – COLABORADORES POR IDADE
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TABELA 2 – COLABORADORES POR IDADE
COLABORADORES POR IDADE
21,21
20-29

235

%

30-39

316

%

40-49

184

%

50-59

217

%

60-69

94

%

70-79

12

%

TOTAL

1058 0%

29,87
17,39
20,51
8,88
1,13
100,0

GRÁFICO 11 – COLABORADORES POR FORMAÇÃO

Série1;
Mestrado ; 19;
2%

Série1;
Série1;
Doutorado ; Fundamental ;
2; 0%
126; 12%

Fundamental

Série1;
Superior ;
281; 27%

Médio
Série1; Médio ;
Superior
630; 59%

Mestrado
Doutorado

TABELA 3 – COLABORADORES POR FORMAÇÃO
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COLABORADORES POR FORMAÇÃO
11,91
Fundamental
126 %
59,55
Médio
630 %
26,56
Superior
281 %
1,80
Mestrado
19
%
0,19
Doutorado
2
%
100,0
TOTAL
1058 0%

GRÁFICO 12 – COLABORADORES POR CATEGORIA

TABELA 4 – COLABORADORES POR CATEGORIA
COLABORADORES POR CATEGORIA
6,43

Comissionados

68

%

72

%

214

%

273

%

431

%

6,81

Engenheiros

20,23

Técnicos

25,80

Administrativos

40,74

Operários

100,0
TOTAL

1058 0%

GRÁFICO 13 – DISPÊNDIO COM PESSOAL 2016
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GRÁFICO 14 – EVOLUÇÃO 2014-2016

TABELA 5 – DISPÊNDIO COM PESSOAL
DISPÊNDIO COM PESSOAL
TIPO
FOLHA DE
PAGAMENTO
ENCARGOS
SOCIAIS

2016

2015

2014

R$ 205.740.015,27

R$ 179.082.234,36

R$ 140.210.815,06

R$ 71.075.263,46

R$ 61.729.496,15

R$ 49.458.041,78

NUCLEOS

R$ 13.345.431,25

R$ 12.213.439,20

R$ 10.350.379,55

TOTAL

R$ 290.160.709,98

R$ 253.025.169,71

R$ 200.019.236,39

AUMENTO

14,68%

26,50%

GRÁFICO 15 – MOTIVOS DE AFASTAMENTO
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AFASTAMENTO ANUAL POR MOTIVO 2016

FUNCIONÁRIOS
ATESTADOS
DIAS

Pequena diminuição em relação à 2015 (92,11%)
TABELA 6 - AFASTAMENTO ANUAL POR MOTIVO 2016
MOTIVO
FUNCIONÁRIOS
ATESTADOS
DIAS
Tratamento de Saúde
903
10671 21765
Tratamento de Pessoa da Família
580
3794
3794
Tratamento de Saúde - INSS
29
79
2075
Maternidade - INSS
11
35
879
Acidente de Trabalho
10
25
587
Paternidade
33
469
469
Maternidade - Empresa Cidadã
10
23
444
Capacitação Profissional
37
229
229
Luto
46
125
125
Interesse Particular
1
63
122
Casamento
30
94
94
Cedido - com Ônus
1
3
90
Inquérito Administrativo
9
26
26
15636
30699

VALOR LÍQUIDO
R$
5.615.727,00
R$
1.026.444,00
R$
426.026,00
R$
209.366,00
R$
74.690,00
R$
132.323,00
R$
116.823,00
R$
112.802,00
R$
34.006,00
R$
R$
17.422,00
R$
45.144,00
R$
4.237,00
R$
7.815.010,00
R$
15.630.020,00

PERCENTUAL
70,90%
12,36%
6,76%
2,86%
1,91%
1,53%
1,45%
0,75%
0,41%
0,40%
0,31%
0,29%
0,08%
100%

O valor do gasto de atestados para tratamento de saúde e acompanhamento de familiares ficou
R$2,5 milhões a mais que em 2015.
GRÁFICO 16 – AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS TOTAIS 2016
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TABELA 7 – AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS TOTAIS 2016 (NÚMERO DE AUSENTES)

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS TOTAIS 2016 (NÚMERO DE AUSENTES)
Funcionários
Ausentes
Percentual

jan
970
535
55,15%

fev
964
555
57,57%

mar
960
609
63,44%

abr
959
608
63,40%

mai
958
593
61,90%

jun
942
612
64,97%

jul
941
578
61,42%

ago
931
532
57,14%

set
935
556
59,47%

out
937
560
59,77%

nov
935
548
58,61%

dez
943
483
51,22%

Média
948
564
59,51%

TABELA 8 – AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS TOTAIS POR DIAS CORRIDOS – 2016 (DIAS-HOMEM)

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS TOTAIS POR DIAS CORRIDOS - 2016 (DIAS-HOMEM)
Dias-Homem
Total
Ausentes
Indisponibil.
Incapacidade

jan
30070
2805
9,33%
2,89

fev
26992
2528
9,37%
2,62

mar
29760
3224
10,83%
3,36

abr
28770
3241
11,27%
3,38

mai
29698
3341
11,25%
3,49

jun
28260
3453
12,22%
3,67

jul
29171
2994
10,26%
3,18

ago
28861
2779
9,63%
2,98

set
28050
2857
10,19%
3,06

out
29047
2961
10,19%
3,16

nov
28050
2936
10,47%
3,14

dez
29233
2433
8,32%
2,58

Anual
345962
35552
10,28%
37,51

Ta xa de i ndi s poni bi l i da de = (di a s a us entes x 100)/(popul a çã o l a bora l x di a s corri dos ). Ta xa de Inca pa ci da de = di a s a us entes / popul a çã o l a bora l .
Fonte da defi ni çã o: a da ptado de MESA; KAEMPFFER, 2004 i n SESI, 2012

Somando todas as ausências justificadas, equivale a termos 38 dias de empresa parada, isto sem
incluir férias, recesso e PIA.
GRÁFICO 17 – FALTAS JUSTIFICADAS POR ATESTADO MÉDICO 2016

TABELA 9 – FALTAS JUSTIFICADAS POR ATESTADO MÉDICO 2016 (NÚMERO DE AUSENTES)

FALTAS JUSTIFICADAS POR ATESTADO MÉDICO 2016 (NÚMERO DE AUSENTES)
Funcionários
Ausentes
Percentual

jan
970
502
51,75%

fev
964
524
54,36%

mar
960
583
60,73%

abr
959
583
60,79%

mai
958
559
58,35%

jun
942
572
60,72%

jul
941
550
58,45%

ago
931
510
54,78%

set
935
534
57,11%

out
937
537
57,31%

nov
935
526
56,26%

dez
943
464
49,20%

Média
948
537
56,65%

TABELA 10 – AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS TOTAIS POR DIAS CORRIDOS – 2016 (DIAS-HOMEM)

FALTAS JUSTIFICADAS POR ATESTADO MÉDICO POR DIAS CORRIDOS 2016 (DIAS-HOMEM)
Dias-Homem
Total
Ausentes
Absenteísmo
Incapacidade

jan
30070
1768
5,88%
1,82

fev
26992
1670
6,19%
1,73

mar
29760
2387
8,02%
2,49

abr
28770
2539
8,83%
2,65

mai
29698
2566
8,64%
2,68

jun
28260
2734
9,67%
2,90

jul
29171
2447
8,39%
2,60

ago
28861
2238
7,75%
2,40

set
28050
2237
7,98%
2,39

out
29047
2356
8,11%
2,51

nov
28050
2334
8,32%
2,50

Ta xa de a bs enteís mo = (di a s a us entes x 100) / (popul a çã o l a bora l x di a s corri dos ). Ta xa de Inca pa ci da de = di a s a us entes / popul a çã o l a bora l .
Fonte da defi ni çã o: a da ptado de MESA; KAEMPFFER, 2004 i n SESI, 2012
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dez
29233
1934
6,62%
2,05

Anual
345962
27210
7,87%
28,71

Houve uma piora do absenteísmo por doença em relação a 2015 de mais de 2%. 29 dias de empresa
parada só por atestado médico.
GRÁFICO 18 – FUNCIONÁRIOS COM FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 2016

Funcionários com Faltas não Justificadas
2016

Funcionários
Faltantes

TABELA 11 – FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 2016 (NÚMERO DE FALTANTES)

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 2016 (NÚMERO DE FALTANTES)
jan
Funcionários
935
Faltantes
149
Percentual
15,94%

fev
930
411
44,19%

mar
925
303
32,76%

abr
922
342
37,09%

mai
919
285
31,01%

jun
917
303
33,04%

jul
904
293
32,41%

ago
900
329
36,56%

set
904
356
39,38%

out
905
326
36,02%

nov
913
382
41,84%

dez
917
318
34,68%

Média
916
316
34,55%

TABELA 12 – FALTAS NÃO JUSTIFICADAS POR DIAS ÚTEIS 2016 (DIAS-HOMEM)

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS POR DIAS ÚTEIS 2016 (DIAS-HOMEM)
Dias-Homem
Total
Ausentes
Absenteísmo
Incapacidade

jan
18700
135
0,72%
0,14

fev
16740
322
1,92%
0,35

mar
20350
380
1,87%
0,41

abr
18440
365
1,98%
0,40

mai
20218
275
1,36%
0,30

jun
20174
443
2,19%
0,48

jul
18984
296
1,56%
0,33

ago
20700
366
1,77%
0,41

set
18984
298
1,57%
0,33

out
18100
281
1,55%
0,31

nov
18260
320
1,75%
0,35

dez
20174
220
1,09%
0,24

Anual
229824
3700
1,61%
4,04

Ta xa de a bs enteís mo = (di a s a us entes x 100) / (popul a çã o l a bora l x di a s útei s ). Ta xa de Inca pa ci da de = di a s a us entes / popul a çã o l a bora l .
Fonte da defi ni çã o: a da pta do de MESA; KAEMPFFER, 2004 i n SESI, 2012

Houve uma pequena melhora de 0,1% no absenteísmo em relação a 2015, mas houve uma piora em
relação ao número de funcionários: 4 em cada 10 funcionários faltam todo mês.
GRÁFICO 19 - ABSENTEÍSMO 2016
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ABSENTEÍSMO 2016
Absenteísmo
Incapacidade

jan
6,60%
1,97

fev
8,11%
2,08

mar
9,89%
2,90

abr
10,81%
3,04

mai
10,00%
2,98

jun
11,87%
3,39

jul
9,95%
2,93

ago
9,52%
2,81

set
9,54%
2,72

out
9,66%
2,82

nov
10,08%
2,85

dez
7,71%
2,29

Anual
9,48%
32,77

Ta xa de a bs enteís mo = (di a s a us entes x 100) / (popul a çã o l a bora l x di a s útei s ). Ta xa de Inca pa ci da de = di a s a us entes / popul a çã o l a bora l .
Fonte da defi ni çã o: a da pta do de MESA; KAEMPFFER, 2004 i n SESI, 2012

4,00

14,00%

3,50

12,00%

3,00

10,00%

2,50
8,00%
Incapacidade

2,00
6,00%
1,50
4,00%

1,00

2,00%

0,50
0,00

0,00%
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

Houve uma piora de 2% em relação à 2015
GRÁFICO 20 – HORAS EXTRAS 2016

TABELA 13 – HORAS EXTRAS
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dez

Absenteísmo

MES
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

FUNC

HORAS
253
196
211
230
267
254
252
299
273
325
364
366

7151
4408
4987
6154
7252
6628
5959
8081
5242
7426
9155
10600
83043

VALOR
R$
486.311,00
R$
234.476,00
R$
285.387,00
R$
367.103,00
R$
451.516,00
R$
402.139,00
R$
430.846,00
R$
504.609,00
R$
305.789,00
R$
469.548,00
R$
535.425,00
R$
730.139,00
R$ 5.203.288,00
R$ 10.406.576,00

Houve uma redução significativa de 34% em relação à 2015.
GRÁFICO 21 – INSALUBRIDADE 2016

Funcionários

INSALUBRIDADE 2016

FUNCMês

VALOR

Não houve mudança significativa.
GRÁFICO 22 – PERICULOSIDADE 2016

Funcionários

PERICULOSIDADE 2016
FUNC
VALOR

Mês
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TOTAL

R$ 4.364.495,00

Aumento de 14,5% em relação à 2015
GRÁFICO 23 – TURNOVER 2016

Percentual

Taxa de Desligamento e Turnover 2016

jan
DESLIG

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

0,28%0,56%0,65%1,03%0,19%1,51%0,38%0,29%0,29%0,19%0,76%0,00%

TURNOVER 0,38%0,61%0,61%0,65%0,28%0,80%0,38%0,29%0,33%0,29%0,57%0,33%

ADMIS
4,91%

DESLIG
6,12%

TURNOVER
5,52%

Não houve mudança significativa
Conclusão
} Embora tenha havido uma diminuição significativa do gasto com horas extras, da ordem de
34%, houve um aumento nos gastos com afastamentos por atestados médicos e
acompanhamento de familiares da ordem de 27%, acarretando uma diminuição dos gastos
somados (afastamentos e horas extras) de 10%.
} O absenteísmo continua a crescer, com uma piora de 2% em relação 2015, chegando
próximo ao patamar extremo de 10%, quando o limite aceitável é de 3%.
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4.0

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

4.1

Descrição das estruturas de governança

As políticas e práticas de Governança Corporativa da NUCLEP estão focadas na transparência de
gestão, no respeito no relacionamento com todas as partes interessadas (stakeholders), no
tratamento equitativo e na prestação de contas clara e objetiva de sua atuação, todos alinhados com
seu Código de Ética.
O aprimoramento da Governança Corporativa é garantido por uma estrutura de gestão, práticas e
instrumentos, que seguem o Estatuto Social, as Políticas e Normas de Organização, o Conselho de
Administração e o Conselho Fiscal, e as descrições de atribuições de todos os órgãos formais de sua
estrutura organizacional. O órgão do Gabinete da Presidência envida permanentes esforços para o
desenvolvimento das melhores práticas de governança corporativa no âmbito da NUCLEP.
A propósito, a Companhia está criando uma secretaria de Governança, com a finalidade de garantir
uma estrutura de apoio adequado à implementação das melhores práticas de governança
corporativa, com vistas a adequar às normas dispostas na Lei nº 13.303/2018 e no Decreto nº
8.495/2016.
A adoção das melhores práticas de Governança Corporativa tem como objetivo otimizar o
desempenho da instituição, protegendo seu acionista majoritário, a Comissão Nacional de Energia
Nuclear – CNEN, autarquia federal, bem como os seus stakeholders, tais como empregados,
clientes, credores, trabalhadores e a sociedade em geral. A análise das práticas de governança
corporativa aplicadas à NUCLEP deve oferecer, principalmente, transparência, equidade de
tratamento dos interessados e prestação de contas.
A Governança Corporativa da NUCLEP é representada pelos relacionamentos da Administração
Superior, constituída pela Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal e Auditoria Interna, conforme descrição a seguir:
• Assembleia Geral de Acionistas
Além dos casos previstos em lei, a Assembleia Geral de Acionistas reúne-se, extraordinariamente,
sempre que o interesse da Companhia assim o exigir. As Assembleias Gerais são especialmente
convocadas para deliberarem sobre: a alienação, no todo ou em parte, de ações de seu capital social
ou de suas controladas; proceder à abertura de seu capital; aumentar seu capital social por
subscrição de novas ações; renunciar a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis
em ações de empresas controladas; emitir debêntures conversíveis em ações ou vendê-las, se em
tesouraria; vender debêntures em ações de sua titularidade de emissão de empresas controladas; ou,
ainda, emitir quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior; promover a
cisão, fusão ou incorporação das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas
subsidiárias, controladas direta ou indiretamente pela União; permutar ações de outros valores
mobiliários, de emissão das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias,
controladas direta ou indiretamente pela União.
Em 2016, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) ocorreu no dia 29 de abril para aprovar, entre outros
assuntos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2015.
As Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) foram realizadas no exercício para deliberar sobre
eleição e dispensa de dirigentes e membros dos Conselhos da Empresa.
• Conselho de Administração
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O Conselho de Administração da NUCLEP é composto por seis membros, todos de nacionalidade
brasileira, residentes no país, sendo membros natos o Presidente da Comissão Nacional de Energia
Nuclear – CNEN e o Presidente da NUCLEP. Dentre os demais membros, um é indicado pelo
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, pelo Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia,Inovações e Comunicações – MCTIC, e um membro eleito como representante
dos empregados.
O Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN é o Presidente do Conselho de
Administração. São 4 (quatro) membros eleitos em Assembleia Geral para um período de 3 (três)
anos, sendo permitida a reeleição e 1 (um) membro representante dos empregados eleito por estes,
conforme a Lei nº 6.404/76.
O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, a cada trimestre do ano civil e,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, ou por solicitação de qualquer de
seus membros ou da Diretoria.
O Conselho de Administração tem como atribuições, dentre outras, a de estabelecer a política e as
diretrizes da Companhia, com exceção daquelas que cabem à Assembleia Geral, bem como a de
supervisionar a operação da Companhia, a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos da
mesma.
• Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da NUCLEP é composto por três membros efetivos e seus respectivos suplentes,
todos de nacionalidade brasileira, acionistas ou não. Um conselheiro é indicado pelo Ministério da
Fazenda, como representante do Tesouro Nacional. Os conselheiros são eleitos pela Assembleia
Geral para um período de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
O Conselho Fiscal tem como atribuições examinar e emitir pareceres sobre os balanços patrimoniais
e demais demonstrações financeiras, exercendo as atribuições e poderes estabelecidos por lei. Nos
termos do Estatuto Social da NUCLEP, o Conselho Fiscal possui um Regimento Interno, que
contém normas sobre seu funcionamento.
O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, emitiu parecer no ano de 2016,
após análise das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2015, que compreendem o Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido,
Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis.
O Conselho, tendo por base o parecer emitido pela auditoria externa INDEP - Auditores
Independentes S/S, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, por unanimidade,
é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da NUCLEP.
O Conselho Fiscal da NUCLEP se reuniu por 12 (doze) vezes no ano de 2016.
4.1.1

Atendimento à Lei das Estatais

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.303/2016 – Estatuto Jurídico das Empresas Estatais – e do
Decreto nº 8.945/2016, a NUCLEP iniciou providências a fim de adequar seus atos constitutivos e
normativos com as disposições trazidas pela nova legislação.
Dentre elas, a NUCLEP está trabalhando nas alterações em seu Estatuto Social de modo a atender
os requisitos previstos no artigo 24 do Decreto nº 8.945/2016, adequando-se às disposições internas
na forma e prazos estabelecidos.
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Como os referidos normativos trouxeram regras específicas para ingresso de Conselheiros e
Administradores das Companhias, artigos 28 e 29 do Decreto nº 8.945/2016, a NUCLEP constituiu
Comitê Transitório de Elegibilidade para analisar as indicações para compor o Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria (Art. 64, § 1º, do Decreto), visando atender ao comando
dos artigos 21, 22 e 23 do Decreto regulamentar. A partir de então, todas àquelas indicações têm de
passar pelo crivo do comitê instituído, sendo aprovadas ou rejeitadas tecnicamente após análise
minuciosa do preenchimento dos requisitos legais.
Consoante o Decreto em referência, os Conselheiros e membros da Diretoria que já
desempenhavam tais funções quando do advento dos normativos serão objeto de análise técnica dos
requisitos no momento de sua eventual recondução, preservando-se, assim, o objetivo que a Lei
persegue e a segurança jurídica para o desempenho das atividades institucionais da Companhia.
De outro lado, outrossim, a Lei nº 13.303/2016 finalmente regulamentou o regime diferenciado de
contratações para as Estatais que desempenham atividade concorrencial previsto no artigo 173, § 1º
da CRFB/88, cuja finalidade é colocar tais entidades e condições mais próximas de igualdade aos
seus concorrentes no mercado, uma vez que é sabida a demora nos processos de contratações
públicas e o quanto impactam no desenvolvimento das atividades necessárias de gestão.
Com isso, a NUCLEP está em fase final de elaboração de seu estatuto próprio de licitações e
contratos, contratado junto à renomado prestador de serviço, o que, de certo, contribuirá para a
Companhia realizar contratações que forem destinadas à sua atividade fim com mais eficácia e
rapidez, alçando a NUCLEP às condições reais do mercado.
Importante notar que tanto a Lei quanto o Decreto diferenciam o tratamento jurídico dado às
Empresas Estatais de Grande e Pequeno Porte. A NUCLEP apresentou receita operacional bruta
inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) na última demonstração contábil anual
aprovada pela Assembleia Geral, conforme dados extraídos do Sistema de Informações das
Empresas Estatais – SIEST e informados pelo Ofício Circular nª 499/2016-MP, razão pela qual vem
sendo considerada empresa estatal de menor porte.
Não obstante o enquadramento como empresa estatal de menor porte, o Conselho de Administração
da NUCLEP, em sua 94ª Reunião, ocorrida em 22 de dezembro de 2016, estabeleceu, como critério
adicional, que para as indicações de membros do Conselho Diretor, no âmbito da NUCLEP, deverão
ser observadas as vedações mencionadas nos incisos I a V, do Parágrafo segundo do artigo 17 da
Lei nº 13.303/2016, dada a sua natureza de empresa estratégica de defesa e peculiaridades de
indústria de obras pioneiras de alta complexidade e de grande importância para a economia
nacional, que deve seguir regras e normas regulamentares rígidas apresentadas pelo Sistema de
Qualidade que certifica as empresas fabricantes de equipamentos da área nuclear no mundo, em
especial as certificações ASME III – Nuclear, a qual a NUCLEP é a uma empresa brasileira
certificada, CNEN NN1.16 e IBQN. Tal medida assegura à Companhia que seus gestores possuirão
capacidade técnica para conduzir uma empresa estratégica nacional, onde estão depositados vários
projetos de interesse do Estado, tais como a construção de cascos de submarinos para a Marinha do
Brasil e a fabricação de equipamentos para Usinas Nucleares.
4.2

Informações sobre dirigentes e colegiados

Informações prestadas no tópico 4.1.
4.3
Política de designação de representantes nas assembleias e nos colegiados de
controladas, coligadas e sociedades de propósito específico
Informações prestadas no tópico 4.1.
4.4

Atuação da unidade de auditoria interna
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A Auditoria Interna está subordinada diretamente ao Presidente do Conselho de Administração de
acordo com o disposto no Decreto nº 3.591/2000, art. 15, § 3º.
Emitimos 11 (onze) relatórios no ano de 2016 para 14 (quatorze) áreas. As recomendações de
melhoria estão explicitadas nos relatórios emitidos com prazo inicial de 90 dias para atendimento.
Todos encontram-se disponibilizados, caso solicitado, ao NAC5 da CGU. Segue abaixo a
distribuição por área:
GRÁFICO 24 – DISTRIBUIÇÃO DOS RELATÓRIOS POR ÁREA

Fonte: Auditoria Interna - PI

Continuamos mantendo um acompanhamento permanente às recomendações da auditoria interna
dos relatórios emitidos, conforme descrito a seguir:
TABELA 14 - RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA - ANO 2016
Ano do Relatório

Solucionadas em 2016

Pendentes em 31/12/2016

2011

-

1

2012

3

3

2013

5

3

2014

10

6

2015

30

12

2016

7

69

Total

55

94

Fonte: Banco de dados da Auditoria Interna

Dos 11 relatórios emitidos, 8 foram emitidos no 4º trimestre de 2016. Como o prazo inicial para
atendimento é de 90 dias, ocorreu um aumento de recomendações não atendidas em 2016.
A cada 6 (seis) meses, a auditoria interna realiza o acompanhamento das ações gerenciais de
implementação das recomendações emitidas em seus relatórios, caso a área auditada não tenha feito
sua manifestação espontaneamente.
Em 2016 foram emitidas 76 recomendações e, destas, 7 já foram implementadas. Temos 67
recomendações em que a área ainda não apresentou o plano de ação devido o prazo para
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atendimento expirar em 2017 e, 2 em que o plano de ação não atendeu plenamente a recomendação.
85% das recomendações foram emitidas no último trimestre do ano de 2016.
Das 73 recomendações pendentes de anos anteriores (2012 a 2015), tivemos 48 recomendações
atendidas no decorrer de 2016.
Não há recomendações com prazo vencido em 31/12/2016.
Realizamos uma auditoria conjunta com a INB e a ELETRONUCLEAR em nosso Instituto de
Previdência (NUCLEOS). Este trabalho tem periodicidade anual.
Para certificar-se de que a alta gerência tome conhecimento das recomendações feitas pela
Auditoria Interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais recomendações, a cada
emissão de um relatório, a Diretoria responsável recebe uma cópia do relatório.
Também realizamos a comunicação à alta gerência, ao Conselho de Administração e ao Conselho
Fiscal, os relatórios emitidos e as ações para implementar as recomendações da auditoria interna.
Constatamos que, de modo geral, a empresa não possui normativos atualizados.
No ano de 2016 conseguimos realizar 80% das auditorias previstas no PAINT.
Durante o ano de 2016 foram realizados treinamentos presenciais e à distância por meio da internet,
tendo sido previstas um total de 272 horas para a equipe de Auditoria Interna e realizadas 152 horas.
Isto ocorreu devido ao contingenciamento do orçamento da empresa destinado a treinamentos. Dos
17 treinamentos feitos, apenas 3 tiveram o custo pago pela empresa, os outros 13 foram gratuitos e
1 foi pago pelo próprio auditor.
Cargo
Gerente
Auditor Interno
Auditor Interno
Auditor Interno
Total

Horas Previstas
72
80
80
40
272

Horas Realizadas
46
47
39
20
152

A Diretoria da NUCLEP tem se preocupado em fortalecer a Auditoria Interna. Por muitos anos, a
equipe era composta de apenas dois empregados. Nos últimos anos tivemos o aumento na equipe de
trabalho. Desde dezembro de 2014 passamos a contar com três auditores, visto ter ocorrido a
admissão de um auditor aprovado em concurso.
A Auditoria Interna encontra-se inserida no programa de contratação de estagiário e, com isto,
contou com uma estagiaria de nível superior (Administração).
Neste cenário, em dezembro de 2016 a Auditoria Interna manteve a seguinte estrutura:
Auditor Geral

Estagiário

Auditor

Auditor
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Auditor

4.5

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

Sistema de Correição
O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD), no âmbito da NUCLEP, conta, em
sua estrutura, com coordenador, coordenador-adjunto, administrador, administrador-adjunto,
cadastrador e cadastrador-adjunto, conforme Portaria P-202/2015, de acordo com as atribuições
estipuladas pelo Termo de Uso aprovado pela Portaria N.º 1.166/2007, da Controladoria Geral da
União - CGU.
A implementação do sistema CGU-PAD no âmbito da empresa dependia da criação da numeração
única de processos da NUCLEP, trabalho conduzido pelo setor de TI – Tecnologia da Informação.
Apesar de alguns atrasos operacionais, o trabalho foi concluído em 2015, tendo sido encaminhadas
à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (SPOA/MCTIC) as cartas P-152/15, de 09/11/2015, e P-166/15, de
27/11/2015, solicitando a liberação do acesso da NUCLEP ao Sistema CGU-PAD, o que ocorreu ao
final de 2015.
E considerando o decorrer de Inspeção Correcional realizada pela CGU na NUCLEP ao final de
2015, dada a necessidade de designação de um responsável para as atribuições relacionadas às
atividades de correição e com o objetivo de fortalecer a gestão em relação às informações
correcionais, disciplinares e de controle interno, foi criado o Núcleo de Ações Preventivas e de
Controle Interno, vinculado à Gerência de Gestão de Pessoas.
Ressalta-se, também, que a NUCLEP vem atualizando, de acordo com a necessidade e com vistas a
otimizar o controle de suas ações no sistema CGU-PAD, a composição do grupo designado para
participar e monitorar as atividades de acordo com a legislação de regência, sendo sua última
atualização ocorrida por meio da Portaria nº P-072/2017.
4.6

Gestão de riscos e controles internos

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

3

4

5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da
unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos
formais.

X

6. Há mecanismos que garantam ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou
código de ética ou conduta.

X

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

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
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X
1

2

3

4

5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade 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.

X

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

X

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

X

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.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de
responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle

1

2

3

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar
os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que
possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.

X
1

2

3

4

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir
ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

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

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da
UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

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

1

2

3

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.
Análise crítica e comentários relevantes:
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
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5

X
4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo.

4.7

5

X

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

Informação e Comunicação

4

5
X

X
X

Conforme o inciso II do art. 3º do Decreto Lei n° 2355/87, os honorários mensais dos dirigentes são
equivalentes à maior retribuição paga a empregado da NUCLEP, ora denominado paradigma. De
acordo com o § 1º do referido Decreto, o dirigente faz jus a um acréscimo correspondente a 20%
(vinte por cento) da remuneração do cargo para o qual tenha sido eleito, nomeado ou designado.
Sendo assim, a Secretaria de Coordenação e Governança e Avaliação de Estatais (SEST) do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nos termos da Nota Técnica nº 5066/2016MP, 26/04/2016, e Nota Técnica nº 13099/2016-MP, de 22/11/2016, aprovou a remuneração dos
Dirigentes e Conselheiros da NUCLEP para o ano de abril de 2016 a março de 2017,
Os valores praticados são analisados pela Auditoria Interna, que emite parecer sobre a
conformidade dos pagamentos nos últimos 12 meses, em comparação com os limites globais e
individuais aprovados para os respectivos cargos no período.
Não se utiliza indicadores de desempenho para determinação da remuneração, pois o índice é
estabelecido pelo SEST, por se tratar de uma empresa dependente do governo.
Não há remuneração baseada em ações e nem é variável.
QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DE MEMBROS DE CONSELHOS
Valores em R$ 1,00
Conselho de Administração
Período

Remuneração

Nome do Conselheiro
Início

Fim

Média Mensal

Total no Exercício

Cotta, R.M. (1)

-

-

3.262,19

42.408,42

Cardoso, J.W. (2)

-

-

3.082,16

24.657,28

Chiba, A.A.

-

-

3.229,23

38.750,76

Gusmão, L.G.S. de

-

22/12/2016

3.229,23

38.750,04

Azevedo, C.A. (3)

-

22/12/2016

3.262,19

42.408,42

Pertusi, P.R.

22/12/2016

-

-

-

Junior, B.C.L.L de A.

22/12/2016

-

-

-

-

31/08/2016

2.788,02

11.152,08

Azevedo, V.C. (1)

Fonte: Extraído da Folha de Pagamento - RH
(1) Os Conselheiros Azevedo, C.A. e Cotta, R.M. receberam R$ 2.788,02, respectivamente, como
honorário atrasado no mês de jan/2016.
(2) O Conselheiro Cardoso, J.W. percebeu valores nos meses de janeiro a julho e setembro.
(3) O Conselheiro Azevedo, V.A. percebeu valores somente de janeiro a maio.
Valores em R$ 1,00
Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro

Período

Remuneração
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Início

Fim

Severo, J.A.

-

-

3.229,23

38.750,76

Oliveira, C.M.(1)

-

29/04/2016

3.175,96

19.055,78

Mangualde, B.R.

29/04/2016

-

3.376,30

27.010,40

-

29/04/2016

2.935,09

11.740,36

Cavalcanti, A.S.

29/04/2016

22/12/2016

3.376,30

27.010,40

Cunha, T.B.

22/12/2016

-

-

-

Miguel, S. de

Média Mensal

Total no Exercício

Fonte: Extraído da Folha de Pagamento - RH
(1) Oliveira, C.M recebeu em jan/2016 um atrasado no valor de R$ 5.576,04 (2 meses de
honorários).
QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE DIRETORIA E DE
CONSELHOS
Valores em R$ 1,00
EXERCÍCIO

Órgão: Diretoria Estatutária
Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore

2016

2015

6

6

1.257.435,62

1.440.562,60

1.257.435,62

1.440.562,60

b) benefícios diretos e indiretos

-

-

c) remuneração por participação em comitês

-

-

d) outros

-

-

-

-

e) bônus

-

-

f) participação nos resultados

-

-

g) remuneração por participação em reuniões

-

-

h) comissões

-

-

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))

i) outros

-

-

1.257.435,62

1.440.562,60

IV – Benefícios pós-emprego

-

-

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

III – Total da Remuneração ( I + II)

EXERCÍCIO

Órgão: Conselho de Administração

2016

Número de membros:

2015

8

9

195.338,98

220.600,20

195.338,98
-

220.600,20
-

c) remuneração por participação em comitês

-

-

d) outros

-

-

-

-

-

-

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
e) bônus
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f) participação nos resultados

-

-

g) remuneração por participação em reuniões

-

-

h) comissões

-

-

i) outros

-

-

195.338,98
-

220.600,20
-

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

III – Total da Remuneração ( I + II)
IV – Benefícios pós-emprego

EXERCÍCIO

Órgão: Conselho Fiscal

2016

2015

6

6

123.567,70

114.827,40

123.567,70
-

114.827,40
-

c) remuneração por participação em comitês

-

-

d) outros

-

-

-

-

e) bônus

-

-

f) participação nos resultados

-

-

g) remuneração por participação em reuniões

-

-

h) comissões

-

-

i) outros

-

-

123.567,70
-

114.827,40
-

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)

III – Total da Remuneração (I + II)
IV – Benefícios pós-emprego

Fonte: Extraído da Folha de Pagamento - RH
Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores
Não aplicável à realidade da Empresa.
4.8

Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

A Empresa de Auditoria MACIEL AUDITORES S/S, inscrita com o CNPJ 13.098.174/0001-80, foi
contratada em 01/12/2016, conforme contrato nº OCS Nr. 1868, com a finalidade de auditar as
Demonstrações Financeiras e do Balanço Social da NUCLEP de 2016 por um custo de R$
29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais).
4.9

Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade

Não se aplica.
4.10

Participação acionária de membros de colegiados da entidade

Não se aplica.
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5.0

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1

Gestão de pessoas
•

Composição da Força de Trabalho

O quadro de colaboradores em 31 de dezembro de 2016 contava com 1058 funcionários, 29
aprendizes, 4 diretores e 7 conselheiros. Do total de funcionários, aproximadamente 20% são do
sexo feminino e 80% do sexo masculino.
QUADRO 9 – COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO – FUNCIONÁRIOS POR SEXO
COLABORADORES POR SEXO
Feminino

208

19,66%

Masculino

850

80,34%

TOTAL
1058
100,00%
Fonte: Núcleo de Registro e Contratos da Coordenação de Recursos Humanos
QUADRO 10 – COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO – FUNCIONÁRIOS POR IDADE
COLABORADORES POR IDADE
20-29

235

21,21%

30-39

316

29,87%

40-49

184

17,39%

50-59

217

20,51%

60-69

94

8,88%

70-79

12

1,13%

TOTAL
1058
100,00%
Fonte: Núcleo de Registro e Contratos da Coordenação de Recursos Humanos
QUADRO 11 – COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO – FUNCIONÁRIOS POR FORMAÇÃO
COLABORADORES POR FORMAÇÃO
Fundamental Completo

123

11,63%

Médio Incompleto

3

0,28%

Médio Completo

612

57,84%

Superior Incompleto

18

1,70%

Superior Completo

281

26,56%

Mestrado Completo

19

1,80%

Doutorado Completo

2

0,19%

TOTAL
1058 100,00%
Fonte: Núcleo de Registro e Contratos da Coordenação de Recursos Humanos

Aproximadamente 29% dos colaboradores têm mais de 50 anos e pouco mais de 28% tem nível
superior.
QUADRO 12 – COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO – CATEGORIA
CATEGORIAS

dez/16

Perc.

Comissionados

68

6,43%

Engenheiros

72

6,81%

Técnicos

214

20,23%
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Administrativos

273

25,80%

Operários

431

40,74%

Total geral
1058
100,00%
Fonte: Núcleo de Registro e Contratos da Coordenação de Recursos Humanos

Dos funcionários 5,10% são comissionados, 27,22% são administrativos e 70,04% estão na área
industrial.
•

Política de capacitação e treinamento do pessoal

A Gerência de Gestão de Pessoas é responsável, dentre outras responsabilidades, pelo levantamento
das necessidades de treinamento de pessoal e providências cabíveis para suprir tais necessidades,
por meio de cursos de capacitação, qualificação, formação, habilitação e todo tipo de treinamento.
A referida gerência deu continuidade, em 2016, às linhas de ação que têm foco em preservar,
cultivar e desenvolver um ambiente interno harmônico, saudável, produtivo e ético, contribuindo
para ampliar a capacidade da área de Gestão de Pessoas em atender às demandas internas e externas
na criação de propostas e projetos que visem aprimorar as estratégias de atenção ao empregado
NUCLEP no aprimoramento de sua força de trabalho, desenvolvimento de suas competências e
atenção às suas necessidades.
Dessa forma, as atividades realizadas seguiram a filosofia de valorizar e reconhecer a força de
trabalho, inspirar um relacionamento entre as equipes e setores da empresa de maior confiança e
cooperação, além de respeitar a diversidade e incentivar a multiplicação do conhecimento.
O total geral de treinados em 2016 foi de 81 (oitenta e um) profissionais em 19 (dezenove)
programas ministrados, interna e externamente.
TABELA 17: TREINAMENTOS REALIZADOS EM 2016

Meses
(2015)

Investimento
em T&D

Total de
Capacitações

Total de
Horas em
T&D

Total de
Cursos
Realizados

Investimento em
Atividades de T&D por
empregado treinado

Horas em T&D
por empregado
treinado

JAN

R$

-

0

0

0 R$

-

0

FEV

R$

-

0

0

0 R$

-

0

MAR

R$

-

1

381

1 R$

-

381

ABR

R$

-

1

12

1 R$

-

12

MAI

R$

-

0

0

0 R$

-

0

JUN

R$ 2.850,00

3

48

1 R$

950,00

16

JUL

R$ 3.874,00

2

24

2 R$

1.937,00

12

AGO

R$ 38.080,00

17

844

3 R$

2.240,00

49,65

SET

R$ 5.280,00

2

32

1 R$

2.640,00

16

OUT

R$ 22.352,80

8

597

5 R$

2.794,10

74,63

NOV

R$ 9.170,00

6

120

4 R$

1.528,33

20,00

DEZ

R$ 5.000,00

41

492

1 R$

121,95

12,00

TOTAL

R$ 86.606,80

81

2550

19 R$

12.211,38

593,27

Dos treinamentos internos realizados em 2016, foi destaque o desenvolvimento a implantação do
Programa OFICINA DE LÍDERES, cuja turma-piloto foi realizada de agosto a dezembro do ano
citado.
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O Programa Oficina de Líderes tem como objetivo desenvolver as lideranças da NUCLEP nas
competências de gestão para que possam direcionar, com eficácia e com base nas boas práticas
corporativas, as pessoas e equipes sob seu comando a atingirem os resultados preestabelecidos, por
meio de três etapas: (1) o curso teórico-prático, composto por 12 (doze) módulos que trabalham
temas relativos à liderança; (2) o Concurso de Boas Práticas, onde os líderes apresentam
ferramentas de gestão desenvolvidas ou aprimoradas durante o programa, para disseminação na
Organização; e (3) quatro sessões individuais de Executive Coaching com profissional habilitado,
do próprio quadro da NUCLEP, de forma a auxiliar os líderes a desenvolver competências
necessárias a alcançar o desempenho esperado.
Dos 16 participantes inscritos na turma-piloto, formaram-se 13 (81,25%), os quais apresentaram, a
frequência e o desempenho mínimos para obtenção do respectivo certificado. Destes, 03
inscreveram seus projetos/trabalhos no seminário contido na etapa 2. Todos os 13 líderes que
concluíram o treinamento da turma-piloto realizaram as 04 sessões de coaching previstas, o que
gerou ótimos resultados. A média das avaliações de reação dos participantes com o programa
revelou um nível de satisfação elevado: 76% com os módulos teórico-práticos e 90% com o
coaching.
Com a realização do programa com recursos internos (talentos da própria empresa), a NUCLEP
alcançou uma economia de R$ 132.920,00 por turma (conforme pesquisa de mercado realizada pelo
setor responsável). Considerando as duas turmas previstas para 2017, a NUCLEP será poupada de
investir R$ 265.840,00 em um programa externo do mesmo porte para formar 32 líderes.
O presente programa tem como principais diferenciais: (a) instrutores internos capacitados e
habilitados nos temas propostos, com experiência profissional, e conhecimento da Empresa,
disponíveis a qualquer hora para dirimir eventuais dúvidas ou prestar esclarecimentos referentes ao
treinamento; (b) módulos constituídos com material teórico de autores e instituições de referência
no mercado, customizados para atender as necessidades específicas da NUCLEP; (c) utilização de
ferramentas de gestão e coaching validadas, que serão disseminadas para utilização dos líderes
participantes do programa nas suas rotinas de trabalho na Empresa; e (d) acompanhamento
constante das atividades propostas no curso pelos instrutores e feedback particular aos participantes,
de forma a promover melhorias nos processos de trabalho e/ou corrigir eventuais problemas; dentre
outros.
Para 2017, estão previstos os Programas de Sucessão e Planejamento de Carreira de Carreira,
Preparação para Aposentadoria e Coaching Executivo.
Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
A NUCLEP dispõe de 02 (duas) formas de controle destinadas a coibir a acumulação indevida de
cargos públicos:
a) O SIAPE
b) Declaração de Não Acumulação de Cargos Públicos.
A - SOBRE O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – SIAPE
Através do módulo de ADMISSÃO/CADASTRO, o SIAPE estabelece um controle com relação aos
casos de acumulação indevida, que porventura, venham a ocorrer com os servidores constantes da
folha SIAPE.
Sua base de dados, somente permite o CADASTRO, se a acumulação for legal, caso contrário,
emitirá críticas, impedindo a inclusão dos dados do empregado no sistema de pagamento.
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B - SOBRE A DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS
No ato de admissão, o empregado declara de próprio punho, que não possui qualquer outro
cargo/emprego ou função em órgão da Administração Direta, Autarquia, Fundações Públicas,
Sociedade de Economia mista, Empresas Públicas, Estado ou Município, aceitando a dispensa por
justa causa, caso venha a ser constatado tal fato pela empresa.
A Declaração de não acumulação de cargos públicos torna-se eficaz, porque nem todos os Órgãos/
Entidades da Administração Pública utilizam o SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL – SIAPE. Na ocasião, o próprio empregado assume a responsabilidade de comunicar
tal irregularidade, caso haja.
No ano de 2016, foi identificada a acumulação indevida de Cargos Públicos por meio do Ofício
278-103/2016-TCU/SEFIP/Diaup, de 13/10/2016, pelo empregado Marcelo Pereira Bitencourt. O
empregado acumulava o emprego de Técnico em Métodos e Processos na NUCLEP com o cargo de
Administrador na Secretaria Municipal de Obras do Município de Angra dos Reis/RJ.
Verificamos que o empregado apresentou declaração de não acumulação de cargo público em sua
admissão, se responsabilizando pela veracidade das informações.
Notificamos o empregado Marcelo Pereira Bitencourt concedendo prazo para apresentação dos
documentos comprobatórios de exoneração junto à Secretaria Municipal de Obras do Município de
Angra dos Reis/RJ.
Análise Crítica:
As formas de controle apresentadas, destinadas a coibir a acumulação indevida, atendem às nossas
necessidades quando ocorridas no âmbito Federal.
Estudaremos formas de identificação das acumulações quando ocorridas com os cargos públicos da
esfera Municipal e Estadual.
•

Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Absenteísmo - Controle de Frequência
Em 2016, continuamos mantendo um estreito relacionamento com as gerências, em especial com a
área Industrial, no que diz respeito ao fornecimento de relatórios e informações acerca da frequência
e das ocorrências de ausências dos empregados. Tal ação propiciou aos gestores um melhor
acompanhamento de seus subordinados, fornecendo subsídios que possibilitaram maior rapidez na
tomada de decisões.
Em 2017, pretendemos finalizar as revisões das Instruções de Serviço de Controle de Frequência, de
Serviço Extraordinário e do Programa de Incentivo à Assiduidade, provendo a Empresa de
instrumentos atualizados para gestão da força de trabalho.
Indicador de absenteísmo - A empresa manteve o método de medição utilizado no ano passado, no
qual são incluídos os afastamentos médicos até o 15º dia, por constituírem custo para a empresa, e
excluídas as horas usadas do acordo coletivo, por constituírem direito do empregado.
O índice de 2016 ficou em 5,97%, abaixo da meta de 6,5% e melhor que o atingido no ano passado,
de 6,11%. Houve uma redução de 11,9% no índice mensal de faltas (1482 horas em 2016 contra
1682 horas em 2015), com pequenos aumentos nos índices de atrasos (934 horas em 2016 contra
910 horas em 2015) e afastamentos médicos (7.899 horas em 2016 contra 7.859 horas em 2015).
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a) Fórmula de Cálculo = (Horas não trabalhadas / Horas efetivamente trabalhadas) x 100 =
(10.315/172.891) x 100 = 5,97
Meta: manter o índice de absenteísmo anual abaixo do limite de 6,5%.
Este índice está inserido nos padrões definidos pelas metas de gestão.
Número de horas não trabalhadas: 10.315 horas (Somatório das faltas e atrasos descontados/mês e
dos afastamentos até o 15º dia/mês = 1.482 horas + 934 horas + 7.899 horas).
Horas efetivamente trabalhadas: 172.891 horas (Multiplica-se 8 horas/dia x Média do nº de
empregados/mês x Média do nº de dias efetivamente trabalhados/mês = 8 x 1089,83 x 19,83).
b) Método de medição: medição mensal, evidenciada por meio do registro de faltas, atrasos e
afastamentos ocorridos até o 15º dia.
c) Responsável pelo cálculo/medição: Núcleo de Controle de Frequência – PH-CRH/CP
5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade
Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da UPC
QUADRO 13 – FORÇA DE TRABALHO DA UPC

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1.Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

1003

991

23

43

1.1.Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

1.2.Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

1003

991

23

43

1.2.1.Servidores de carreira vinculada ao órgão

1003

990

23

43

-

-

-

-

1.2.3.Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

-

-

1.2.4.Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

Lotação

Tipologias dos Cargos

1.2.2.Servidores de carreira em exercício
descentralizado

Egressos no
Exercício

-

1

1

-

2.Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

-

3.Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

-

4

1

1

4.Total de Servidores (1+2+3)

1003
995
23
Fonte: Núcleo de Registro e Contratos da Coordenação de Recursos Humanos

43

O Quadro 13 busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim dos
servidores de carreira, em contratos temporários e sem vínculo com a administração.
QUADRO 14 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA
Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos
1.Servidores de Carreira (1.1)
1.1.Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)
1.1.2.Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.1.3.Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.1.4.Servidores de carreira em exercício provisório
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Área Meio

Área Fim

333

690

333

690

333

690

-

-

-

-

1.1.5.Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

-

2.Servidores com Contratos Temporários

-

-

3.Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

4

-

4.Total de Servidores (1+2+3)
337
690
Fonte: Núcleo de Registro e Contratos da Coordenação de Recursos Humanos

Obs.: Neste quadro foram considerados os servidores de carreira que exercem função de confiança.
O Quadro 14 tem por objetivo identificar a estrutura de cargos em comissão e de funções
gratificadas da UPC.
QUADRO 15 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS DA UPC

Efetiva

Ingressos no
Exercício

Egressos
no
Exercício

-

11

8

8

1.1.Cargos Natureza Especial

-

7

5

5

1.2.Grupo Direção e Assessoramento Superior

-

4

3

3

1.2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

-

-

-

-

1.2.2.Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado

-

-

-

-

1.2.3.Servidores de Outros Órgãos e Esferas

-

-

2

2

1.2.4.Sem Vínculo

-

4

1

1

1.2.5.Aposentados

-

-

-

-

68

68

45

33

2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

-

33

16

3

2.2.Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

-

-

-

-

2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas

-

-

-

-

2.4. Empregados Comissionados

-

35

29

30

53

41

Lotação

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Autorizada

1.Cargos em Comissão – Sem vínculo

2. Funções Gratificadas e Cargos em Comissão – Com
vínculo

3.Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

68
79
Fonte: Núcleo de Registro e Contratos da Coordenação de Recursos Humanos
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5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal
QUADRO 16 - CUSTOS DE PESSOAL DA UPC
Tipologias Vencimentos e
/
vantagens
Retribuições
Exercicios fixas

Despesas Variáveis
Gratificações

Adicionais

Benefícios
Indenizações Assistenciais e
Previdenciários

Membros de poder e agentes políticos
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em comissão
2016
115.721.555.96
0,00 * 13.992.651,08 19.957.689,36
2015

98.125.727,61

0,00 * 12.448.972,14 20.371.983,94

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Demais
despesas
variáveis
0,00
0,00
0,00

Despesas
de
Exercícios
anteriores
0,00
0,00
0,00

Decisões
Judiciais

0,00
0,00
0,00

Total

0,00
0,00
0,00

66.063,21

0,00 11.946.582,84

0,00 612.318,42 162.296.860,87

38.731,22

0,00

0,00 520.581,96 135.697.017,50

4.191.020,63

2014
80.502.532,23
0,00 * 9.705.612,10 18.464.003,84
41.485,84
0,00 2.895.751,35
0,00 458.906,36 112.068.291,72
Servidores com contratos temporários
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
2016
179.744,99
0,00 *
25.722,02
6.128,68
0,00
0,00
114.294,55
0,00
0,00
325.890,24
2015
0,00 *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
48.872,89
0,00 *
892,17
5.959,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.724,95
Servidores Ocupantes de cargos de natureza especial
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2016
1.257.878,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.257.878,60
2015
1.124.322,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.124.322,79
2014
1.160.741,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.160.741,46
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
2016
0,00
0,00
16.863.862,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 16.863.862,94
2015
0,00
0,00
11.311.109,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 11.311.109,11
2014
0,00
0,00
7.983.344,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.983.344,32
Fonte: Folha SIAPE - Informações prestadas pela Folha de pagamento. * GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO
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5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal
A área de Gestão de Pessoas da empresa está confeccionando um programa de sucessão e
preparação das lideranças, de forma a garantir a manutenção do conhecimento técnico/específico na
NUCLEP, fonte de vantagem competitiva da empresa no mercado.
5.1.4. Contratação de pessoal de apoio e estagiários
As informações sobre a terceirização regular de mão de obra no âmbito da unidade devem ser
tratadas considerando as orientações contidas nos subitens abaixo, as quais remetem ao
preenchimento de três quadros. O primeiro trata dos contratos de prestação de serviços de limpeza,
higiene e vigilância ostensiva da unidade; o segundo, dos demais terceirizados contratados para
desenvolvimento de atividades em áreas não abrangidas por categorias funcionais do órgão e o
terceiro, da contração de estagiários.
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•

Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
QUADRO 17 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Unidade Contratante

Nome:NUCLEP – NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S. A.
UG/Gestão: 20302

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ:42.515.882/0003-30
Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados

Período Contratual de Execução das
Atividades Contratadas

Empresa Contratada
(CNPJ)

F

M

Sit.

S

Início

Fim

P

C

P

C

P

C

2016

L

E

C-1027/CS-579

40.282.584/0001-50

01/07/15

31/12/16

40

8

1

2

0

0

E

2016

V

O

C-799/CS-438

05.234.289/0001-27

10/08/15

31/03/16

0

0

72

68

0

0

E

2016

V

E

C1031/CS 582

05.234.289/0001-27

01/07/16

28/12/16

0

0

72

68

0

0

E

Observações: O Contrato de Vigilância Ostensiva, trata da contratação de 18 (dezoito) postos de vigilância 24 horas, em escala de 12:00 h x 36:00 h.

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: AI (Gerência Geral de Segurança Patrimonial e Infraestrutura), AIS (Gerência de Infraestrutura e Serviços)
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•

Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ABRANGIDOS PELO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE
Unidade Contratante

Nome: NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

2012
2015

2015

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Serviços de Inspeção N3-end
09.038.144/0001-01
Serviços de Controle de Qualidade
(Inspeção de Soldagem, Pintura e 12.865.690/0001-20
END’s)
Contratação direta de prestação de
serviço Técnico e apoio
Administrativo os quais foram
prestados única e exclusivamente
00.277.106/0001-37
para atender ao Contrato ICN
020/2010, celebrado entre a
NUCLEP e a Itaguaí Construções
Navais.

Fonte: Gerência de Fabricação de Submarino e Gerência Geral de Controle da Qualidade
*Exigido de acordo com o Serviço a ser Prestado.
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Período Contratual de Execução das
Atividades Contratadas

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados

Sit.

Início

Fim

17/01/2012

16/01/2017

Não Aplicável

26/02/2015

25/02/2016

Não Aplicável

E

08/07/2015

07/07/2016

Fundamental/Médio ou Superior*

E

E

Análise Crítica:
Com base nas informações prestadas pelos fiscais dos respectivos contratos, não houve nenhuma
ocorrência relevante por parte dos contratados no período da prestação dos serviços e que os
mesmos transcorreram de maneira regular.
•

Contratação de Estagiários
QUADRO 18 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no exercício

Nível de escolaridade
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

(em R$ 1,00)

1.Nível superior

31

26

32

42

435.760,00

1.1Área Fim

4

3

9

13

83.580,00

1.2Área Meio

27

23

23

29

352.180,00

2.Nível Médio

-

-

-

8

19.200,00

2.1Área Fim

-

-

8

8

19.200,00

2.2Área Meio

-

-

-

-

0,00

31

26

40

50

3.Total (1+2)

454.960,00

Análise Crítica – Prevalecem, em nosso quadro, estagiários de nível superior em área meio.
Fonte: Núcleo de Registro e Contratos da Coordenação de Recursos Humanos

5.2

Gestão do patrimônio e infraestrutura

5.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da união
QUADRO 19 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

BRASIL

EXERCÍCIO 2016

EXERCÍCIO 2015

RJ

1

1

Itaguaí

1

1

Mangaratiba

0

0

1

1

0

0

Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

1

1

Subtotal Brasil
EXTERIOR

PAÍS 1
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Fonte: Gerência Geral de Segurança Patrimonial e Infraestrutura

- Imóveis Sob a Responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel funcional.
O terreno onde está a Fábrica da NUCLEP, em Itaguaí, ainda não possui a Certidão do RGI, emitida
em nome da empresa.
- Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UPC.
Não se aplica a Empresa.
- Análise Crítica:
Conforme informação do Setor CONTÁBIL da NUCLEP:
a) A área do terreno em que a fábrica da NUCLEP está instalada mede 1.603.937,00 m² total, e é
composta de inúmeras matrículas de imóveis, sendo que estes foram desapropriados e declarados
como de utilidade pública, através do decreto 76.824, de 17 de dezembro de 1.975, com destinação
específica para a implantação da fábrica de componentes pesadosda NUCLEP.
b) O terreno situado em Itacuruçá, no Município de Mangaratiba – RJ, imóvel denominado Fazenda
de Sant’ana, composto de duas matrículas medindo 40.188,104 m² e 90.435,896 m²
respectivamente, com a Certidão de RGI emitida pelo 1º Ofício de Mangaratiba (livro 2-A, fl. 247,
sob o nº de ordem 247), foi vendido para Marinha do Brasil, conforme consta no Registro Contábil
da NUCLEP, faltando ainda efetuar a baixa do terreno e a emissão da Certidão do RGI, em nome da
nova proprietária.
5.2.2. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
QUADRO 20 – CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS E IMÓVEIS A ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS OU
PRIVADAS
Caracterização
do imóvel
Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

Endereço

Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200, Brisamar, Itaguaí-RJ,
CEP 23.825-410.

CNPJ
Nome ou Razão
Social
Atividade ou Ramo
de Atuação

00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do
espaço cedido
Valores e Benefícios
recebidos pela UJ
Cedente

O Banco tem por objeto a prática de todas as operações bancárias ativas,
passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de
intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o
exercício de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional.
Dispensa de licitação. Contrato Particular de Comodato, com
fundamento nos artigos 12 e 13 do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria
SPU nº 05/2001 e nos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.636/1998.
Exclusivamente para instalação de unidade administrativa necessária aos
serviços, ou seja, 01 (um) Posto de Atendimento Bancário – PAB.
Inicialmente previsto pelo período de 5 anos, com início em 05/04/2005
e término em 04/04/2010. Atualmente, vigendo por prazo indeterminado.
Área localizada no Galpão principal – área de produção, com 100 m².
Não se aplica, tendo em vista a natureza gratuita da cessão.
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Tratamento Contábil
dos Valores ou
Benefícios
Forma de utilização
dos Recursos
Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados
ao Imóvel

Prejudicado, conforme item acima.

Prejudicado, conforme item acima.

Prejudicado, conforme item acima.

5.2.3. Informações sobre os imóveis locados de terceiros
QUADRO 21 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL, LOCADOS DE
TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Quantidade de Imóveis Locados
de Terceiros dela UJ
Exercício 2016 Exercício 2015

RJ

1

6

1

6

1

6

0

0

Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

1

6

BRASIL
Rio de Janeiro
Subtotal Brasil
EXTERIOR

PAÍS 1

Fonte: Gerência Geral de Segurança Patrimonial e Infraestrutura

Análise Crítica:
a) A sala locada de terceiros, trata-se do Escritório-Sede da NUCLEP, sito à Praça XV de
Novembro, nº 20, 10º andar - Centro – Rio de Janeiro – RJ, onde funciona a Presidência da
empresa e parte do Departamento Jurídico.
5.3

Gestão da tecnologia da informação

A arquitetura de sistemas contempla uma base adequada para o crescimento sustentável do negócio,
sendo necessária contratação de consultoria do ERP Benner para a resolução de pendências de
implantação e treinamento adicional com prioridade para a equipe da gerência financeira para
integração com SIAFI e para o atendimento de necessidades específicas.
Existem deficiências da infraestrutura.
Temos iniciativas em andamento no sentido de evoluir com a Governança de Tecnologia da
Informação da NUCLEP com formalização adicional e atualização de políticas, processos e
controles, com prioridade focada na gestão de riscos, segurança da informação, gestão de contratos,
planejamento e gestão de projetos.
A equipe demonstra boa formação técnica capaz de manter os sistemas e prestar suporte técnico
adequado, com a necessidade do preenchimento de lacunas de capacitação.
5.3.1. Principais sistemas de informações
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Em 2016, o sistema corporativo ERP Benner teve sua implantação consolidada com utilização
plena dos módulos implantados, como apresentado a seguir.
O sistema foi contratado em Abril de 2013, contemplando os módulos de materiais, compras,
contratos, qualidade, financeiro, orçamento, contabilidade, tributos, patrimônio e SPED e a
operação do sistema teve início em abril de 2014.
No ano passado, tivemos a consolidação dos processos de compras, contratos e gestão de materiais
com operação em todos os almoxarifados e realização do primeiro inventário com o novo sistema
confirmando o sucesso na implantação de operações de consumo de materiais e consequente
contabilização pelos respectivos projetos. Também tivemos a integração do ERP com o SISTEP
(sistema de controle de processos administrativos da NUCLEP) para implantação de requisito legal
de geração do NUP – Número Único de Processo. Tivemos ainda a implantação do cadastro de
contratos com operações de medição e apontamentos.

Necessitamos de consultoria em 2017 para: (a) nova configuração da Nfe; (b) treinamento adicional
para emissão do SPED com verificação dos lançamentos contábeis; (c) suporte para utilização do
módulo de orçamentação pelo setor financeiro, uma vez que a mão de obra treinada foi remanejada
para outro setor; e (d) mudança do modelo de dados do SIAFI somada à falta de documentação que
impossibilitou o funcionamento da integração Benner/SIAFI.
Adicionalmente às funcionalidades do ERP, foram implantados módulos específicos
complementares à solução, desenvolvidos pela própria equipe da NUCLEP, incluindo: controle de
restaurante, horas-extras, transporte, sistema de frota, controle de ônibus, gastos de transportes e
encontram-se em fase final para implantação em 2017 dos módulos de lista de itens, folha de
acompanhamento (FA), apropriação, custos e ferramentaria.
5.3.2. Informações sobre o planejamento estratégico de tecnologia da informação (PETI) e
sobre o plano diretor de tecnologia da informação (PDTI)
O PDTI 2016-2017 encontra-se em revisão para se adequar aos requisitos estabelecidos pela
Resolução CGPAR Nº 11 DE 10/05/2016, com prazo de 2 anos para implantação plena na
NUCLEP, com foco no planejamento e implementação de práticas de governança de Tecnologia da
Informação (TI) que atendam de forma adequada os padrões usualmente reconhecidos nesta área,
pelas empresas estatais federais, incluindo Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI),
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aderente ao Plano Estratégico Institucional (PEI) e Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI), aderente ao PETI e com a identificação de projetos e prazos de implantação. Está prevista a
apresentação dos documentos revisados na próxima reunião do Comitê Gestor de TI a ser agendada
no primeiro trimestre de 2017.
5.4

Gestão ambiental e sustentabilidade

A gestão ambiental na NUCLEP, parte da Gerência Geral de Segurança, Meio Ambiente e Saúde,
tem como base as seguintes diretrizes: Atuar para a adequação e cumprimento dos Requisitos
Legais aplicáveis; Realizar o Controle de Aspectos e Impactos Ambientais (Gerenciamento de
Resíduos; Gerenciamento de água e efluentes; Gerenciamento de emissões atmosféricas e ruído;
Gerenciamento de áreas degradadas e de riscos ambientais; Gerenciamento de Emergências
Ambientais da NUCLEP e Terminal de Uso Privativo; Realização de ações para o manejo e
proteção da Fauna e da Flora (ecossistema NCP)); Promover a Educação Ambiental Continuada
(Projetos internos e externos); Implementar, manter e aprimorar o Sistema de Gestão Ambiental
com critérios de Sustentabilidade.
A melhoria contínua do Sistema de gestão ambiental tem como objetivo a redução de custos com
passivos ambientais e desperdícios. Como desdobramento de suas diretrizes, a NUCLEP investiu
em 2016:
•
•
•
•
•
•

R$ 172.703,11 com gerenciamento dos resíduos gerados no parque fabril (não foi incluído o
contrato de limpeza);
R$ 81.341,34 com manejo de águas e efluentes;
R$ 1.219.549,68 com manejo de fauna e flora (incluído o contrato: área verde e de pragas e
vetores);
R$ 127.669,74 em gerenciamento de emergência;
R$ 20.592,28 em substituição por equipamentos mais eficientes em termos de economia de
energia e água; e,
R$ 12.073,46 com campanhas de educação ambiental;

A NUCLEP mantém uma política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, descrita em seu Manual
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e mantém ativo um Comitê de Logística Sustentável para
implantação do Plano de Logística Sustentável na NUCLEP.
A Gerência de Meio Ambiente está subordinada à Gerência Geral de Segurança, Meio Ambiente e
Responsabilidade Social, que está vinculada à Diretoria Comercial.
A empresa participa formalmente da Rede de Sustentabilidade da Administração Pública do Estado
do Rio de Janeiro, onde coordena de forma adjunta o eixo de resíduos. Além disso, em 2016 fez
parte como membro titular do Comitê Guandu e da Comissão do Plano de Área da Baía de Sepetiba
(CABS), cujo objetivo é combater a poluição e contaminação por óleo nas águas da Baía, e ainda
garantir a conformidade do Plano de Área da Baía de Sepetiba (PABS) com o plano nacional de
contingência.
Desde 2008, a NUCLEP realiza doação de resíduos recicláveis para cooperativas e desde 2009
mantém Termo de Doação Assinado com as cooperativas. Em 2016, vigoraram os seguintes termos
de compromisso:
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1 – Cooperativa Rede Nacional de Empreendimentos Solidários RECICLA RIO – Cooperativa
Popular Amigos do Meio Ambiente, CNPJ: 11.010.244/0001-71, Vigência: 01/10/2015 a
01/04/2016;
2 - Cooperativa dos Trabalhadores do Complexo de Bonsucesso LTDA- COOTRABOM, CNPJ:
05.922.115/0001-57, Vigência: 16/07/2016 a 15/11/2016;
A NUCLEP destinou no ano de 2016 às cooperativas dos catadores de materiais recicláveis um
volume de 111,08 toneladas (sucata metálica ferrosa e não ferrosa, limalha, papel e papelão, sucata
eletrônica, vidro, pneus inservíveis), o que além de diminuir os danos ambientais, contribui
socialmente para inclusão e sobrevivência dos trabalhadores de baixa renda.
A NUCLEP tem uma Comissão de Logística Sustentável e um Plano anual de Logística
Sustentável.
Em 2016, foram feitas as seguintes ações de sensibilização com foco nos eixos da sustentabilidade:
Ø Em fevereiro e março/2016, lançou a campanha em combate ao Aedes aegypti: ações de
limpeza de área, DDSMS- Diálogos diários de meio ambiente, segurança e saúde nas áreas fabris e
administrativas, folders educativos, adesivos para os ônibus e matérias e material de divulgação na
intranet, quadros de aviso e internet.
Ø Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, no dia 08 de março, a NUCLEP promoveu um
café da manhã para as funcionárias no Auditório da Presidência. Cerca de 150 mulheres
compareceram e puderam, também, participar da conversa com a Coordenadora da União Brasileira
de Mulheres, Sônia Latgé, que falou sobre “O empoderamento feminino e o trabalho”.
Ø Em 22 de março de 2016, realizou a campanha para o Dia Mundial da Água, com distribuição
de canecas em substituição aos copos de plástico.
Ø A NUCLEP realizou no dia 04 de maio de 2016, o Simulado de Emergência de vazamento de
óleo no mar, no Terminal de Uso Privativo da NUCLEP, localizado no saco de Coroa Grande. O
objetivo do Simulado foi pôr em prática situações de incidentes ambientais descritas no Plano de
Emergência Individual (PEI), em atendimento à Licença de Operação do Terminal Portuário da
NUCLEP (LO IN29797). Os esforços visam minimizar e/ou eliminar a ocorrência de vazamentos,
que possam provocar uma emergência ambiental e, assim, evitar riscos à saúde e segurança do
trabalhador, do meio ambiente e dos moradores da região.
Ø 7º ENCONTRO DE MEIO AMBIENTE 2016 - 06 a 30/06/2016 - Realizar campanha
conscientização dos gestores e funcionários para adoção dos critérios de sustentabilidade na
NUCLEP, com os seguintes objetivos específicos: sensibilização dos funcionários; aproveitamento
das ideias dos funcionários para aplicabilidade interna e levar como sugestão aos gestores quando
do estabelecimento de objetivo; estabelecer objetivos e metas para o PLS 2016/ 2017; divulgação
dos relatórios de logística sustentável e seus resultados.
Ø Ocorreram nos dias 15 e 17 de junho de 2016, as caminhadas do Circuito Ecológico. A
atividade apresentou a diversidade natural existente na área da NUCLEP e informou curiosidades
sobre as espécies de plantas e animais encontrados na região. Cerca de 40 pessoas participaram do
Circuito, que durou em média 30 minutos. Ao final, os participantes puderam escolher mudas para
plantio em casa. O passeio continuou até o bosque da NUCLEP, onde algumas mudas foram
plantadas pelos funcionários. O circuito Ecológico fez parte do 7º Encontro de Educação Ambiental
da NUCLEP, que aconteceu entre os dias 06 e 30 de junho.
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Ø A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (PLS) realizou no dia 8 de junho de
2016, o treinamento do PLS para as lideranças. Desenvolvido em dois turnos, o treinamento reuniu
cerca de 40 pessoas, no Auditório da Presidência. O evento discutiu o papel da responsabilidade
socioambiental para inserção de critérios de sustentabilidade no desenvolvimento da empresa. Além
disso, apresentou indicativos referentes ao consumo de determinados itens, como papel e
eletricidade, por exemplo. E, também, a estrutura do plano, com seus processos, metas e objetivos.
Ø A NUCLEP esteve presente, de 03 a 09 de julho de 2016, na 68ª Reunião da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Porto Seguro. O tema do evento foi
Sustentabilidade, Tecnologias e Integração Social e a NUCLEP participou com a divulgação do
projeto Coleta Seletiva Solidária: Economia Solidária como Realidade na Indústria Brasileira, em
“stand” e palestra.
Ø Foi lançada, em 1º de agosto/2016, a Oficina de Líderes: programa de formação de lideranças
da NUCLEP. A oficina de Líderes tem duração de três meses e está dividida em três etapas. A
primeira etapa trabalhou conteúdos teórico-práticos, com discussões relacionadas ao papel da
liderança e abordagem de temas recorrentes na rotina de trabalho como planejamento, direção,
controle, gestão de conflitos e negociação, otimização do tempo e gestão de equipes, entre outros. A
etapa 2 foi composta por um concurso de boas práticas. E na 3ª Etapa, foram promovidas quatro
sessões individuais de coaching com profissional habilitado do quadro técnico da NUCLEP. Os
conceitos de sustentabilidade foram incorporados no programa de maneira transversal.
Ø A campanha do “Outubro Rosa" foi celebrada no dia 30 de outubro de 2016 para sensibilização
das mulheres a respeito do câncer de mama. O encontro, que teve início com um café da manhã
especial, no Auditório da Presidência, contou com a presença do palestrante do Grupo Biologia e
Saúde, o Dr. Eduardo Mathias, e com a participação de mais de 90 empregadas da empresa.
Ø Foi realizado, no dia 31 de outubro de 2016, um diálogo Diário de Saúde, Meio Ambiente e
Segurança na fábrica para o lançamento da Campanha Vida + Por Uma Alimentação Mais
Saudável, com o objetivo de explicar aos funcionários os motivos que levaram a NUCLEP a mudar
o cardápio diário da empresa. O encontro contou com a participação de 80 pessoas e no mesmo dia
foram convidados a participarem de uma palestra mais detalhada sobre o mesmo assunto no
Auditório da Presidência. A iniciativa foca um cardápio com alimentos de baixa caloria ou com a
redução de calorias, mas com a mesma qualidade, gerando bem-estar físico e melhoria na saúde.
Ø A campanha “Novembro Azul” foi celebrada na NUCLEP, em 29 de novembro de2016, por
meio de um DDSMS, com o Dr. Eduardo Mathias, do Grupo Biologia e Saúde, como forma de
chamar a atenção dos homens para a importância da prevenção do câncer de próstata. Cerca de 150
funcionários estiveram presentes.
Ø Foi realizada pelo MCTIC, no período de 28 de novembro a 04 de dezembro de 2016, no
Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, no Distrito Federal, a exposição científica MUNDO
MCTIC e 4º Circuito de Ciências, das escolas da rede pública vinculadas à Secretaria de Educação
do Distrito Federal. A NUCLEP participou com um “stand” demonstrando inovações sobre suas
atividades industriais e também seus projetos de sustentabilidade com atividades lúdicas com
crianças, adolescentes e adultos, caça-palavras, quebra-cabeças, labirintos, entre outros, com os
estudantes que visitaram o espaço.
5.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras
Com relação às contratações realizadas pela NUCLEP, foi elaborado em 2013 e vem sendo
utilizado desde então, o manual com orientações para adoção de critérios ambientais para inclusão
em processos de aquisição de bens, produtos e serviços pela área de Suprimentos, conforme
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Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010. O manual se encontra disponível na NUCLEP
para consulta junto à Gerência de Meio Ambiente.
No dia 13 de junho de 2016 foi instalado um poste solar no Terminal de Uso Privativo da NUCLEP,
com local de captação e armazenamento de água para alimentar a rede de incêndio do Terminal.
Em 22 de junho de 2016, a NUCLEP colocou para funcionar o SISTEP – SISTEMA DE
TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS, principal instrumento computacional de
interação entre os funcionários para troca, acompanhamento e rastreamento de tarefas e documentos
e, entre outras funcionalidades, substituindo a atual Folha de Tramitação – FT, reduzindo
drasticamente a impressão de folhas na empresa. Além disso, instalou ilhas de impressão com
padronização das impressoras e gestão de impressão por usuário.
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6.0

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1

Canais de acesso do cidadão

A NUCLEP dispõe dos seguintes canais de acesso ao cidadão para fins do Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC):
- Site: http://www.NUCLEP.gov.br/info
- Telefone: (21) 3781-4742
- Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) – ponto presencial do Serviço de Informação ao Cidadão,
instalado na fábrica da NUCLEP, situada na Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200
Brisamar - Itaguai - RJ - Cep: 23825-410

1. Quantidade de pedidos de acesso à informação
Quantidade de Pedidos: 54

Média mensal de pedidos: 4,50

2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação
Status
Respondidos

Quantidade
54

3. Resposta aos pedidos de acesso à informação

Tempo médio de resposta: 18,26 dias
Prorrogações:
Quantidade
1

% dos pedidos
1,85

GRÁFICO 25 – PEDIDOS POR TIPO DE RESPOSTA

Fonte: e-SIC.

TABELA 15 – MEIOS DE ENVIO DE RESPOSTA
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Meios de envio de resposta
Meio
pelo Sistema (com avisos por e-mail)
buscar/consultar pessoalmente

Quantidade
53
1

% de pedidos
98,15%
1,85%

4. Quadro geral dos recursos

Fonte: e-SIC.

6.2

Carta de Serviços ao Cidadão

Item não se aplica à NUCLEP. A Carta de Serviço ao Cidadão é exigida para órgãos e entidades do
Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão, conforme previsto no artigo
11 do Decreto nº 6.932/2009.
6.3

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

A aferição do grau de satisfação dos cidadãos que demandam o Serviço de Informação ao Cidadão é
medida através dos relatórios gerados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao
Cidadão (e-SIC).
Reclamações
Reclamações no período: 1
% de pedidos que geraram reclamações: 1,85%
% de reclamações respondidas: 100%
% de reclamações não respondidas ou em tramitação: 0%
% de reclamações que geraram recursos: 100%

75

6.4

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

No site da NUCLEP estão disponíveis informações relevantes sobre a atuação da unidade, além dos
canais de acesso que contribuem para a transparência da gestão, inclusive aquelas relacionadas à
prestação de contas: http://www.NUCLEP.gov.br/info .
6.5

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

No âmbito de acessibilidade tecnológica, o site da empresa e o e-SIC são os canais de comunicação
da NUCLEP com a sociedade.
A NUCLEP vem, gradativamente, adotando medidas para assegurar o cumprimento das normas
relativas à promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos, bem como adaptando as instalações
atuais.
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7.0

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1

Desempenho financeiro no exercício
QUADRO 22 – RESUMO DO FLUXO FINANCEIRO ANUAL

RESUMO
PESSOAL+CUSTEIO

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Saldo Inicial de Caixa

17.013.636

14.595.225

15.973.729

18.597.581

17.830.794

18.086.279

14.419.441

17.462.175

16.628.444

15.494.770

13.900.988

Entrada de Rec. Próprios

2.626.574

2.288.835

5.367.143

2.873.003

2.079.020

2.065.614

3.075.480

2.175.725

2.076.213

1.648.416

7.890.786

2.047.023

36.213.830

Entrada de Rec. Tesouro

16.630.809

23.714.143

25.434.174

22.867.441

26.147.515

27.009.465

31.777.939

27.429.112

26.717.867

25.969.139

37.534.145

62.854.615

354.086.364

19.257.383

26.002.978

30.801.317

25.740.444

28.226.535

29.075.079

34.853.419

29.604.837

28.794.080

27.617.555

45.424.931

64.901.638

390.300.194

10.138.227

14.213.136

13.710.488

14.583.557

15.261.864

18.624.953

15.812.190

14.056.351

13.363.642

15.003.276

19.515.519

35.659.358

200.542.561

Previdência Privada

868.876

746.882

966.509

1.050.027

1.114.810

0

1.785.574

1.133.286

978.902

1.004.711

2.156.419

1.540.548

13.346.544

Indenizações Trabalhistas

575.956

10.233

2.550.280

92.303

152.145

709

60.895

54.769

84.153

61.041

6.951

401.335

4.050.770

Impostos

470.068

661.361

619.263

495.083

557.503

598.391

625.805

687.658

693.024

519.605

595.640

1.316.675

7.840.076

Total de Entradas
Salários e Encargos Sociais

Diárias

Dez

Total

19.931.056 17.013.636

0

35.448

0

72.090

0

56.784

0

0

0

0

0

0

164.322

Mat. de Consumo Diversos

154.836

53.850

285.430

204.676

92.979

210.858

430.405

640.727

999.041

548.112

750.092

562.423

4.933.429

Força e Luz

520.848

596.705

571.359

571.521

638.161

682.816

686.415

622.160

624.385

185.662

1.003.153

1.429.612

8.132.797

Companhia de Agua - Cedae

169.767

188.421

238.405

192.130

172.352

162.748

171.146

153.425

173.485

168.165

191.046

188.933

2.170.023

Limpeza e Conservação

521.652

328.777

506.857

0

137.853

443.489

452.780

573.902

663.981

368.567

848.067

1.073.997

5.919.922

35.879

102.590

25.138

21.181

12.436

0

100.485

47.928

20.054

17.437

22.820

28.708

434.656

1.699.040

610.313

2.602.149

793.671

1.047.406

1.400.060

1.715.363

1.538.805

1.983.824

2.014.774

3.121.167

4.346.234

22.872.806

Fundo Fixo

121.260

42.177

52.679

71.260

50.961

83.068

75.129

68.650

63.068

58.883

77.565

67.177

831.877

Transportes

359.232

682.018

82.080

559.256

712.952

1.500.795

586.734

923.725

806.478

749.875

1.512.436

2.079.054

10.554.635

Alimentação

487.900

577.108

201.909

1.076.271

747.188

951.687

836.137

1.363.711

698.027

622.788

1.414.993

1.349.626

10.327.345

1.320.866

1.003.339

20.019

750.099

1.030.302

1.128.696

1.284.129

914.953

1.089.927

940.453

219.271

1.340.207

11.042.261

440.453

607.288

47.700

927

0

410.781

329.710

45.308

822.532

539.889

27.366

1.465.671

4.737.625

Outros pag. - Diversos

3.790.934

4.164.828

5.697.200

5.973.179

6.242.1378

6.486.082

6.857.788

7.613.212

6.263.231

6.408.099

7.932.358

14.602.812

82.031.860

Total de Saídas

21.675.794

24.624.474

28.177.465

26.507.231

27.971.050

32.741.917

31.810.685

30.438.568

29.927.754

29.211.337

39.394.863

67.452.370

389.933.509

Saldo Final de Caixa

14.595.225

15.973.729

18.597.581

17.830.794

18.086.279

14.419.441

17.462.175

16.628.444

15.494.770

13.900.988

19.931.056

17.380.324

17.380.324

Telefonia
Outros Serv.de 3º - Diversos

Assist.Médica e Odont.
Investimentos
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7.2
Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
O Setor de Patrimônio – AF/P da NUCLEP reconhece os custos do Ativo Imobilizado. Sua
mensuração, cálculos e métodos de depreciação são feitos através dos seguintes argumentos legais:
•

Lei 6.404/76 e suas alterações;

•

CPC 27 – Ativo Imobilizado;

•

NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão;

•

NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor
Público;

•

Macrofunção 02.03.30 – Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação,
Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e Fundações;

•

Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998 - Fixa prazo de vida útil e taxa
de depreciação.

A Metodologia adotada para estimação da vida útil econômica do ativo é fundamentada pela
Macrofunção 02.03.30 emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional para utilização no SIAFI e
Instrução Normativa nº 162 da Secretaria da Receita Federal. Da Macrofunção, utilizamos como
referência o Valor Residual do Ativo. Já a Instrução Normativa faz menção aos percentuais para o
cálculo da Vida útil de um Ativo. Vale destacar que o Pronunciamento Técnico nº 27 nos permites
várias metodologias de estimação no que tange a vida útil do bem:
(a) uso esperado do ativo que é avaliado com base na capacidade ou produção física
esperadas do ativo;
(b) desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais tais como o
número de turnos durante os quais o ativo será usado, o programa de reparos e
manutenção e o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso;
(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção,
ou de mudança na demanda do mercado para o produto ou serviço derivado do ativo;
(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de término dos
contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo.
O Método Linear é a metodologia utilizada para cálculo da depreciação na NUCLEP. As taxas
utilizadas para tais cálculos encontram-se disponíveia na tabela a seguir:
TABELA 16 - TAXA DE DEPRECIAÇÃO ANUAL UTILIZADAS
POR GRUPO CONTÁBIL
142119200 INSTALACOES
2%

4%

5%

10%

142119300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
2%

4%

142120400 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
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4%

5%

10%

15%

142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
10%

20%

142120800 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.
10%

20%

142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS
10%

20%

142122400 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
5%

10%

20%

142122800 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
2%

4%

5%

6%

7%

8%

10%

15%

142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4%

10%

20%

142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
10%

20%

142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
10%
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
10%

20%

40%

MQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE
142123600 ESCRITÓRIO
10%

20%

142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL
10%

20%

142125200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
10%

20%

25%

142128700 MATERIAL DE USO DURADOURO
10%
142129201 BENS MÓVEIS EM ESTOQUES
10%
142129205 BENS MOVEIS INSERVIVEIS
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20%

75%

4%

5%

10%

20%

Como nossa contabilização é baseada na estrutura de contas do SIAFI – Sistema Integrado da
Administração Financeira do Governo Federal, algumas classes/grupos de contas possuem bens
com diferentes taxas de depreciação no mesmo grupo. Efetuamos controle de taxas por bem e não
por conta contábil.
Observe que o grupo de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial, possui taxas
diferenciadas por terem vários bens com taxas diferentes neste grupo. Além desta particularidade,
temos também um processo de melhoria, espécie de modernização de nossos bens, denominado
retrofitting.
A avaliação de ativos está sendo efetuada parcialmente e fundamentada pela Lei 6.404/76 e suas
alterações, conforme notas explicativas que complementam as Demonstrações Contábeis.
Para concluir, esclarecemos que utilizamos vários fundamentos legais independentemente da área
de sua aplicação. Caso haja conflito de aplicação destas, prevalecem os critérios contidos na Lei
6.404/76 e alterações, pois é a base de nossas Demonstrações Contábeis.
7.3

Sistemática de apuração de custos no âmbito na unidade

A NUCLEP trabalha sob regime de encomendas, participando de processos licitatórios para manter
ocupação operacional, não tendo produção seriada que possa oferecer objeto de comparação anual
dos produtos fabricados.
Nem tampouco fazer comparação de gastos realizados com tonelagens produzidas, pois depende
muito do produto que está sendo fabricado, se o mesmo agrega tecnologia ou não.
QUADRO 23 - VARIAÇÕES DE CUSTOS
GASTOS

Total R$

ANO
Custo Total de 2016
R$ 94.405.378,60

VARIAÇÃO %

Custo Total de 2015

Economia
Total em 2016 com base em 2015

R$ 95.859.114,89

-R$ 1.453.736,29

Toneladas Produzidas
2016
2015
949
1055
Fonte: Gerência Geral de Planejamento e Finanças

a) Informações prestadas pela Coordenação de Planejamento da Gerência Geral de Planejamento e
Finanças.
b) A apuração de custos diz respeito à única unidade fabril, ou seja, a que está localizada em Itaguaí
– RJ.
c) Os custos apurados são oriundos das fontes abaixo:
1. Apropriação de mão de obra apontada pela Gerência de Fabricação da Diretoria Industrial nas
Ordens de Serviços em processo de fabricação;
2. Apropriação de horas máquinas apontadas pela Gerência de Planejamento da Diretoria Industrial
nas Ordens de Serviços em processo de fabricação;
80

3. Apropriação de materiais utilizados no processo fabril das Ordens de Serviços apuradas pelo
sistema de materiais utilizado pela UPC;
4. Apropriação dos custos de alimentação, de transporte e de energia elétrica durante o processo
fabril das Ordens de Serviços, com base em apontamentos de horas apuradas pela Gerência de
Planejamento da Diretoria Industrial;
5. Extração de informações de gastos registrados no Sistema ERP - Benner, atualmente sendo
implantado na UPC, em que são contabilizados todos os gastos da empresa, tanto de pessoal quanto
de materiais e serviços contratados, por centro de custos e diretorias;
6. Apropriação dos custos diretos e rateio dos custos indiretos na apuração de custos das Ordens de
Serviços em processo de fabricação na UPC;
7. Registro de apuração de custos e baixas de custo produtos vendidos mês a mês em sistema
paralelo “putty” para acompanhamento e análise dos custos de produtos em processo da UPC.
d) Relatórios de apontamentos de horas-homens e horas-máquinas apuradas no processo de
fabricação mensalmente,
e) Relatório Mensal confrontando os custos previstos com os custos realizados, com a finalidade de
balizar a Diretoria Executiva a respeito dos custos industriais da UPC na fabricação das Ordens de
Serviços em processo de fabricação,
f) Apropriação mensal dos custos incorridos durante o mês das Ordens de Serviços em processo de
fabricação.
A NUCLEP, até dezembro de 2014, utilizava o Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI como base contábil para apuração de Custos. No entanto, a partir de
janeiro de 2015, devido às mudanças ocorridas no Sistema, a NUCLEP descontinuou a utilização do
SIAFI como base de informações na apuração de custos.
O Sistema de Informação de Custos - SIC foi implantado pelo Governo Federal como nova
ferramenta para apuração de custos, mas em reunião com os gestores do Sistema chegou-se à
conclusão de que seria inviável para a NUCLEP utilizá-lo, uma vez que o SIC não diferencia custos
administrativos de custos industriais, sendo esse procedimento imprescindível para apuração de
custos. Além do mais, seria necessário cadastrar contas de compensação no SIAFI para viabilizar
apuração de custos sem alterar as despesas registradas e também realizar o ajuntamento de diversas
contas de despesas em uma única conta no novo Plano de contas, o que inviabilizaria distinguir que
tipo de despesas estaria sendo apurada para fins de custos.
A NUCLEP realiza a extração de informações de gastos registrados no Sistema ERP - Benner,
atualmente sendo implantado na UPC, em que são contabilizados todos os gastos da empresa, tanto
de pessoal quanto de materiais e serviços contratados, por centro de custos e diretorias.
7.4

Demonstrações contábeis exigidas pela lei 6.404/76 e notas explicativas

Informação disponível no Anexo 1.
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8.0

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1

Tratamentos de determinações e recomendações do TCU

A NUCLEP possui um acompanhamento permanente realizado pelo Gabinete da Presidência com o
apoio da Gerência Jurídica. A empresa está implantando um sistema de Gerenciamento Eletrônico
de Documentos que possibilitará um controle sistêmico ainda mais eficaz.
Nos anos de 2014, 2015 e 2016 não tivemos a obrigatoriedade de apresentar as contas para serem
julgadas pelo TCU.
Não tivemos a emissão de novos acórdãos no ano de 2016.
8.2

Tratamento de recomendações do órgão de controle interno

No ano de 2016, nosso Órgão de Controle Interno, a Controladoria Geral da União (CGU), apesar
de não ter emitido novos relatórios, reverteu duas recomendações do relatório emitido em 2012 que
estavam como atendidas.
As recomendações são monitoradas pela CGU por meio do sistema MONITOR.
Para realizar o levantamento das providências junto às áreas demandadas, o Gabinete da Presidência
tem buscado e analisado as respostas fornecidas. Com isto, tivemos uma redução de 23
recomendações pendentes para apenas 7 recomendações.
8.3

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário

QUADRO 24 - MEDIDAS ADOTADAS PARA APURAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
Tomadas de Contas Especiais
Casos de dano
Não instauradas
objeto de
medidas
Dispensadas
administrativa
s internas
Débito
< R$
75.000

_

_

Prazo >
10 anos

_

Instauradas
Não remetidas ao TCU
Arquivamento
Recebimento
Débito

Não
Comprovação

Débito < R$
75.000

Não enviadas
> 180 dias do
exercício
instauração*

_

_

_

_

Outros Casos*

_

Remetidas
ao TCU

_

8.4
Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigação com o
disposto no art. 5° da lei 8.666/93
Todo faturamento emitido contra a NUCLEP é programado e lançado no Contas a Pagar de acordo
com os respectivos documentos contratuais. Estes registros geram um Relatório de Contas a Pagar,
em que se pode observar o credor, o vencimento e o valor a pagar.
Apesar dos pagamentos serem balizados pela ordem cronológica das exigibilidades, ocasionalmente
a Diretoria Administrativa autoriza a área financeira a realizar os pagamentos de acordo com a
entrada e disponibilidade de recursos financeiros e com base nas solicitações encaminhadas pelos
fiscais, gestores de contrato e gerentes de áreas,pois a NUCLEP tem peculiaridades fabris e
comerciais que muitas vezes dificultam o estrito seguimento do cronograma de pagamentos de
obrigações conforme o art. 5º da Lei 8.666/1993.
8.5
Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
82

Ainda não houve qualquer revisão em contratos relativos à desoneração em tela.
8.6

Informações sobre ações de publicidade e propaganda
QUADRO 25 – DESPESAS COM PUBLICIDADE
Publicidade

Programa/Ação
orçamentária

Institucional

2059/20V1

25.354,00

25.354,00

Legal

2059/20V1

1.033.918,14

723.123,97

Valores empenhados

Valores pagos

Mercadológica

-

-

-

Utilidade pública

-

-

-

Fonte: Gerência Geral de Planejamento e Finanças
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

ATIVO

Nota

2016

2015

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos

4
5
6
7
8

TOTAL DO CIRCULANTE

17.380
53.522
41.160
3.766
6.266

17.014
54.734
48.298
7.176
5.489

122.094

132.711

213.929
24.870
9.524
6.605
254.928

201.745
80.863
9.269
5.839
297.716

64

64

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber
Estoque - produção em processo
Depósitos recursais
Cauções

9
6

Investimento
Imobilizado

10

286.123

294.807

Intangível

11

2.574

2.373

Subvenção do Tesouro para investimento

12

(30.436)

(33.118)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

513.253

561.842

TOTAL DO ATIVO

635.347

694.553

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

PASSIVO

Nota

2016

2015

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Previdência privada - NUCLEOS
Obrigações com clientes
Outras obrigações
Receita de subvenção a realizar

13
14
17
15
19

TOTAL DO CIRCULANTE

38.532
27.611
12.781
17.253
4.586
704
5.835

59.753
25.596
12.379
17.067
5.508
911
-

107.302

121.214

24.641
197.215
7.220
11.646
1.560
81.591

21.526
185.799
8.169
42.832
1.560
93.580

323.873

353.466

61.210

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos - INB
Previdência privada - NUCLEOS
Provisões
Obrigações com clientes
Imóvel para aumento de capital
Receita de subvenção a realizar

16
17
18
15
10
19

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

20.1

61.210

Reserva de reavaliação

20.2

46.372

51.099

Ajuste de avaliação patrimonial

10.1

159.864

159.864

(63.274)

(52.300)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Prejuízos acumulados

204.172

219.873

TOTAL DO PASSIVO

635.347

694.553

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

Nota

2016

21

RECEITA LÍQUIDA
Custo dos produtos e serviços vendidos
RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas e comerciais
Tributárias
Financeiras líquidas
Custos fabris não apropriados à produção

21a

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

2015

420.944

344.324

(163.992)

(113.014)

256.952

231.310

(159.910)
(2.192)
(3.884)
(106.880)

(161.389)
(3.073)
(2.181)
(69.767)

(272.866)

(236.410)

OUTRAS DESPESAS E RECEITAS
Perda na venda de imobilizado
Indenização de Seguro

212

(5.511)
837

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS E RECEITAS

212

(4.674)

RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL

(15.702)

(9.774)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(15.702)

(9.774)

61.210

61.210

(0,26)

(0,16)

Número de ações em lote de mil
Resultado do exercício por ação em R$

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DO CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)
2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Variações monetárias líquidas
Depreciações e amortizações
Baixa no ativo imobilizado
Realização das subvenções de investimentos
(Aumento) Redução do Ativo
Contas a receber
Outros créditos
Estoques
Depósitos recursais e cauções
Impostos a recuperar
Aumento (Redução) do Passivo
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Previdência privada
Obrigações com clientes
Subvenções a realizar/outras
Provisões
Fluxo Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Subvenções para amortização de dívida - Nucleos

2015

(15.702)

(9.774)

3.115
7.134
7.992
(2.681)
(142)

2.675
7.368
16.026
6.854
23.149

(10.973)
(777)
63.132
(1.022)
3.410
53.770

(27.273)
(1.907)
(13.015)
(1.027)
5.673
(37.549)

(21.221)
2.016
402
28.417
(32.108)
(6.361)
(949)
(29.804)
23.824

23.085
6.248
2.346
30.271
(22.599)
15.846
(1.438)
53.759
39.359

(6.442)
(201)

(9.937)
-

(16.815)

(15.426)

Fluxo de Caixa Gerado (Aplicado) no Exercício

366

13.996

Aumento (Redução) nas Disponibilidades
Saldo inicial do disponível (2015 / 2014)
Saldo final do disponível (2016 / 2015)

17.014
17.380

3.018
17.014

366

13.996

Variação no Saldo das Disponibilidades

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

2016
Receitas
Receita bruta de vendas de produtos e serviços

Insumos próprios e adquiridos de terceiros
Custo dos produtos e serviços prestados
Perda com venda de imobilizado Líquido
Materiais, energia e serviços de terceiros

Valor adicionado bruto
Depreciação, amortização e exaustão

2015

61.489

61.516

61.489

61.516

(163.992)
(24.198)

(113.014)
(4.674)
(41.438)

(188.190)

(159.126)

(126.701)

(97.610)

(7.134)

(7.368)

(133.835)

(104.978)

Valor adicionado recebido em transferência
Recursos orçamentários do Tesouro Nacional
Receitas financeiras

365.358
342

290.673
2.207

Valor adicionado total a distribuir

231.865

187.902

Distribuição do valor adicionado
Salários e encargos
Honorários de diretoria
Planos de aposentadoria e pensão
Provisões (trabalhistas, cíveis e tributárias)
Impostos, taxas e contribuições
Impostos Federais sobre vendas
Impostos Estaduais sobre vendas
Impostos Municipais sobre vendas
Juros e atualizações monetárias
Resultado do exercício

180.784
1.392
35.384
17.685
2.192
342
5.469
93
4.226
(15.702)

149.732
825
27.639
4.152
3.073
2.120
5.541
205
4.389
(9.774)

Valor adicionado distribuído

231.865

187.902

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Milhares de Reais)

Em 1° de janeiro de 2015
Realização reserva de reavaliação

Nota

Capital Social
61.210

Reserva de
Reavaliação
56.409

20

(4.743)

Baixa da reserva de reavaliação

-

Resultado do exercício

-

-

61.210

51.099

Saldo publicado em 31 de dezembro de 2015
Realização reserva de reavaliação

Ajuste de Avaliação
Patrimonial
159.864

4.743

(567)

20

Prejuízos
Acumulados
(47.269)

-

-

-

(9.774)

159.864

230.214
(567)
(9.774)
219.873

4.727

-

Baixa da reserva de reavaliação

-

-

-

-

Resultado do exercício

-

-

-

(15.702)

-(15.702)

61.210

46.372

(63.274)

204.172

Saldo em 31 de dezembro de 2016

(4.727)

(52.300)

Total

159.864

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Milhares de Reais)
1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP é uma sociedade de economia mista,
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC, sob o
controle acionário da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, com objetivo social de
projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas
nucleares, assim como equipamentos para a construção naval e offshore, e outros projetos.
Em face da falta de investimentos na área nuclear e atuando em um mercado bastante restrito, a
empresa foi obrigada a reorientar suas atividades comerciais para outros segmentos. Com isso,
as necessidades de capital de giro vêm sendo supridas com os recursos da União, que durante o
exercício foram de R$ 365.358 mil (2015: R$ 290.673 mil).
A empresa mantém os seguintes benefícios aos seus empregados e dirigentes: Plano de
assistência médico-odontológico, extensivo aos dependentes; alimentação; transporte e plano
de previdência privada com coparticipação dos empregados.
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas conforme práticas contábeis adotadas no
Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, referenciadas pela
comissão de valores mobiliários – CVM. Quanto as novas normas, alterações e interpretações
ainda não efetivadas para os exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2017, a empresa não
adotou essas alterações na elaboração destas demonstrações contábeis e não tem intenção de
adotar estas normas de forma antecipada.
2.1 – Demonstração do valor adicionado - DVA
A companhia elaborou a DVA nos termos do Pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração
do Valor Adicionado, as quais, são apresentadas como parte integrante das demonstrações
contábeis.
2.2 Uso de Estimativas e Julgamentos
Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário fazer uso de estimativas com base em
premissas que alteram os valores dos ativos e passivos, com reflexos nas receitas e despesas.
Essas estimativas correspondem: avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo; vida útil do
ativo imobilizado; análise de risco de crédito para determinação da provisão estimada para
créditos de liquidação duvidosa – PCLD, assim como da avaliação dos demais riscos
relacionadas a outras provisões, como contingenciais pertinentes aos processos judiciais
(trabalhistas; cíveis e tributárias). Embora a administração faça uso de avaliações que são
revisados periodicamente, os resultados reais poderão divergir dessas estimativas.
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2.3 Base de Conversão de Moeda
a) A moeda funcional e a moeda de apresentação
A moeda funcional e a moeda de apresentação da companhia são o Real.
b) Transações e saldos monetários
As operações com moedas estrangeiras, são convertidas para a moeda funcional com base nas
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, nas quais os itens são
mensurados. Variações positivas e negativas cambiais decorrentes da liquidação dessas
operações e da conversão pelas taxas de câmbio no final do exercício, oriundas de ativos e
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidas na demonstração do resultado.
3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas adotadas pela empresa estão descritas a seguir:
3.1 – Aos instrumentos financeiros ativos e certos passivos, como empréstimos, recebíveis,
investimentos mantidos até o vencimento e demais derivativos não se aplicam quaisquer ajustes
para mensurá-los ao valor justo ou ao valor presente. Não se tem a mensuração do valor de
mercado desse instrumento, dado que a intenção da entidade é ter os títulos até o vencimento.
A NUCLEP não faz uso de derivativos (tais como contratos a termos, contratos futuros, opções
de compra de venda, operações de swaps, entre outros), portanto não se aplica a contabilização
de hedge (menos risco ao investidor).
3.1.1 – Caixa e equivalente de caixa compreendem os numerários em espécie e depósitos
bancários disponíveis de curto prazo, com livre movimentação nas operações da empresa.
3.1.2 – As contas a receber estão registradas ao valor original das vendas de produtos e
serviços, com perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, julgados suficientes pela
administração, conforme Nota 5;
3.1.3 – Ao ativo realizável a longo prazo, não se aplicam a apuração de perdas ou
desvalorização;
3.1.4 – Outros créditos estão registrados ao valor original;
3.2 – Os estoques estão registrados ao valor do custo médio de aquisição e não superam o valor
de mercado ou de reposição;
3.3 – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até
dezembro de 1.995, sendo considerado o prazo de vida útil e taxa de depreciação dos bens
estabelecidos na Instrução Normativa SRF n.º 162/98.
3.3.1 – Quanto aos Pronunciamentos Técnicos CPC 01 e 13, a empresa entende que não há
indícios de desvalorização, sendo desnecessária a redução de seu valor contábil, considerando
que além dos serviços usuais de manutenção, a empresa iniciou a remodelação tecnológica das
principais máquinas e equipamentos do parque industrial.
3.3.2 – Conforme nota 20.2 a NUCLEP realizou no ano base de 2.000 a reavaliação dos seus
bens do ativo imobilizado, o que era permitido na época. Em 2.016 iniciou um plano de
diretrizes para implementação de avaliação nos ativos fixos da empresa para os próximos anos.
A estimativa apresentada no plano de negócio da empresa está assim apresentada:
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Plano de Diretrizes do Setor de Contabilidade Patrimonial
Execução Ano 2016
- Modernização Tecnológica das principais máquinas
- Segregação das funções de controles (Físico e Escritural)
Plano de Diretrizes do Setor de Contabilidade Patrimonial
Execução Ano 2017
- Contratação/Remanejamento de Pessoal
- Design, numeração e nova tecnologia para as plaquetas de
patrimônio
- Revisão da Implementação do ERP – Módulo do Ativo Fixo
- Definição da tecnologia para o Controle de Inventário
- Laudo de Avaliação Patrimonial – Contratação
Plano de Diretrizes do Setor de Contabilidade Patrimonial
Execução Ano 2018
- Laudo de Avaliação Patrimonial – Realização

3.4 – As provisões trabalhistas são mantidas regularmente com encargos sociais e foram
estimadas com base na opinião dos nossos advogados;
3.5 – Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos quando da entrada dos recursos
líquidos e são apresentados pelo custo, acrescido de atualização monetária e juros
proporcionais ao período incorrido, deduzidos dos pagamentos efetuados;
3.6 – A reserva de reavaliação será mantida até a realização total dos ativos que a originaram,
por meio de depreciação;
3.7 – As receitas são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade, de modo que esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados,
compreendendo o valor das vendas de produtos e serviços, sendo reconhecidas pelo regime de
competência.
3.8 – Subvenções, são assistências financeiras governamentais recebidas do Tesouro Nacional,
destinadas a investimentos (aquisição de ativos); pagamento de pessoal e custeio, reconhecidas
pelo regime de competência nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os
custos/despesas.
A subvenção relacionada aos investimentos (aquisição de ativos) é reconhecida como receita ao
longo do período da vida útil do bem na mesma proporção da depreciação reconhecida no
resultado do exercício.
4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento
Pessoal
Custeio

2016
1.950

2015
2.820

15.430
17.380

14.194
17.014

Corresponde à conta única centralizada no Tesouro Nacional, a qual, a empresa está vinculada
como usuária do SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), onde
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movimenta os recursos próprios e os recursos provenientes do tesouro nacional estabelecidos no
orçamento.
5 – CONTAS A RECEBER
Fatura/Duplicata a Receber - Produtos
Fatura/Duplicata a Receber - Prestação de Serviços
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
Secretaria do Tesouro Nacional

2016
24.794

2015
27.704

2.928

3.004

(15.388)

(15.388)

41.188
53.522

39.414
54.734

Do total do Contas a Receber, 77% (setenta e sete por cento) equivale ao crédito que a empresa tem
com a Secretaria do Tesouro Nacional. Este crédito foi constituído com base na portaria n.º 1, de 11
de janeiro de 2.010 do Ministério do Planejamento, onde estabeleceu que empresas como a
NUCLEP que fazem parte do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, tem direito a
receber do Tesouro Nacional, recursos financeiros para pagamentos das dívidas judicializadas,
transitadas e julgadas, conforme segue:
Nucleos – Instituto de Seguridade Social
Indenizações c/ Pessoal

2016
17.254
23.934
41.188

2015
17.067
22.347
39.414

Com relação a provisão para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, a empresa
utiliza os seguintes critérios:
a) As perdas que já possuem uma declaração de insolvência do devedor, mediante sentença
emanada pelo poder judiciário;
b) Todos os títulos com valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e até R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) por operação já vencidos há mais de um ano;
c) Os títulos com valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) vencidos há mais de um ano,
mas com procedimentos judiciais para o seu recebimento.
6 – ESTOQUES
Devido à implantação do sistema integrado Benner, não foi possível efetuar 100 % (cem por cento)
da contagem física dos estoques, a ser regularizado no decorrer do exercício de 2017. No tocante ao
aspecto quantitativo, a produção em processo representa 91% do estoque total. A Produção em
Processo compreendida entre o Curto e Longo Prazo, tem a seguinte composição:
2016

2015

Produtos em Processo - Circulante
Eletronuclear
Outros Projetos

29.691
2.702
26.989

38.477
4.355
34.122

Produtos em Processo - Não Circulante
ICN - Submarino
Eletronuclear

24.870
553
24.317

70.643
31.444
39.199

Produtos em Processo Total

54.561

109.120

Balanço – Notas Explicativas 02-03-2017

Estoque
Produtos em Processo - Circulante
Matéria Prima
Almoxarifado

Produtos em Processo - Não Circulante

Estoque Total

29.691
1.095
10.374
41.160

38.477
6.174
10.579
55.230

24.870

70.643

66.030

125.873

7 – IMPOSTOS A RECUPERAR
2016
Tributos Federais
IPI
Imposto de Renda
COFINS
PASEP
Tributos Estaduais
ICMS

Total de Impostos a Recuperar

2015

1.407
93
1.385
298
3.183

1.395
516
806
172
2.889

583
583

4.287
4.287

3.766

7.176

A redução do crédito do ICMS, se deu em função da compensação dos débitos reconhecidos sobre
as vendas no exercício sobre faturamentos efetuados contra a empresa Itaguaí Construções Navais –
ICN, referente a venda das subseções dos cascos dos submarinos.
8 – OUTROS CRÉDITOS
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos a Empregados
Outras Contas
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa

2016
2.898
3.564
524

2015
2.570
3.115
524

(720)

(720)

6.266

5.489

9 – CONTAS A RECEBER (NÃO CIRCULANTE)
Do total do Contas a Receber, 98% (noventa e oito por cento) corresponde ao crédito que a empresa
tem com a Secretaria do Tesouro Nacional. Este crédito foi constituído com base na portaria n.º 1,
de 11 de janeiro de 2.010 do Ministério do Planejamento, onde estabeleceu que empresas como a
NUCLEP que fazem parte do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, tem direito a
receber do Tesouro Nacional, recursos financeiros para pagamentos das dívidas judicializadas,
transitadas e julgadas, a saber:
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Nucleos – Instituto de Seguridade Social

2016
197.215

2015
185.799

Plano Médico – coparticipação empregados

6.083

5.603

Reclamações Cíveis

5.078

6.089

Reclamações Trabalhistas

1.826

1.764

316

316

3.411
213.929

2.174
201.745

Reclamações Tributárias
Duplicatas a Receber - INB

10 – IMOBILIZADO
Contas
TERRENOS
ADIANTAMENTOS
INSTALAÇÕES
EDIFICAÇÕES
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
VEÍCULOS

2016
Taxa de
Incorporação Baixa de Depreciação
Saldo Inicial
Depreciação
ao Ativo
Ativo Acumulada
161.424
8.690
2%
9.693
(3.346)
2%
78.874
(24.599)
4%
131.415
259
(51)
(84.441)
5%
5.864
934
(2.776)
10%
2.160
37
(1.637)
20%
7.029
49
(3.764)
20%
1.377
(1.069)
406.526
1.279
(51)
(121.631)

Valor
Líquido
161.424
8.690
6.347
54.275
47.182
4.022
559
3.315
308
286.123

2015
Valor
Líquido
161.424
10.711
6.635
56.030
52.565
2.067
681
4.270
424
294.807

10.1 - Instalações NUCLEP – Com base na premissa, de que um ativo deve ser reconhecido no
balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes
fluirão para empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade, fizemos o
reconhecimento deste registro contábil como nosso ativo em 2012. No exercício de 2013, a
NUCLEP ajustou o valor contábil do imóvel com base em laudo de avaliações, com a finalidade de
corrigir um erro material, fato esse que tornava as Demonstrações Contábeis deficientes em termos
de relevância por ter um ativo registrado na contabilidade com o valor menor que o valor justo.
Cabe destacar, que juridicamente a titularidade deste terreno onde se encontram as instalações da
NUCLEP, está em nome das Indústrias Nucleares do Brasil – INB, sendo que o registro contábil
deste imóvel, consta como bem patrimonial nas duas empresas, faltando apenas, a decisão
extrajudicial a ser definida de comum acordo entre as empresas.
Custo Contábil
Ajuste
Valor Justo

1.560
159.864
161.424

11 – INTANGÍVEL
Acordo de Cooperação Técnica
Sistema de Governança Corporativo – ERP - BENNER
Total
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2016
1.509
1.065
2.574

2015
1.509
864
2.373

São transferências tecnológicas que estão em andamento. Correspondem a utilização de
software relativo ao Enterprise Resource Planning – ERP que está em fase de implantação pela
empresa Benner e de aquisição de know-how, pertinente a normas, métodos, procedimentos em
atividades profissionais, para fabricação de motores de navios.
12 – SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
São recursos oriundos do Tesouro Nacional, relacionados aos ativos que foram adquiridos pela
Companhia a partir do exercício de 2008, sendo reconhecidos como receita ao longo do período
da vida útil do bem na mesma proporção de sua depreciação, de acordo com o pronunciamento
contábil nº 07 emitido pelo CPC. Os saldos estão apresentados a seguir:
Aquisições
Receita realizada (acumulada)

2016
34.396
(3.960)
30.436

2015
36.238
(3.120)
33.118

2016

2015
1.136
24.460
25.596

13 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
Salários e Encargos
Férias

113
27.498
27.611

14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2015

2016
Tributos Federais
Imposto de Renda s/ Lucro
C.S.L.L.
INSS
Diversos Lei 9.430
Tributos Estaduais
IPTU

Total de Impostos a recolher

5.519
1.889
155
64
7.627

5.059
1.731
216
95
7.101

5.154
5.154

5.278
5.278

12.781

12.379

15 - OBRIGAÇÕES COM CLIENTES
Compreende os valores recebidos por conta de eventos contratuais de fabricação e a receita é
reconhecida na proporção em que os eventos físicos de cada contrato são concluídos. Estão
divididos em circulante e não circulante.
2016
Circulante

2015
Não
circulante

Circulante

Não
circulante

Centro Tecnológico da Marinha em SP - CTMSP

-

9.572

-

8.094

Indústrias Nucleares do Brasil - INB

-

1.033

-

1.033

4.286

-

5.508

-

Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear
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Itaguaí Construções Navais

300

1.041

-

33.705

4.586

11.646

5.508

42.832

16 – EMPRÉSTIMOS INB
Concedido pela INB - Indústrias Nucleares do Brasil S/A em 09 de dezembro de 1992,
remunerado pela TR e acrescido de juros de 12% a.a., sendo que a quitação deveria ser
efetuada mediante pagamento através de prestação de serviços técnicos até 31 de dezembro de
1997 e o saldo remanescente atualizado no montante de R$ 24.641 mil (2015: R$ 21.526 mil)
deveria ser quitado em 8 (oito) prestações mensais sucessivas até 31 de agosto de 1.998. Como
não houve recursos financeiros para quitação desta dívida, as empresas estão negociando uma
nova proposta de pagamento.
17 – PREVIDÊNCIA PRIVADA - NUCLEOS
DÍVIDA CONSOLIDADA
Circulante
Não Circulante

2016
17.253
197.215

2015
17.067
185.799

214.468

202.866

A NUCLEP e o NUCLEOS firmaram em 21/11/2007 Termo de Transação, no valor de
R$ 120.111 mil, atualizado até 31/10/2007, homologado em juízo, consolidando as dívidas
existentes, em conformidade com laudo pericial no âmbito do processo nº 2002.001.153437-3,
junto da 30ª Vara Civil do Rio de Janeiro.
Este laudo pericial que serviu de base ao Termo de Transação, reduziu a dívida em R$ 112.813
mil na data base de 31/12/2006.
Em 17/12/2007, foi realizado perante a 11ª Câmara Cível, o julgamento da apelação nº
2007.001.65700, interposta pela NUCLEP sobre o restante da dívida no valor de R$ 112.813
mil.
Em 02/12/2014, o Supremo Tribunal de Justiça – STJ negou provimento ao recurso interposto
pelo NUCLEOS (Agravo 222.312-RJ) e, consequentemente, manteve a decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ favorável à NUCLEP. .
Em 19/11/2015, o Supremo Tribunal Federal – STF negou provimento ao Recurso interposto
pelo NUCLEO e manteve a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro – TJRJ favorável à Nuclep. Houve o trânsito em julgado da decisão. Os autos foram
encaminhados ao TJRJ em 27/11/2015.
O Termo de Transação já citado veio estabelecer novas condições de pagamento, quais sejam:
360 parcelas mensais, juros de 6% ao ano e atualização monetária pela variação do INPC e
carência de 24 meses, determinando o pagamento da 1ª parcela em 02/12/2009.
18 – PROVISÕES: ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
18.1 Ativos Contingentes:
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Não são reconhecidos contabilmente, exceto se a administração possuir total controle da
situação ou quando houver garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais, não
couber mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da
capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.
Os ativos contingentes, tem como base, os relatórios emitidos por consultores jurídicos da
empresa e de acordo com as normas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis CPC nr. 25, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade – CFC e
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, cuja expectativa de êxito é considerada como
provável, sendo divulgados, conforme segue:
Ações cíveis

2016
2.465

2015
1.455

18.2 Passivos Contingentes:
A empresa mantém provisões em função de processos trabalhistas, cíveis e tributários,
objetivando demonstrar prováveis perdas nas causas judiciais que poderão ser decididos contra
a Nuclep. Foram constituídas com base nos relatórios emitidos por consultores jurídicos da
empresa e de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC nº 25, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Comissão de
Valores Mobiliários – CVM. Dentre as ações de reclamações trabalhistas, constam diversos
processos movidos pelos empregados da Nuclep que, requerem a retroatividade das perdas do
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR que foi implantado sem efeito retroativo.
Os saldos dessas provisões são os seguintes:
Ações trabalhistas
Ações cíveis
Ações tributárias

2016
1.827
5.077
316
7.220

2015
1.764
6.089
316
8.169

As contingências classificadas como possíveis não são reconhecidas contabilmente e estão
assim representadas:
2016
Ações trabalhistas
Ações cíveis

2015

30.639

18.601

7.132

11.207

-

182

37.771

29.990

Ações tributárias

19 – RECEITA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR
Referem-se aos valores recebidos a título de subvenções, cujos custos e/ou despesas ainda não
incorreram. Foram destinadas para custear os adiantamentos concedidos na folha de pagamento
de dez/16, a título de férias e 13º salários.
2016

2015

Adiantamento de Férias
Adiantamento de 13º Salários

2.484

-

1.079

-

Adiantamento de pagamento rescisão de contrato

2.272

-

5.835

-

Balanço – Notas Explicativas 02-03-2017

20 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

2015

183.524
(122.314)

183.524
(122.314)

Capital Subscrito e Integralizado

61.210

61.210

Reserva de Reavaliação

46.372

51.099

Ajuste de Avaliação Patrimonial

159.864

159.864

Prejuízos Acumulados

(63.274)

(52.300)

Total

204.172

219.873

Capital Autorizado
Capital a integralizar

20.1 – Capital Social
De acordo com o Estatuto Social, Capítulo III, Artigo 6º, Parágrafo Único, o capital social está
autorizado a aumentar em até R$ 183.523.810,00 (cento e oitenta e três milhões, quinhentos e
vinte e três mil, oitocentos e dez reais) divididos em 183.523.810 (cento e oitenta e três
milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e dez) ações ordinárias nominativas, no valor
de R$ 1,00 (um real) cada uma.
O capital social subscrito e integralizado, possui a seguinte composição:
- Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN
- Outros (Pessoas Físicas)

99,9995%
0,0005%

20.2 – Reserva de Reavaliação
No ano base de 2.000, foi efetuada a reserva de reavaliação de bens do ativo imobilizado e
neste exercício, foram realizadas baixas no montante de R$ 4.727 mil (2015: R$ 4.743 mil).
2016
Instalações
Edifícios
Terminal Marítimo
Acesso ao Terminal Marítimo
Máquinas e Equipamentos industriais

2015

159
1.258
81
32
3.197
4.727

175
1.258
81
32
3.197
4.743

2016
51.899
4.285

2015
39.785
-

21 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
– Receita Bruta de Vendas de Produtos e Serviços
ICN
Eletronuclear
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Petrobrás
Outros
TOTAL

3.382
1.923
61.489

19.547
2.184
61.516

Das vendas brutas, 91% (noventa e um por cento) compreende a receita reconhecida no exercício
referente aos contratos de fornecimentos nº 20/10 firmados com as empresas ICN – Itaguaí
Construções Navais (subseções do casco do submarino); 009/09 e 006/10 Eletronuclear relativo aos
acumuladores e condensadores para usina nuclear.
– Recursos Orçamentários do Tesouro Nacional
Pessoal
Custeio
Investimentos
TOTAL

2016
294.027
64.889
6.442
365.358

2015
260.105
20.631
9.937
290.673

São suportes financeiros recebidos em forma de subvenção, destinados a manutenção da empresa.
Tem como objetivo, fazer face as despesas com pessoal, parte dos custeios operacionais e aos
investimentos. São contabilizados conforme estabelece a norma contábil CPC 07, ou seja, como
receita de subvenção no mesmo período de reconhecimento das despesas a que estão associadas.
Os recursos recebidos para investimentos, são demonstrados em conta redutora do Ativo Não
Circulante e reconhecidos no resultado na mesma proporção da depreciação ou baixa do bem
correspondente.
– Consolidação da Receita Operacional Bruta
2016
Receita Operacional Bruta
(-) Impostos, Contribuições e Deduções sobre vendas
Receita Operacional Líquida

2015

426.847

352.189

(5.903)

(7.865)

420.944

344.324

21a – RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2015

2016
Receitas financeiras
Variações monetárias
Juros, multas e taxas
Total das receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias
Juros, multas e taxas
Total das despesas financeiras
Resultado financeiro
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342
342

2.151
56
2.207

(1.552)
(2.674)
(4.226)
(3.884)

(2.074)
(2.314)
(4.388)
(2.181)

22 – REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS
A maior e a menor remuneração paga aos empregados e administradores, no mês de dezembro
de 2016, foi de R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais) e R$ 1.299,59
(hum mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) respectivamente (2015:
R$ 22.988,74 e R$ 1.181,56).
O maior honorário atribuído aos administradores tomando por base o mês de dezembro de
2016, incluído na demonstração de resultado como despesas administrativas, foi de
R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais), (2015: R$ 33.763,00).
23 – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A NUCLEP é Patrocinadora-Fundadora do NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, tendo
como demais patrocinadores a Eletrobrás Termonuclear S/A – ELETRONUCLEAR, as
Indústrias Nucleares do Brasil S/A – INB e o próprio Instituto, entidade fechada de previdência
privada, que administra um programa de benefícios complementares aos do Regime Geral da
Previdência Social para seus empregados e dirigentes, amparado por contrato solidário de
responsabilidades firmado entre todas as partes.
O programa criado em 1979 para ser o fundo de pensão do setor nuclear do país, englobando
todos os funcionários da Nuclebrás e de suas subsidiárias, é mantido através de um Plano de
Benefícios Definidos – BD, que visa garantir aos participantes uma renda vitalícia pós-emprego
em níveis semelhantes à da atividade, quando somada à da previdência social limitada a três
tetos previdenciários. Dá cobertura, também, às aposentadorias por invalidez, especiais e o
pagamento de pensões aos dependentes de participantes que vierem a falecer. Em 31 de
dezembro a população vinculada ao programa era a seguinte, comparada com o exercício
anterior:
2016

2015

Plano BD

Plano BD

1.1. Número de empregados vinculados ao plano

866

900

1.2. Idade Média (anos)

40,0

39,5

1.3. Serviço Creditado (total)

13,4

12,9

1.4. Tempo Médio de Serviço Futuro (Aposentadoria)

18,4

15,2

10.323,50

9.124,66

198

174

63,84

63,16

5.158,25

4.491,74

52

52

61,5

58,4

2.745,64

2.265,38

1.116

1.126

DADOS POPULACIONAIS
1. Participantes Ativos

1.5. Valor do Salário Médio (R$)
2. Aposentados
2.1. Participantes Aposentados por contribuição, idade e especial
2.2. Idade Média (anos)
2.3. Benefício Médio (R$)
3. Pensionistas
3.1. Número de participantes pensionistas
3.2. Idade Média (anos)
3.3. Benefício Médio em R$
População Total
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Ao adotar os procedimentos contábeis recomendados pelo CFC – Conselho Federal de
Contabilidade e pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, esta especialmente pela Deliberação
CVM nº 695/2012 e CPC 33, a NUCLEP procedeu a avaliação atuarial independente das obrigações
decorrentes desse programa de benefício pós-emprego, através da empresa GAMA
CONSULTORES ASSOCIADOS – Registro CIBA nº 067, cujos resultados são abaixo expostos.
A avaliação independente é baseada no regime de capitalização sob o método da Unidade de
Crédito Projetada e pode diferir daquela que é periodicamente realizada pela administração do
programa, cujas bases seguem a legislação setorial específica da previdência complementar.
Em 31 de dezembro, a avaliação independente revelou os seguintes resultados:
ALTERAÇÕES NAS OBRIGAÇÕES

2016

2015

(341.792)

(394.301)

(42.592)

(50.954)

Custo do Serviço Corrente

(9.516)

(10.555)

Benefícios Pagos pelo plano

15.133

11.691

Remunerações de Ganhos/(Perdas) Atuariais

(114.381)

102.327

Valor presente da obrigação atuarial no final do Exercício

(493.148)

(341.792)

Valor presente da obrigação atuarial no Início do Exercício
Custo dos Juros

ALTERAÇÕES NOS ATIVOS FINANCEIROS
Valor Justo dos Ativos no Início do Exercício

508.765

410.301

Receitas de Juros
Contribuições do Patrocinador

65.432
13.221

53.022
12.213

Contribuições dos Participantes

10.092

7.060

Benefícios Pagos pelo plano

(15.133)

(11.692)

Ganhos/(Perdas) Atuariais sobre os ativos do plano

(41.122)

37.861

Valor Justo dos Ativos no Fim do Exercício

541.254

508.765

48.106

166.973

ESTADO DE COBERTURA NO FINAL DO EXERCÍCIO

A NUCLEP subscreveu um contrato de confissão de dívida junto ao NUCLEOS para garantir a
reposição de aportes vencidos. A Companhia optou pelo registro contábil desse contrato cujo
saldo, em 31/12/2016, é de R$ 214.468 (nota 17).
24 – COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia mantém uma política de seguros considerada pela administração como suficiente
para cobrir eventuais perdas que possam impactar em prejuízos ao patrimônio da NUCLEP. As
coberturas estão assim distribuídas:
Seguro
Estoque e Imobilizado
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Riscos Cobertos

Cobertura R$

Incêndios e riscos diversos

125.982

Diretores e conselheiros

Responsabilidade civil
Colisão, incêndio, roubo, danos
materiais

Veículos
Viagem/Permanência de funcionários a serviço
no exterior

10.000
100% tabela FIPE

Responsabilidade civil

3.000

Funcionários

27

Seguro de vida em grupo

25 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Em 16 de dezembro de 1997 a NUCLEP firmou o contrato C-291/AB-001 para arrendamento
do Terminal Marítimo e parte das instalações de sua propriedade, com a empresa TMC Terminal Multimodal de Coroa Grande SPE S/A, para administração, exploração e operação do
Terminal Portuário. Durante a evolução do contrato, alguns investimentos que estavam
previstos não foram realizados e a TMC deixou de honrar parte dos compromissos financeiros
contratuais.
Na tentativa de não denunciar o contrato, a Nuclep pactuou 5 (cinco) aditamentos com o
objetivo de viabilizar o saldo a receber e consequentemente refazer o plano de recebimento
incluindo as novas obrigações assumidas pelo arrendatário. Entretanto, a TMC continuou
inadimplente, levando a Nuclep em 29 de junho de 2004 a ingressar em juízo com Ação de
Cobrança cumulada com pedidos de rescisão contratual e reintegração de posse do terminal
portuário.
Finalmente, em 27 de março de 2009, após o trânsito em julgado da sentença proferida no juízo
arbitral, a NUCLEP ganhou a reintegração de posse do terminal e da área retro portuária, mas,
quanto à dívida, teve que ingressar com ação de Execução de Títulos Extrajudiciais, distribuída
na 36ª Vara Cível da Comarca de Capital – RJ, aguardando decisão.
A NUCLEP considera remota a possibilidade de recebimento do montante da dívida, e tem
optado em manter registrado contabilmente em contas de compensação o valor de R$ 207.033
mil (2015: R$ 198.122 mil), que corresponde ao total da dívida corrigida e acumulada.

26 – PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A companhia possui prejuízos fiscais e consequentemente bases negativas de contribuição
social, que geram créditos fiscais e não se encontram refletidos nas demonstrações contábeis, e
representam um ativo fiscal diferido, que serão compensados com lucros tributários gerados
pelas operações futuras, demonstrados a seguir:
2016

2015

Imposto de Renda

(104.610)

(90.081)

Contribuição Social

(116.358)

(101.829)
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27 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia efetuou transações com partes relacionadas, envolvendo operações de
empréstimos e financiamentos. As transações são realizadas de acordo com os padrões de
mercado.
2016
Partes Relacionadas
INB

Natureza da Operação
Empréstimos e Financiamentos

Ativo

Passivo

3.411

24.641

2015
Ativo

Passivo

2.174

Benefícios Monetários

2016

2015

Honorários

1.392

825

21.526

28 – CONTINUIDADE OPERACIONAL DA COMPANHIA
De acordo com a deliberação CVM nº 496 de 03/01/2006, que aprova o pronunciamento do
IBRACON NPC nº 27, em seus itens 23 e 24, temos a informar que as Demonstrações
Contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade operacional normal dos negócios
da companhia.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Administradores e Acionistas da
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A. – NUCLEP
Itaguaí - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO
PESADOS S.A. – NUCLEP (EMPRESA), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido, do resultado abrangente e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da EMPRESA em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
em relação à EMPRESA, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por
outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 18 de março
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de 2016, que não conteve nenhuma modificação.
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, cuja a apresentação é
requerida pela legislação societária brasileira para as companhias abertas e
como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação
da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de
auditoria descritos posteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente
apresentada, em seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor
A administração da companhia é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidade
da
administração
demonstrações contábeis

e

da

governança

pelas

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a EMPRESA continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
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operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a EMPRESA ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da EMPRESA são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.
Responsabilidades
contábeis

do

auditor

pela

auditoria

das

demonstrações

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como, obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da EMPRESA.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração.
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da EMPRESA. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a EMPRESA a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
São Paulo, 10 de março de 2017.
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